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П р е д г  о в о р
Настоящият учебник е написан и нагоден според програмата на 

Духовната семинария. При написването му аз трябваше да се справя с 
тая огромна материя, която се заключава в 39 канонически и 11 не
канонически ветхозаветни книги на св. Библия. Доколко съм успял 
да се справя с тази мъчна и отговорна работа, думата има безпри
страстната критика. Съзнавам, че този мой труд, като всяко човешко 
дело, има своите недостатъци.

На учениците от II и III класове на Духовната семинария, за 
които е предназначен този учебник, молитвено пожелавам, щото той 
да възбуди у тях неугасваща любов към Светата Книга, която 
съдържа думи на вечен живот и небесна мъдрост.

На Светия Синод изказвам моята сърдечна и синовна благодар
ност за решението му да издаде този учебник.

К. 3.
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ПОНЯТИЕ ЗА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ

§ 1. Общи сведения
К н и г и т е ,  к о и т о  са н а п и с а н и  от  С в е т и я  Д у х  ч р е з  

о с в е т е н и  от  Б о г а  м ъ ж е  — п р о р о ц и  и а п о с т о л и ,  и с ъ 
д ъ р ж а т  Б о ж е с т в е н о т о  о т к р о в е н и е  з а  с п а с е н и е  на чо
в е ц и т е ,  се н а р и ч а т  С в е щ е н о  Пи с а н и е .  Свещеното Пи
сание е написано с цел: да запази Божественото откровение точно, 
неизменно и неповредено. Не ще съмнение, че и другият източник на 
Божественото откровение — Свещеното Предание, след написването на 
Свещеното Писание, не е изгубил своето значение: за точното и пра
вилно разбиране на Свещеното Писание е необходимо и Свещеното 
Предание (2 Сол. 2, 15).

§ 2. Различните названия на Свещеното Писание
Книгите на Свещеното Писание, които образуват един сборник, 

носят различни названия: С л о в о  Б о ж и е  (Евр. 4, 12), О т к р о в е н и е  
(Откр. 1, 1) , П и с а н и е  (Деян. 8, 32), или П и с а н и я  (Йоан. 5, 39),
С в е щ е н я  П и с а н и я  (2 Тим. 3, 15), М о й с е й  и п р о р о ц и  (Лук.
16, 29;24, 27). З а к о н  и п р о р о ц и  (Мат. 5, 17—18), З а к о н  (Мат. 22, 
36—40), З а к о н ,  п р о р о ц и  и п с а л м и  (Лук. 24, 44), Ветхий Завет 
(2 Кор. 3, 14), Н о в и й  З а в е т  (Евр. 9, 15).

Сегашното общоупотребително название на свещените книги е 
Библия. То е гръцко и означава книги с високо назначение. Св. Климент 
Римски за първи път във второто си послание до коринтяни нарекъл 
сборника на свещените книга ха §фХ(а, но във всеобща употреба това
название започнало от времето на Оригена (175—254) и св. Йоана
Златоуста (343—407).

§ 3. Първоначалният език на Свещеното Писание
Езикът, на който са написани ветхозаветните свещени книги, е 

староеврейски (с изключение: на халдейски е написана една част от 
книгата на пророк Даниила (2, 4—7, 28), части от книгата на Ездра 
(4, 8—6, 16 и 7, 12—26) и пророк Иеремия (10, 11); а на старогръцки — 
неканоническите, с изключение книгата на Иисуса, син Сирахов, книгата 
на пророк Варуха и 1 книга Макавейска, които са написани на старо
еврейски, а кн. Товит, може би и Иудит — на старо-халдейски.
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Староеврейският език е от групата на семитските езици и е за
пазил техните особености. Местоименните форми се явяват като су
фикси, окончания. В този език няма сложни думи, образувани чрез 
представки и надставки, за да се дадат най-разнообразни понятия, 
както е в индоевропейските езици. Основата на този език почти вся
кога е трибуквен корен, който различно се произнася в разните наречия. 
Образуването на производствени думи става чрез видоизменение на 
гласните при основните съгласни. От съгласните често пъти изпъкват 
гърлените и донякъде зъбните, но от това съвсем не следва, че ста
роеврейският език е беден откъм гласни звукове; напротив, в това 
отношение той е много по-богат в сравнение с европейските и сла
вянски езици. Той не търпи натрупване на съгласни и рядко се срещат 
две или три съгласни непосредствено една след друга. Това му свой
ство го прави доста благозвучен. Този език е твърде изразителен и 
по своята сила и красота справедливо може да се отнесе към класи
ческите. Глаголите му имат две времена — минало и бъдеще.

Азбуката на староеврейския език има 22 букви, над и под които 
се поставят гласни точици. Тя се пише от дясно към ляво и книгите, 
написани с нея, започват от там, гдето свършват нашите. Писането 
ставало на папирус и на кожа (пергамент) с мастило, направено 
от сажди. Инструмент за писане е бил правен от тръст.

Староеврейският език се е употребявал до Вавилонския плен и 
от тогава станал мъртъв и съществувал само в еврейската книжнина. 
В ново време, особено след образуване държавата Израел, този език 
се възстановява и става официален. Той се отличава от стария само в 
лексикално отношение и в синтаксиса, съобразно новите условия, при 
които живее еврейският народ.

Книгите на Свещеното Писание * са едни от древните. Евреите 
още в Египет (а може би и по-рано, когато е дошел техният родо
началник Авраам от Ур Халдейски), са се запознали с писмеността. 
Първи еврейски писател е Мойсей.1

Новозаветните книги са написани на гръцки (с изключение еван
гелието от Матея, което първоначално е написано на еврейски), 
който тогава е бил език на науката и философията и, освен това, е 
бил всеизвестен.

За по-удобно ползуване при изучаване на Свещеното Писание 
последното е разделено на глави и стихове. Делението на глави, 
които сега се употребяват, е направено от кардинал Хюго около

1 Оригиналите на ветхозаветните книги отдавна са се изгубили. Доскоро се 
знаеше, че най-старите ръкописи на тези книги, които са дошли до нас, не датират 
по-рано от X век сл. Хр. По-старите от тези книги са написани на пергамент, а по- 
новите —  на груба хартия от памук.

В най ново време, от 1947 до 1949 г., бяха открити в една пещеря до Мъртвото 
море, недалеко от айн-Феска, много древни ръкописи, между които и такива на някои 
ветхозаветни книги. Също и през пролетта на 1952 год. на юг от айн-Феска бяха 
открити други ръкописи на ветхозаветните книги.

Всички тези открити ръкописи на ветхозаветните книги не са още достатъчно 
проучени, но предполага се, че са много стари — от I в. пр. до I в. сл. Хр. или 
III—IV в. пр. Хр.

Тези открити ръкописи са от голяма важност за библейската наука, защото 
по много въпроси ще дадат нужното осветление.
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1240 г., а делението на стихове — от парижкия печатар Роберт 
Стефан около 1555 г. Понеже това деление е изкуствено, при тъл
куване на свещения текст не трябва да обръщаме внимание върху него.

1 § 4. Главни преводи на Свещеното Писание
Поради голямата важност и значение, Свещеното Писание много 

отдавна е започнало да се превежда и сега е преведено не само на 
всички говорими езици, но и наречия. В туй отношение няма книга, 
която би могла поне слабо да съперничи със Свещеното Писание.

Първият превод на Свещеното Писание е направен на гръцки и 
то не на един път, а в продължение на един период, започващ в 
първата половина на III век и продължаващ до II век сл. Хр. Този 
превод е известен под названието превод на С е д е м д е с е т т е  (5Ероо|ллг 
xovia, Septuaginta) или А л е к с а н д р и й с к и .  С този превод си е 
служил Сам Господ Иисус Христос и Неговите св. апостоли. Цита
тите и намеците от Ветхия Завет в Новия (около 270—350) са на 
правени по него, поради което св. православна Църква гледа на него 
с особено уважение, толкова повече че и св. отци са се ползували от 
него в своите съчинения. От този превод е направен и нашият славянски, 
започнат от св. св. братя Кирила и Методия в IX век.

След този превод на гръцки са направени преводите на А кил  а 
(II век), Т е о д о т и о н а  (II век) 'и  С и м а х а, направен скоро след 
Теодотионовия. След тези преводи са направени други три  от не
и з в е с т н и  лица.  При тези седем преводи, които са се отличавали един 
от друг, и при окончателното установяване каноническата форма на 
еврейския първообраз, се появили спорове между християни и евреи 
за точността на текста, поради което ученият църковен учител Ориген 
се е заел да състави грамадното библейско-текстовокритическо творение 
на древността, тъй наречената Х е к с а п л а ,  състояща се от 50 тома 
и съдържаща около 6000 листа. В шест колони той поставил пара
лелно отделните текстове на Ветхия Завет в следния ред : 1) еврейския 
оригинален текст, 2) превода на Седемдесетте, 3) този на Акила, 4) този 
на Симаха, 5) един рецензиран от него (Оригена) на Седемдесетте, 
върху който работил по-рано, и 6) най-накрая превода на Теодотиона. 
Главната цел на Оригена била да посочи: в какво отношение се намира 
преводът на Седемдесетте към еврейския текст. Разликата между 
двата текста той отбелязвал с разни знаци. Автографът на Хексаплата 
се пазел в Кесария Палестинска в библиотеката, основана от мъченика 
Памфила, до началото на VII век. После, след като арабите завладели 
Палестина, тя се изгубила. За щастие, монофизитският епископ Павел, 
от Тела, превел на сирски колоната от превода на Седемдесетте с 
всичките критически знаци и бележки, правени отстрани на текста.

Други по-важни преводи на древността са: сирският, наречен 
П е ш и т о  (II в.), преводът И т а л а  (II b .J, а р м е н с к и я т  (IV в.), 
г о т с к и я т  (IV в.), етиопският (IV в.), латинският, наречен Вулгата, 
направен от бл. Иеронима (f 420 г.) и който до днес се употребява от за
падната католическа църква.

В началото на Възраждането (Ренесанса), когато е било изнаме
рено книгопечатането, Свещеното Писание почнало да се превежда и
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печати на разни езици. От различните издания но онова време (XVI в.) 
бележити са: К о м п л ю т е н с к о т о  и Е р а з м о в о т о .  В по-ново време 
бележити са изданията на Л и х м а н  и Т и ш е н д о р ф  (1841 г.).

Един от добрите преводи е р у с к и я т ,  започнат в началото на 
миналото столетие и окончателно завършен в 1876 г., когато е излязла 
от печат руската Библия. Този превод е послужил като основа на 
нашия синодален превод.

§ 5. Славянският превод на Библията
Началото на превода на Библията на старобългарски е започнало 

още в IX век от св. солунски братя Кирила и Методия, когато се 
готвели да отидат на проповед при моравските и панонски славяни. 
Преди да заминат за тези страни св. братя съставили родната азбука 
и с това турили начало на старобългарската книжнина, превеждайки 
от гръцки на своето солунско наречие най необходимите за богослу
жението библейски (Евангелието, Апостола и Псалтира) и църковно- 
богослужебни книги. След смъртта на Кирила (869 г.) Методий до
вършил превода на цялата Библия, с изключение на трите Макавейски 
книги и третата книга на Ездра. По-после техните ученици превели 
тези книги. От превода на св. братя нашите прадеди не могли да се 
възползват непосредствено, тъй като в началото на своята мисио
нерска дейност между славяните те заминали за Моравия и Панония. 
После, след като техните ученици били изпъдени от Моравия и дошли 
в България, нашите прадеди са имали възможността да се възползуват 
от труда на св. братя и да четат на роден език Свещеното Пи
сание. Този превод, довършен в Моравия и Панония и проникнат с 
панонизми, все пак е бил разбираем за българите, тъй като различието 
между славянските езици не е било така голямо, каквото е сега. За 
този първоначален текст на славянската Библия сега много малко се 
знае, защото най-древните писмени паметници се отнасят едва от края 
на X век и началото на XI век. От това време до края на XIV век, 
когато България паднала под турска власт, тбзи превод претърпял 
изменения и поправки от разните преписвачи, което наложило на Па
триарх Евгпимия да се залови с изправяне на свещените книги. Този 
труд на последния е известен като Евтимиева редакция и за него почти 
нищо не се знае. Около това време Библията преминала у русите, гдето 
намерила добър прием. Тук, особено във времето на митрополит Ки- 
приана (1378— 1406), който си доставил от България и Сърбия много 
библейски и богослужебни ръкописи, а също и гръцки такива, бита 
извършена поправка на Псалтира и някои от библейските и богослу
жебни книги. По изправяне на свещения текст от голямо значение е 
трудът на новогородския архиепископ Генадий (втората половина на 
XV век). Неговата заслуга се състои в това, че той се погрижил да 
се съберат в един кодекс всички библейски книги. Тази Библия, на
речена Г е н а д и е в а ,  останала о с н о в н а  за всякога в" Русия. По този 
текст на Библията, след поправки, била отпечатана цялата, наречена 
О с т р о ж к а ,  по името на княз Константин Острожкий, който пред
приел отпечатването й в 1581 г. Тази Библия е отпечатвана след това 
няколко пъти, с известни поправки, и последното й отпечатване е
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станало през 1751 г. Тя е наречена Е л и с а в е  т ин с к а ,  по името на 
императрицата Елисавета, Елисаветинската Библия е отпечатвана няколко 
пъти без изменения и е позната под названието ц ъ р к о в н о с л а в я н с к а  
Б и б л и я .  Тя е в църковна употреба не само в Русия, но и в другите 
славянски църкви.

§ 6. Разните преводи на Библията на новобългарски език
В края на XVIII век църковнославянската Библия, направена под 

руска редакция, преминала у нас. Тя била непонятна за българите. 
Едва в началото на XIX век и у нас се създават условия, за да се 
почнат опити за превод на свещените книги на говоримия български 
език. Най-старият превод на новобългарски е извършен от а р х и м а н 
д р и т  Т е о д о с и я  Б и с т р и ц к и .  Той се заловил с превода на Новия 
Завет около 1819 г., като в 1823 г. било отпечатано евангелието според 
Матея в 5000 екземпляра със средства от Комитета на руското би
блейско общебтво. Този превод бил счетен от църковната управа в 
Петерсбург за негоден и бил унищожен. От него не е запазен ни
какъв екземпляр.

В 1828 г. се появил преводът на четириевангелието, направен от 
П е т ъ р  Са п  у нов,  от Трявна, от гръцки и отпечатан със средства 
на Британското и чуждестранно библейско дружество. Този превод, 
сравнително по-добър от този на Теодосия, е излязъл във второ издание 
през 1833 г. Той е бил отпечатан в Букурещ.

След тези два опита, направени по частна инициатива, идва пре
водът на йеромонах Неофита Рилски (f  1881 г.), по който превод са 
били заинтересовани вече официалните църковни власти. Протестант
ският мисионер Баркер, по поръка на Британското библейско общество, 
влязъл в преговори с тогавашния Търновски митрополит Илариона да 
му посочи лице, способно да извърши превода на свещените книги на 
говоримия български език. За такова лице бил препоръчан о. йеро
монах Не о ф и т  Р ил с к и .  Той владеел добре гръцки, църковносла- 
вянски, руски и сръбски езици. Същевременно, поради заниманията 
му за съставяне българска граматика и речник, той отлично владеел 
български език. Отец Неофит се заел с превода на Новия Завет и 
след четиригодишен труд завършил своята работа. Преводът е на
правен от гръцки, като при това о. Неофит се е справял и със сла
вянския текст. В 1838 г. до 1839 г. от печат излезли четирите Еван
гелия и Деянията на св, апостоли, а в 1840 г .— целият Нови Завет. 
Преводът бил прегледан и одобрен от Търновския митрополит Иларион 
и отпечатан в Смирна в печатницата на гърка Дамияна. Макар че ца
риградският патриарх заповядал да се унищожи този превод, послед
ният, в продължение на 19 години, бил издаден шест пъти; последното, 
шестото, издание било отпечатано в Букурещ през 1859 год. Този Не- 
офитов превод проникнал навсякъде в българското отечество и бил 
единствената духовна храна по онова време. Нуждата от превод на 
цялата Библия се чувствувала много, особено у протестантите, които 
не са могли да вършат своята мисионерска работа без Библия. Това 
наложило да се преведе цялата Библия на български език. Тази работа 
извършили мисионерите ддз Е л и я с  Р и г с  и д - р  А л б е р т  Л о н г  и
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българите К о н с т а н т и н  Ф о т и н О в  (по-после, след смъртта му), 
заместен от Х р и с т о  д у л  К о с т о в и ч  С и ч а н - Н и к о л о в  и П е т к о  
Р. С л а в е й к о в .  Тези преводачи използували превода на Неофита 
Рилски. Преводът бил направен от оригиналния текст — Ветхият Завет 
от еврейски и Новият от гръцки. В 1873 г. излязла от печат цялата 
Библия и от тогава е препечатвана няколко пъти, като последното 
ревизирано издание е излязло през 1923 год., в което са направени 
съществени езикови и други поправки. Изданията са ставали със сред
ства на Британското библейско общество. Понеже този превод съдържа 
значителни грешки и неточности, и в него липсват неканоническите 
книги, той не се употребява в нашата църква. Въпреки всичко това, 
с този превод се установява окончателно нашият книжовен език, 
който е взел за основа източното наречие.

С и н о д а л н и я т  п р е в о д  на Б и б л и я т а .  В разгледаните пре
води нашата Църква не е вземала участие. В първите години, след 
основаване на св. Екзархия и след освобождението ни от турско 
робство, нашата Църква е била погълната от организаЦионна работа 
по устройството и управлението си. В църквите при богослужението и 
в духовните училища при изучаване на Св. Писание меродавен текст е 
била славянската Библия. Нуждата от авторитетен превод на Све
щеното Писание се е чувствувала осезателно и се е чакало благопри- 
ятно време да се осъществи това дело. За първи път Светият Си
нод, в заседанието си на 22. X. 1898 г., се занимал с въпроса за 
превеждане Библията на говоримия български език. Било - взето ре
шение преводът да се извърши под ръководството на търновския 
митрополит Климента, от някои известни наши писатели, които да 
бъдат задължени да се придържат точно о руския текст. Митрополит 
Климент се отзовал благосклонно на това решение, но, поради теж
кото му и продължително заболяване, не можел да вземе участие. 
Така в бездействие протекли две години. Отново Св. Синод в засе
данието си на 5. II. 1900 г. се занимал с въпроса за превода на Биб
лията и назначил една комисия, под председателството на самоковския 
митрополит Доситея, в продължение на две години да извърши превода 
от руски. Понеже срокът бил кратък и някои от членовете на коми
сията си дали оставките, Св. Синод назначил нови лица, работата на 
които да се контролира от друга комисия, наречена духовно-прове- 
рочна. Така продължила работата, при сменяване разните преводачи, 
докато най-сетне в края на 1925 год. излязла от печат св. Библия на 
български език С появата на този превод се запълнила една празнота 
в духовно религиозния живот на православните българи. Преди изли
зането от печат на цялата Библия Светият Синод през 1909 г. отпе
чатал в София Евангелието и, след известни поправки, през 1920 год. 
отпечатал Евангелието втори път в Лайпциг. Преди да излезе от печат 
цялата Библия били направени отделни отпечатъци само на Псалтира, 
Притчи Соломонови, Премъдрост Соломонова и Премъдрост на Иисуса, 
Сираховия син, малък формат, по случай освещаването на храма- 
паметник „Св. Александър Невски“. Също през 1926, 1941 и 1950 г. 
бе отпечатан отделно, малък формат, Новият Завет.
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§ 7. Образуването на ветхозаветния канон
Първи еврейски писател бил пророк и боговидец Мойсей. Той 

написал Закона и го предал на свещениците, синовете Левиеви, които 
носели ковчега на завета Господен, и на всички старейшини (синове) 
израилеви (Второз. 31, 9), като им казал да вземат книгата на Закона 
и да я турят, отдясно ковчега на завета на Господа, техния Бог, за да 
бъде свидетелство против тях (Второз. 31, 25—26). От процитираното 
се вижда: 1) че Мойсей написал книгата на Закона (Тора); 2) че той 
събрал отделните свитъци на Закона в едно и 3) че поръчал на све
щениците да пазят Закона на сигурно място — отдясно ковчега на завета 
Господен. Естествено Законът не е бил написан на един път. Най- 
напред били написани от Бога десетте заповеди, дадени на Синай, и 
после Мойсей написал всички закони и откровения, които получил от 
Бога; написал също и събитията, които станали след излизането от 
Египет до пристигането на евреите до Ханаанската земя. Към напи
саното Мойсей, подпомогнат от брата си Аарона и може би и от 
други лица, прибавил историята на сътворението на света и човека, и 
живота на първите човеци до смъртта на Иосифа. От факта, че този 
Закон се пазел на свето място и се прочитал на народа през празни
ците се вижда, че книгите, които съставлявали този Закон, не били 
обикновени, но с в е щ е н и  книги.  При това положение ясно е, че 
не могла да се прибави всякаква друга книга към Закона, освен такава, 
която да е написана от богоизбран мъж, чието небесно пратеничество 
да е засвидетелствувано по несъмнен начин и с неоспорими свръх
естествени факти. С това се извършила първата канонизация на първия 
дял на свещените книги.

Делото на Мои:ея било продължено от неговия приемник Иисус 
Навина, за когото се разказва (Нав. 24, 25—27), че сключил с народа 
завет и му дал наредби и закони в Сихем (пред скинията на Господа, 
Бога израилев). Всичко, станало в Сихем, Иисус Навин записал в кни
гата на Закона и взел голям камък и го поставил под дъба, който е 
бил до светилището на Господа. Станалото пред светилището, един вид 
пред Господа, и в присъствието на целия израилски народ, било 
също акт на канонизация на неговата книга, както по-рано станало с 
Моисеевите книги.

Примерът на Моисея и Иисуса Навина бил последван по-нататък 
от техните приемници, между които идва пророк Самуил. Той, след 
като помазал първия цар на Израиля, написал книга, която да послужи 
като ръководство на царете за техните права (1 Цар. 10, 25). Тази 
книга за „правата на царството“ по-после била разширена с описание 
живота на първия израилски цар Саула, неговите военни подвизи, 
както и тези на Давида, в резултат на което се получили 1 и 2 книга 
на Самуила, както се наричат в еврейската Библия, или 1 и 2 на Цар
ствата. И тези книги, подобно на по-раншните, също били поставени 
„пред Господа“, т. е. в светилището, наред с другите свещени книги.

След Самуила продължило делото на разните религиозни обще
ства за съставяне ветхозаветния канон. На пророческото общество, 
образувано по времето на Самуила, се дължи причисляване към Закона 
книгите Съдии и Рут, написани, според преданието, от Самуила.

11



Във времето на Давида и особено на неговия син Соломона, ко
гато писмеността и литературното творчество дохождат до своя раз
цвет, с основание трябва да приемем, че е имало книжовно общество, 
подобно на пророческото, което е събирало и издавало творенията на 
тогавашните писатели — Асафа, прор. Натана, Давида, Соломона и др. 
Във времето на Давида процъфтяла религиозната лирика, химните и др. 
песни, в резултат на което почнала да се явява дидактичната литера
тура, притчите, практическата философия и пр. Особено трябва да 
подчертаем, че във времето на Давида религиозната лирика, запазена 
в Псалтира, стигнала своето съвършенство, а във времето на Соло
мона е записана нравствената философия в практическото й приложение 
(Притчи, Еклисиаст). От Соломоновите писания не всички са запазени — 
той изрекъл три хиляди притчи и 1005 песни — защото, по всяка 
вероятност, били намерени от пазителите на свещения канон за непод
ходящи да бъдат причислени към Закона и да се пазят в светилището. 
След Соломона, делата на когото били „описани в записките на про
рок Натана и в пророчеството на силомеца Ахия“ (2 Цар. 9, 29), се 
появили други религиозни общества, особено това на приближените 
мъже на цар Езекия, което събрало и издало последната част на 
кн. Притчи — от 25 до края на 31 глава. Според иудейското предание, 
запазено в Талмуда, това религиозно общество —„другарите на Езекия“, 
е написало не само тази част на Притчи, но и цялата книга в сегашния 
й вид. Освен това те написали книгите Исаия, Песен на песните и 
Еклисиаст. Тук думата „написали“ не трябва да разбираме буквално, 
а по-точно в смисъл „събрали“, защото книгата на пророк Исаия е 
била написана главно от самия него, а другите три книги — Притчи, Екли
сиаст и Песен на песните—от Соломона.От 2 Пар.29, 31 се вижда, че 
при цар Езекия е имало още един сборник от Давидови псалми и та
кива на ясновидеца Асафа, към който били прибавени и други псалми, 
в резултат на което се образувал Псалтирът.

Тези религиозни общества — при Самуила, Соломона и Езекия — 
не са били само случайни и временни сдружения, а са били институти 
с продължително и трайно съществуване. В тях влизали лица от све
щеническата йерархия, които по Моисеево поръчение пазели Закона. 
В своята дейност те били подпомагани от пророците, които се зани
мавали с книжовна дейност, държали разни записки, описвали живота 
на царете и тяхната дейност, отбелязвали по важните обществени съ
бития, занимавали се с изучаване свещените книги и, заедно със све
щениците, следели да се запази свещеният кодекс, къхм който били при
числявани още и книгите 3 и 4 ца Царствата, Ездра, Неемия, Естир 
и др. Така че свещениците, пророците и старейшините били непре
станни пазители и събирачи на свещения канон още от времето на Са
муила до окончателното му приключване. Така постепенно се образувал 
сборникът на свещените книги в трите му части: Закон (Тора), Про
роци (Невиим) и Псалми (Кетувим). Иудейското предание приписва го
ляма заслуга по работата на канона на В е л и к а т а  С и н а г о г а ,  осно
вана от Ездра, Неемия и пророк Малахия във времето на Артаксеркса 
Лонгиман в 444 г. пр. Хр. и просъществувала до времето на С и м о н а  
П р а в е д н и  (310—291 г. пр. Хр.), а, според някои, и по-късно. Тя се 
състояла от 120 души — свещеници, пророци и старейшини. На нея се
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отдава събирането и внасянето в свещения канон на послешните вет
хозаветни книги: Иеремия, Иезекиил, 12 малки пророци, Даниил и Естир. 
Според това иудейско предание, ветхозаветният канон бил приключен 
при непосредственото участие на последните свещени писатели и про
роци : Ездра, Неемия и Малахия. Появилите се след тях книги (като 
напр. Премъдрост на Иисуса, Сираховия син, Макавейските книги и др.) 
не били приети в свещеният кодекс. С това иудейско предание, че по
следни боговдъхновени писатели били казаните лица и особено това, че 
при тях е бил приключен свещения кодекс, не можем да се съгласим, за
щото последните изследвания доказаха, че някои от свещените книги са 
приети в свещения кодекс и след Ездра (напр. книгите Паралипоменон, 
Еклисиаст, а може би и др). Ако канонът на свещените книги е бил 
завършен окончателно във времето на Ездра, значи в V в. пр. Хр., 
как е могло еврейски учени чак до I и II в. сл. Хр. да спорят върху 
каноничността на книгите: Иезекиил, Йона, Притчи, Песен на песните, 
Еклисиаст, Естир ? Тези препирни предизвикали да се събере събор от 
еврейски учени в 100 т. сл. Хр. в Иамния, който се занимал и със 
спорните книги.

От казаното по-горе следва да отбележим за образуването на 
вехтозаветния канон три фази, съобразно трите групи на ветхозавет- 
ното Писание: Закон , Пророци и Псалми. Само за първата група 
може да се приеме, че нейната канонизация е станала около времето 
на Ездра и Неемия; по-късно, около 200—165 г. пр. Хр., е станало 
същото с втората група; а най-късно, към II в. сл. Хр, е станало ис 
последната група.

Младата християнска Църква, която изникнала в лоното на иудей- 
ството, приела този свещен канон, като прибавила към него няколко 
други книги, без да им дава еднакво каноническо достойнство с кни
гите на еврейския канон. В нея в първо време се появили известни 
колебания относно броя и достойнството на някои свещени книги, 
обаче всичко това било скоро приключено.

§ 8. Главният предмет на Свещеното Писание
Предмет на Свещеното Писание е Иисус Христос и извършеното 

от Него спасение на човешкия род. Това се вижда от думите на Са
мия Спасител: „А вечен живот е това, да познаят Тебе, Единаго Исти- 
наго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа“ (Йоан 17, 3). Тази мисъл, 
че людете са изкупени с драгоценната Христова кръв, като червена 
нишка преминава през цялото ветхо- и новозаветно Свещено Писание, 
като почнем от Битие и свършим с Откровение. В последователното 
разкриване на тази мисъл едвали има книга, която да съперничи със 
Свещеното Писание, макар че за написването му да са взели участие 
разни лица с различна култура, с различни умствени способности, с 
различно обществено положение, живяли в разни епохи. Многоразлич- 
ната Божия премъдрост (Еф. 3, 1), която ни е дала Свещеното Пи
сание, е искала по този начин нагледно да покаже, че „от Дух Светий 
просветявани са говорили светите Божи човеци“ (2 Петр. 1,21).
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§ 9. Необходимост от изучаване Свещеното писание
От понятието, което се даде за Свещеното Писание (§ 1), се вижда 

много ясно, колко е необходимо за християните да го изучават... 
Тази необходимост св. ап. Павел изказва с тези думи: „Всичкото Пи
сание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне 
и назидание в правдата, за да бъде Божият човек съвършен и годен 
за всяко добро дело“ (2 Тим. 3, 15). Следователно, Свещеното Пи
сание трябва да се изучава: а) да съобщава на ума („за поука“) пра
вилни понятия за вярата и да утвърдява в нейните истини; б) да се 
добива основателна подготовка, потребна за изобличаване („изоблича
ване“) неверниците и кривомислещите (2 Тим. 4, 2); в) да се изправят 
чувствата и да се укрепи волята („изправяне и назидание“) в извърш
ване добри дела (Филип. 2, 12); с една реч, да се изобразява в нас, 
в границите на възможното,Христовият идеал („да бъде Божият човек 
съвършен“) и да стигнем по такъв начин съвършенството на Христо
вата пълнота (Еф. 4, 13), като по-напред се съблечем от ветхия човек, 
тлеещ в своите похоти, и се облечем в новия, създаден по Бога в 
правда и светост на истината (Еф. 4, 22, 24).

Като е толкова важно изучаването на Свещеното Писание за 
християните, не ще съмнение, че за онези от тях, които се готвят, 
по примера на великия Пастиреначалкик, да станат пастири и учители 
на словесното Христово стадо, изучаването му е от най-голяма важ
ност. „Който не знае Писанието, той не знае Христа“, казва блаж. Иероним. 
В туй отношение към пастирите и към готвещите се за пастирство с 
основание могат да се отправят следните думи, казани някога от Го
спода на Иисуса Навина: „Да се не отделя от устата ти тая книга на 
закона; но се поучавай от нея деня и нощя, за да изпълняваш точно 
написаното в нея“ (Нав. 1, 8), както и тези: „Колко обичам Твоя за
кон! Цял ден размислям за него“ (Пс. 118, 97).

§ 10. Различни видове смисъл в Свещеното Писание
Под понятието с м и с ъ л  на Свещеното Писание трябва да се 

разбират онези мисли, които Светият Дух, като автор на това Писание 
е благоволил да съобщи на людете било по прост, обикновен начин, 
било чрез разни действия, лица и вещи. По силата на това определение, 
когато четем и изучаваме Св. Писание, трябва да имаме предвид, че, 
то има следните видове смисъл: б у к в а л е н ,  т а й н с т в е н ,  п ъ р 
в о о б р а з е н  и п р и с п о с о б е н .

1. Този смисъл, който добиваме непосредствено от думите, които 
го изразяват, се нарича буквален или непосредствен. Във Свещеното 
Писание навсякъде, без изключение, има буквален смисъл. Този смисъл 
се изразява с думи, употребени в тяхното собствено значение.

П р и м е р и :
I. А когато се роди Иисус във Витлеем иудейски в дните на 

цар Ирода, ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казваха: 
„где е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на 
изток и дойдохме да Му се поклоним“. Като чу, цар Ирод се смути и 
цял Йерусалим с него (Мат. 2, 1—3).
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II. След осем деня учениците Му бяха пак в къщи, и Тома 
Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях . 
рече: „мир вам!“ После каза на Тома: „дай си пръста тук и виж ръ
цете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, 
а вярващ“ (Йоан. 20, 26—27).

Когато пък в Свещеното Писание се употребяват думите в тях
ното преносно, разбрано за всички, значение, тогава имаме преносно- 
буквален смисъл, който се изразява чрез обрати на речта и фигури, 
известни в стилистиката: метафора, метонимия и синекдоха.

П р и м е р и :
1. Издигат реките, Господи, издигат реките гласа си, издигат ре

ките вълните си (Пс. 92, 3).
II. Словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки 

двуостър меч (Евр. 4, 12).
III. И вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си ду 

ховен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благо
приятни Богу чрез Иисуса Христа (1 Петр. 1, 5).

И така, от тези примери се вижда, че буквалният смисъл има два 
вида: б у к в а л е н  и п р е н о с н о - б у к в а л е н .

2, В Свещеното Писание се употребява т а й н с т в е н  (или духовен) 
смисъл, когато понятията и мислите се изразяват посредством разни 
действия, лица и вещи. Този вид смисъл има следните форми: пред
образ, притча, аполог, видение и с и м е о л . Този вид тайнствен смисъл, 
при който Св. Писание употребява действителни (исторически) лица, 
действия и вещи, за да даде понятие ЗаЛТруги Съдещи такива; -Cf на-, 
рича п р е д о б р а з .  Такива места от Св. Писание напр. са следните: 
Мат. 12, 40 (за тридневното пребъдване на Йона в китовата утроба, 
която е предобраз на Христовия гроб), Евр. 9, 8 (за ветхозаветната 
скиния, която е предобразувала новозаветната Църква), Евр. 7, 3 (за 
Мелхиседека, който е предобраз на Иисуса Христа) и много други

Когато Свещеното Писание употребява за изразяване мисли, дей. 
свия и лица въображаеми, но напълно възможни действия и лица- 
имаме пр и т ч а .  Познати са напр. притчите на Иисуса Христа (Лук, 
16, 19—31; Мат. 20, 1 — 16 и мн. др). Така изясненото понятие за при!. 
чите не отговаря на притчите на Соломона, в които се изказват във 
формата на пословици, поучения и мъдросги, добити от житейска опит 
ност и приложими в много случаи в живота.

Този тайнствен смисъл, при който на животните и дори на неоду
шевените предмети се приписват човешки действия и свойства за на 
гледно изражение на някои истини, се нарича а п о л о г  (басня).

Напр. :
I. Апологът на Иоатама за дърветата, които си избрали цар (Съд, 

9, 8 -15 ).
II. Апологът на Иезекиила за двата орла (17, 1 — 16).
III. Апологът на цар Иоаса за ливанския трън, който искал да 

ожени сина си за дъщерята на ливанския кедър (4 Цар. 14, 9).
Някога Бог Своята воля е съобщавал на людете посредством 

извънредни форми. Така често пъти патриарсите, пророците и апосто-



ST ,  ̂ -  ;
Ж ™  понякога в бодро състояние, а понякога в съновидения, се удо
стоявали да съзерцават някои особени сбрази и картини с повече или 
по-малко прозрачен смисъл. В такъв случай имаме в и д е н и я .  *

Напр. :
I. Видението на Авраама, когато встъпил в завет с Бога (Бит. 15,

.12-18).
II. Видението на Навуходоносора за разносъставното човешко 

тяло (Дан. 2, 28—45).
III Видението на пророк Иезекииля за колесниците и тайнстве

ните животни (гл. 1).
IV. Видението на ап, Петра за повикване езичниците в Христо

вата Църква (Деян. 10, 1—16).
V. Всички апокалиптични видения на св. ап. Йоана Богослова в 

книгата Откровение и др.
Най-сетне Бог изразявал Своята воля и Своите откровения чрез 

някои външни действия на лица или чрез веществени предмети, Такъв 
начин на откр<?Ьение се нарича с и мв о л .

П р и м е р и :
I. Пророк Исаия, за да покаже асирийския плен на египтяни и 

иудеи, е ходил гол и бос (гл. 20) и
II. Пророк Иеремия, за да предскаже Вавилонския плен на евреите, 

турил на шията си хомот (гл. 27, 2—7).
За всиуките видове тайнствен смисъл трябва да имаме предвид 

следното: лицата, действията и предметите се вземат тук за съобща
ване понятия за други такива поради тяхното истинско сходство. По
неже пък точно сходство между два предмета не е напълно възможно 
при изясняване на тайнствения смисъл на Свещеното Писание не трябва 
да се мъчим да търсим тайнствен смисъл и значение във всички най- 
малки подробности. Достатъчно е да има сходство в най-главните 
черти. „В притчите, казва св. Йоан Златоуст, не трябва всичко да се 
изяснява буквално по смисъл, но като се знае целта, за която е ка
зана притчата, да се задоволяваме с това, без да изпитваме повече“.

3. Първообразен смисъл на Свещеното Писание е този, който се 
съдържа в оригиналните му езици — староеврейски и старогръцки. За 
ха можем да схванем г разберем този смисъл, трябва да познаваме

Тгези^ешйщ-. ДаНмаме предвид още, че най-добрият превод, в сравнение с 
оригинала, не всякога е точен, защото езиците не се покриват един друг 
граматически; особеностите и тънкостите на стила не винаги могат да се 
предадат успешно. Особено трудно е напр. да се предаде ритъмът и 
звучността на староеврейския език в новите езици, които имат съвсем 
други ритмични закони и различен граматичен и стилистичен строеж.

4. Приспособен (акомодирай) смисъл имаме в Свещеното Писание
а, когато се употребяват думи, за да изразят известна идея, ка-

квзто свещеният писател не е имал предвид. В такъв случай думите и 
изразите е Св. Писание се приспособяват от тълкувателя към известна 
мисъл, възоснова на някакъв намек или разширение на смисъла. В Све
щеното Писание много малко текстове се срещат, които по този начин 
са употребени.



П р и м е р и :
Напр. мястото на Сир. 44, 16 — „Ной бил намерен съвършено 

праведен“, чрез разширение, се приспособява и към всички други 
светии. Приспособеният смисъл не може да служи като доказателство 
за догматични истини, а само за поука и наставления, както са си 
служили св. отци.

§ 11, Ръководни начала при тълкуване Свещеното Писание
Свещеното Писание съдържа само една чиста истина, но тя често 

пъти е прикрита. Дори и за най-просветените и ръководени от Духа 
на Истината има места в Писанието не напълно ясни. Така напр. 
св. ап. Петър в своето второ послание пише, че в посланията на св. 
ап. Павла, както и в другите писания, има мъчноразбираеми места, които 
невежите и неутвърдените за своя гибел изкривяват (3, 16). По тази 
причина, за да не попаднем в заблуждение при тълкуване Свещеното 
Писание, трябва да. имаме надеждни ръководни начала. Такива главни 
ръководни начала са следните:

1. Всяко тълкувание на труден текст трябва да бъде напълно 
Съгласно с останалите паралелни, ясни и положителни места на Св. 
Сисание.

2. Истинско и правилно е онова тълкувание на Свещеното Пи
сание, което е Съгласно със Свещеното Предание, —другия източник на 
Божественото откровение, и с учението на св. Църква.

За правилното и изчерпателно тълкувание на свещения текст 
трябва: а. да го четем във връзка с предидните и подирните изрече
ния (да спазваме контекста на речта); б. да имаме предвид историче
ските обстоятелства, повода и целта, при които са написани св. книги; 
в. да знаем оригиналните езици, на които са написани св. книги, за
щото всеки превод, бил той дори най*съвършен, в сравнение с ориги
нала, не е всякога точен; г. да имаме познания по библейска история, 
география, хронология, нравите и обичаите на евреите и другите из
точни народи.

§ 12. Названия, брой и деление на книгите на 
Свещеното Писание

Книгите на Св. Писание, според времето на произхода си, биват- 
ветхозаветни и новозаветни. Първите са написани до Христовото до- 
хождане на земята й съдържат това, което Бог е открил на човеците 
за създаването на света и човека, както и Божието ръководство на 
падналия в грях човек — посредством откровения, предобрази и проро
чества — да приеме обещания Месия; вторите пък са написани след Хри
стовото идване на земята и съдържат — основаването на Новия Завет и 
новозаветната Църква от Иисуса Христа и разширението й чрез Него
вите св. апостоли по целия свят.

Всичките ветхозаветни книги по отелни названия са 50. Броят им 
у евреите и християните не е еднакъв: Талмудът, по числото на бук
вите в гръцката азбука, ги брой 24, а св. Православна Църква, след-

17
2  У чебник —  В етхия за в ет  ^ д > а А ^  * А ‘



вайки св. отци (Кирила Иерусалимски, Атанасия Велики, Йоана Дама
скин и др.) и подражавайки примера на ветхозаветната Църква, на която, 
според думите на св. ап. Павла, е било поверено Словото Божие 
(Римл. 3, 2), ги брои 22, по числото на буквите в еврейската азбука, 
като смята някои за една.

Според достойнството си, вехтозаветните книги се делят на ка
н о н и ч е с к и  и н е к а н о н и ч е с к и .  Каноническите се признават за 
боговдъхновени и за неизменно правило на вярата и нравственността. 
Неканоническите не са боговдъхновени, но вге пак са книги свещени, 
добри и назидателни.

Каноническите книги са следните: 1. Битие, 2. Изход, 3. Левит,
4. Числа, 5. Второзаконие, 6. книга на Иисуса Навина, 7. книга Съдии 
и заедно с нея—като нейна прибавка—книга Рут, 8. първа и втора книга 
на Царствата, като две части на една книга, 9. трета и четвърта книга 
на Царствата, така също, 10. първа и втора книга Паралипоменон, 
така също, 11. книга на Ездра и книга на Неемия, така също, 12. книга 
Естир, 13. книга на Иова, 14. книга Псалтир, 15. книга Притчи, 16. книга 
Еклисиаст, 17. книга Песенна песните, 18. книга на пророк Исаия, 
19. книга на пророк Иеремия и заедно с нея — като нейна прибавка — 
книга Плач Иеремиев, 20. книга на пророк Иезекииля, 21. книга на 
пророк Даниила и 22. книга на дванадесетте малки пророци: Осия, 
Иоил, Амос, Авдий, Йона, Михей, Наум, Авакум, Софония, Агей, За
хария и Малахия. По название каноническите кнги са 39.

Неканоническите книги са следните 10:1. втора книга на Ездра.
2. книга Товит, 3. книга Иудит, 4. първа, 5. втора, 6. трета книга Ма
кавейска, 7. книга премъдрост Соломонова, 8. книга на премъдростта 
на Иисуса, Сираховия син, 9. послание Иеремиево и 10. книга на про
рок Варуха.

Вън от тези десет неканонически книги, е книгата трета на Ездра, 
която не се намира в превода на Седемдесетте, а е преведена от Вулгата.

Освен това с неканоническо достойнство са някои разкази и 
откъслеци, присъединени към каноническите книги, като: а. Мо
литвата на Манасия, царя иудейски, прибавена към 2 книга Па
ралипоменон, б. Молитвата на тримата момци, в книгата на Даниила 
(3, 25—91), в. историята на Сусана (Дан. гл. 13) и тази на Вила и змея 
(Дан. гл. 14), г. неозначените със стихове места на книга Естир, д. пса
лом 151 и др.

Свещените новозаветни книги са на брой 27. Всички те едно- 
гласно са признати от Църквата за канонически. Те са следните: 
1 евангелие от Матея, 2. — от Марка, 3. — от Лука и 4. — от 
Йоана, 5. книгата Апостолски деяния, 6. съборно послание на 
св. ап. Иакова, 7. съборно първо послание на св. ап. Петра, 8. — второ 
на св. ап. Петра, 9. съборно първо послание на св. ап. Йоана Бого
слова, 10.— второ на същия, 11. — трето на същия, 12.—съборно по
слание на св. ап. Иуда, посланията на св. ап. Павла: 13. до Римляни, 
14. до Коринтяни (първо), 15. до Коринтяни (второ), 16. до Галатяни, 
17. до Ефесяни, 18. до Филипяни, 19. до Колосяни, 20. до Солуняни 
(първо); 21. до Солуняни (второ), 22. до Тимотея (първо), 23. до Ти- 
мотея (второ), 24. до Тита, 25. до Филимона, 26. до Евреите и 27. книга 
Откровение на Йоана Богослова.
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По своето съдържание ветхозаветните книги се делят на з ако-  
н о п о л о ж и т е л н и ,  и с т о р и ч е с к и ,  п о у ч и т е л н и  (дидактично- 
поетични) и п р о р о ч е с к и .

Законоположителни са тези книги, които съдържат главните ос
новни закони на религиозния, нравствения, обредовия и гражданския 
живот на ветхозаветните люде. Те са петте Моисееви книги: Битие, 
Изход, Левит, Числа и Второзаконие.

Исторически книги са тези, които съдържат историята на вътреш
ния (църковно-граждански), и външния (политически) живот на еврей
ския народ. Такива книги са 18, от които първите 12:1. книга на 
Иисуса Навина, 2. книга Съдии, 3. книга Рут, 4. първа, 5. втора, б. трета 
и 7. четвърта книга на Царствата, 8. първа и 9. втора книга Парали
поменон, 10. книга на Ездра, 11. книга на Неемия и 12. книга Естир — 
са канонически, а останалите 6:1. втора книга на Ездра, 2. книга Товит,
3. книга Иудит, 4. първа, 5. втора и 6. трета книга Макавейски — са 
неканонически.

Поучителни (дидактично-поетични) са тези книги, които съдържат 
учението на ветхозаветното благочестие. Такива книга са 7, от които 
5: 1.Иов, 2. Псалтир, 3. Притчи, 4. Еклисиаст и 5. Песен на песните — 
са канонически и 2: Премъдрост Соломонова и Премъдрост на Иисуса, 
Сираховия син, са неканонически.

Пророчески са тези книги, които съдържат предсказания за съд
бата на еврейския и други съседни нему народи и пророчества-за обе
щания Месия и за Неговата Църква. Пророчески книги са 19, от които 
17: 1 книга на пр. Исаия. 2. книга на пр. Иеремия, 3. книга Плач Ие- 
ремиев, 4. книга на пр. Иезикииля, 5. книга на Даниила, книгите на 
12-те малки пророци: 6. Осия, 7. Иоиля, 8. Амоса, 9. Авдия, 10. Йона,
11. Михей, 12, Наума, 13. Авакума, 14. Софония, 15. Агея, 16. Захария 
и 17. Малахия — са канонически, а останалите 2: послание Иеремиево и 
кн. на пр. Варуха — неканонически.
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ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛНИ к н и г и
I

§ 13. Понятие, брой и название на законоположителните 
книги

Тези книги, коиго' съдържат главните основни закони на религиоз
ния, нравствения, обредовия и гражданския живот на ветхозаветните 
люде, се наричат законоположителни. Такива книги, както видяхме, са 
петтях Моисееви кнги: Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. 
Своите книги Мойсей, подпомогнат от брат си Аарона, писал според 
съобщаваните му откровения от Бога, заедно с повествуванията из 
живота на Божия народ (Изх. 17, 14; 24, 3, 4, 7; 34, 27; Числ. 33,2; 
Второз. 21,9). Що се отнася до написването историята от Адама до Мои
сея, последният, поради дълголетието на патриарсите, е могъл да се въз
ползува от устните предания, които се съобщавали от поколение на по
коление; може да е имал под ръка и стари писмени бележки. 
Всичките книги, които написал Мойсей, отначало са съставяли един 
кодекс1 на откровенията Божии и една неразделна книга, известна под 
името Тора (Закон), или под името книги Моисееви, или пък още по- 
кратко М о й с е й  (Лук. 16, 29). Петте отделни книги на това единно 
Моисеево творение старите евреи наричали с началните думи на всяка 
книга. Впоследствие обаче всяка отделна Моисеева книга получавала 
своето название според съдържанието си. Всичките пет Моисееви книги, 
събрани в едно, получили названието Хумаш  (от евр. дума хамеш — пет), 
от което произлязло названието Петокнижие.

§ 14. Писател на Петокнижието
Писател на Петокнижието е пророк и боговидец Мойсей, законо

дателят и водителят на еврейския народ. Това обстоятелство се по
твърждава от следните доказателства:

1. На много места в самото Петокнижие се говори, че Господ 
заповядал на Моисея да запише едно или друго (Изх. 17, 14; 24, 3,4, 
7; 34, 27; Числ. 33, 2; Второз. 31, 9), което в действителност се на-, 
мира записано.

1 Думата codex е латинска и означава сборник от закони. По отношение на Св. 
Писание тя означава събирането на св. книги в един сборник, издаден за всеобща 
употреба.
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2. Говори се още за книгата на Закона, която Мойсей написал и 
дал за пазене от свещениците (Второз. 28, 58, 61; 29, 20,27; 31,9, 24—26) 
В цялото Свещено Писание Мойсей 33 пъти се споме'нава като бого- 
вдъхновен писател на Петокнижието. Нека посочим някои от тези 
места, В книгата на Иисуса Навина (1, 7—8) се говори, че Бог запо
вядал на Моисеевия приемник Иисуса Навина да не отстъг.ва от онова, 
което Мойсей му заповядал и да се не отделя от устата му тази книга 
на Закона. В първата книга на Ездра (3, 2) се говори за Моисеевите 
книги и за писания закон от Божия човек Моисея. В Новия Завет 
(Марк. 12, 26) Сам Спасителят отправил към садукеите следното пи
тане: „Не сте ли чели в Моисеевите книги, при къпината как му рече 
Бог: Аз съм Бог Авраамов,Бог Йсааков и Иаковов?“ и с това потвър
дил, покрай другото, и авторството на Моисея на Петокнижието. Св. ап. 
Иаков на апостолския събор, четем в книгата Деяния Апостолски 
(15, 21), казал: „Законът Моисеев от стари времена във всеки град си 
има човеци, които го проповядват в синагогите, гдето се чете всяка 
събота“.

3. Непрекъснатото и единодушно предание на ветхозаветната и 
християнската Църква посочва Моисея като писател на Петокнижието.

4. Свидетелството на самаряните, които признавали от цялото 
ветхозаветно Свещено Писание само Моисеевото Петокнижие.

5. Езическите писатели (гръцки и римски) посочват Моисея като 
автор на Петокнижието, законодател и водител на еврейския народ.

6. Най-после характерът на описваните в Петокнижието най-ста- 
ринни нрави и обичаи още от времената на патриарсите, както и много
бройните подробности от живота и делата на Моисея, показват, че 
автор на Петокнижието е сам той — Мойсей.

Само някои несъществени допълнения и пояснения (като напр., 
последната 34 глава на Второзаконието, в която се разказва за смъртта 
на Моисея) са могли да бъдат написани от по-подирните боговдъх
новени писатели като Иисуса Навина и Ездра.

89 псалом се приписва на Моисея. Благородните и благочестиви 
чувства, които този псалом изразява, добиват особено значение, ако се 
приеме, че той е написан от него в края на земните му подвизи.

1. КНИГА БИТИЕ 
§ 15, Название на книгата

Първата книга, с която започва- Свещеното Писание, е Моисее- 
вата книга Битие. Нейното название на еврейски е Берешит (първите 
две думи „В начало“, с които започва книгата). Гръцкото й название 
е rsvyjatg, което значи произхождение, рождение, напълно съответствува 
на нашето название Битие. Това название е дадено в превода на Седем
десетте, защото в тази книга се разказва за произхода на небето, зе
мята и човека и, което е най-важно, за произхождението на ветхоза
ветната църква и за основаването на ветхия завет между Бога и чо
века. Тази книга е била написана от Моисея, когато е бил призован за 
пророк и водач, в пустинята Синай, 15 века пр. Хр.
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§ 16. Цел за написване йнигата
Целта за написване книгата Битие е тройка: 1. да покаже на 

идващите поколения началото и произхода на света и човека; 2. да 
запази в чистота Божието обещание за дохождането на Месия, Който 
ще избави падналото в грях човечество; и 3. да внуши на евреите, че 
само те, — единствени от останалото човечество, отклонило се от 
Бога,— са особен богоизбран народ с високо предназначение в бъдещето.

§ 17. Съдържание на книгата
Книгата Битие се състои от 50 глави. Нейното съдържание, из

ложено накратко, е следното: описание на сътворението на света и чо
века (гл. 1); блаженото състояние на нашите прародители в рая (гл. 2) 
и тяхното грехопадение и изпъждане от рая (гл.. 3); животът на 
Ада ма и Ева и на техните потомци (гл. 4); религиозно-нравственото 
състояние на света и начало на занаятията (гл. 4—6, 4); родословието, 
животът и смъртта на патриарсите до Ноя (гл. 5); всеобщото развра- 
щение на човешкия род и даването му срок за покаяние (6, 1—4); все
мирният потоп и запазването Ноя и семейството му в ковчега (6, 5—8); 
историята на Ноя и потомците му след потопа (гл. 9); размножаването 
на човеците на земята и подялбата й между Ноевите синове (гл. 10); 
вавилонското стълпотворение и размесването на езиците (гл. 11, 1—9); 
разсейването на човеците по земята и произход на идолопоклонството 
(гл. 11); животът на патриарсите Авраама (11, 27—25, 11), Измаила 
гл. 25, 12—18), Исаака (гл. 25, 19—25), Исава (гл. 36), Иакова и Ио
сифа (гл. 37—50), на които Бог многократно повторил своите обеща
ния, че обещаният Месия ще произлезе от тяхното (от Авраамовото, 
Исааковото и Иаковото) потомство.

. Съдържанието на книгата може да се раздели на три части: 
първа част (гл. 1—3) съдържа описание за сътворението на света и 
човека, грехопадението на нашите прародители и даденото им обеща
ние за Месия; втора част (гл. 4 —11) съдържа историята на първобит- 
ното човечество, загинало поради своя разврат във водите на потопа, 
а после-^останалото потомство на Ноя, пръснато по цялата земя; трета 
част (гл. 22—50) разказва историята на патриарсите до смъртта на 
Иосифа в Египет.

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ 

§ 18. Гл. 1, 1—25: Сътворението на света
Ст. 1. „В начало Бог сътвори небето и земята“. С тези малко думи 

Мойсей е изразил необхватнатата по своята дълбочина мисъл, че всичко, 
що съществува, първичната материя, е създадено от Бога, Който един
ствено е вечен. Творението е от нищо (ех nihil), както това е ясно от упо
требения еврейски глагол бара (сътвори). Като указва, че Бог е причина за 
творението, битописателят утвърждава и положението, че светът не е 
произлязъл по някоя друга причина, стояща вън от светата Божия

2 2



воля, като например от самозараждане, от борба на доброто със злото 
начало, случайно... Освен това, от тези думи се вижда, че Бог един
ствено по Свое свободно решение е извършил творението. Като под- 
будителна причина за творението е била безкрайната любов на Тво
реца да даде възможност и на тварите да участвуват в славата Му. 
В н а ч а л о  показва на първия миг от време, когато светът преминал 
от небитие към битие, от несъществуваще в съществуваще състоя
ние. Щом светът е произлязъл- във време, очевидно е, че той не е са
мобитен. Тази мисъл св. цар и пророк Давид е изразил с тези думи: 
„В начало Ти, Госгюдй, си основал земята, и небесата са дело на 
Твоите ръце“ (Пс. 101, 26). Думата Бог (в евр. Елохим) означава мно
жествено число от Бог. По мнението на св. отци тук се утвърждава и 
друга истина на Свещеното Писание, - че всички Божии лица са уча- 
ствували в творението- Н е б е  и земя.  Под тези думи битописателят 
е разбирал видимия и невидимия свят. Отците на Църквата (Василий 
Велики, Йоан Златоуст, Григорий Богослов, бл. Августин и др.), като 
са имали предвид, че в следния ,стих само земята се нарича безвидна 
и пуста, под н е б е  са разбирали благоустроения, тайнствения свят на 
безплътните сили — ангелите, които, независимо от материята, могат да 
живеят; че ангелите са сътворени преди земята и като служебни ду
хове (Евр, 1, 14) са вече изпълнявали Божията повеля и славословили 

•Твореца във време на творението, може да®видим от следните думи 
на Свещеното Писание: „При общото ликуване на утринните звезди, 
когато всички Божии синове възклицавали от радост“ (Иов. 38, 7). Под 
з е мя ,  противно на понятието небе ,  трябва да разбираме първичната 
материя, която се явява като семе, от което е произлязъл видимият 
свят, защото на земята в следния стих се приписват свойствата б е з 
в и д н а  и пус т а .

Ст. 2. А земята беше безвидна и пуста. Така характеризира би
тописателят състоянието на първичната материя, която още не е наче
нала да се развива — представлявала е хаос, в който присъщите му 
сили не са действували: били са в равновесие. Тъмнината се разти- 
лаше над бездната и Дух Божий се носеше над водата. От тези 
думи заключаваме, че първобитният хаос, макар потънал в непрони
цаема тъмнота, е изпитал вече жизнената сила на Духа Божий, Който, 
като източник на живота, със Своето присъствие е оживявал вече тази 
мъртва наглед материя, в която имало живот, но само в бездейно 
състояние. Такъв е положителният смисъл на библейското учение за 
първосътворението на света от нищо, което се заключава в първите 
два стиха на книгата Битие.

Ст. 3. Рече Бог да бъде светлина. И биде светлина. От този 
стих нататък до ст. 25 Божията творческа воля, като върви последо
вателно от простото към сложното, от съвършеното към по-съвърше
ното, рисува ред картини на творението, при които първобитният хаос 
(с присъщите му сили) бил преобразен в разни хармонични форми и 
явления, които създали условия да се появи растителният и животин
ският свят. От думата „рече“ не трябва да вадим заключение, че Бог 
при творението е употребил дума, защото тя е свойствена само на чо
века, а трябва да разбираме Неговата воля, творческата мисъл, която 
е причина за творението, — причина, която мигновено се осъществявала
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в дело. С тази дума Мойсей е искал да каже, че творението Бог из
вършил лесно. Не може по-силно да се изрази величието на Божието 
всемогъщесгво, освен че то е станало с дума (Пс. 32, 9).

Думите д а  б ъ д е  с в е т л и н а  са заповед да почнат скритите , 
сили йа първичната материя (топлина, електричество, химическо срод
ство, притегляне) да действуват — да се наруши равновесието, за да 
се създадат условия за живот. Явява се въпрос: как е могло да се 
появи светлина, когато е нямало още слънце? Туй място на Свеще
ното Писание в миналото е давало повод на много волнодумци (като 
Волтер и др.) да се надсмиват над Моисеевия разказ за творението. 
Обаче сегашното състояние на науката напълно задоволително обяс
нява този факт. Най вероятна е хипотезата, че светлината е резултат 
от трептенията на ефира, разлят по безконечното въздушно простран
ство. Този ефир и преди сътворението на слънцето е могъл по много 
причини да бъде приведен в трептящо състояние. Както обтегнатата 
струна издава звук не само от допиране на лъка, но и по други при
чини (напр. от простото движение на въздуха, от ръка и пр.), така и 
ефирът, който сега правилно се колебае от слънцето могъл е да бъде 
раздвижен и по-рано от появата на слънцето, като напр. мълнията, се
верното сияние и пр.

Ст. 4. И видя Бог, че светлината е добро нещо. Тези думи не 
трябва да разбираме, че Бог след сътворението е узнал, че светлината 
е добра, необходима за живота, но това, че Бог утвърдява (санкцио
нира) за човека величието на Своето творение. И отдели Бог светли
ната от тъмнината. Появата на светлината туря граница между тъмни
ната и светлината и създава условия да се явят ден и нощ.

Ст. 5. Биде вечер, биде утро — ден един. Защо Мойсей смята 
по-напред вечер, а после утро ? — Затова, защото новосъздадената ма
терия преди появата на светлината е била потопена (покрита) в тъм
нина, а после чак се появила светлината. Смяната на дните и нощите 
преди появата на слънцето, според науката, се обяснява така: ако пър- 
вобитната светлина е могла да се появи преди слънцето (като напр. свет
лината на сегашното северно сияние, което е резултат на съединението 
на положителното и отрицателното електричество), то несъмнено е 
имало и мигове, когато тази светлина се е начевала, достигала е 
своята кулминационна точка, но после постепенно се е намалявала и пре
кратявала. По такъв начин, по библейското изражение, са били дните и 
нощите. Тук обаче неволно възниква въпрос: Как е могъл Мойсей 
да знае тези научни факти преди сегашната наука ? — Отговорът на 
този въпрос е лесен: Мойсей е писал своя разказ по Божие вдъхно
вение. Д е н  един.  Прави впечатление, че първият ден се нарича един,  
а не първи. Защо? — Според бл. Августина, Мойсей с тази дума е искал 
да изрази единствеността и безпримерността на първия ден.

Как да се разбира думата д е н ?
Много спорове и много мнения е имало по този въпрос. Едни 

мислят, че дните на творението означават периоди (епохи), в които по 
земната повърхност са ставали разни последователни преврати. В ори
гинала, казват те, думата д е н е  означена с думата й о м, която значи 
обикновен ден от 24 часа и по-дълъг период (Пс. 89, 5; 2 Петр. 3, 8). 
Други мислят, че дните на творението са продължителни геологически
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периоди, за които свидетелствува устройството на нашата земя, и които 
са станали преди цоявата на светлината. Трети, Съгласно учението на 
св. Православна Църква, най-основателно мислят, че дните на творе
нието са обикновени дни, защото за Божието всемогъщество няма не
възможни неща.

Ст. 6—8. След първия ден на творението, което, както видяхме, 
се отнася зй всичката материя на света, се започва образуването на 
другите мирове.

Произходът на твърдта (видимото небе) е станало във втория 
ден и може да се обясни така: неизмеримо-грамадното първосъздадено 
жицкообразно вещество изведнаж, по силата на Божията воля, се раз
падало на отделни кълба (шарове), които се завъртели окло‘ своите 
оси, като при това всяко от тях ре издигало на своята орбита, По 
такъв начин пространството, което се образувало между тези кълба, 
се показвало като твърд (видимо небе). Тази твърд, гледана от земята, 
се представлява като граница между небесните и земни води.

Ст. 9—13. В третия ден на творението се туря граница между 
водата и сушата, като водата взема форма на реки, езера и морета, а 
пък сушата на земя със свойствените й газове. По такъв начин се 
създават условия за живот, който се явил най-напред във форма на ра
стителност, като при това е била определена устойчивостта на родо
вете за по-нататъшнотоим размножаване. Явява се въпрос: как е могла 
да се язи растителност без слънчевите лъчи, които осветили земята 
едва в четвъртия ден ? — Отговорът е следният: самите научни изслед
вания доказват, че за растителността е необходима светлина, но не и 
непременно слънчева; светлината пък, както видяхме, е била създа
дена още в първия ден. Правени са опити с електрическа светлина, 
дори и със светлината на обикновената газова лампа, и в нея е наме
рено всичко необходимо за развитието на растителността.

Ст. 14—19. Четвъртият ден на творението е билаза появата, по 
Божията воля, на небесните светила — Слънцето, Месецът и звездите. 
Как трябва да си представляваме произхода на последните? Тук Бо
жията заповед‘д а  б ъ д а т  не означава някакво ново творение, тъй 
като, както видяхме, те са съществували вече като безчислени шаро
образни тела във втория ден, но указва на нов закон, по силата на 
който се изменява съществуващият до тогаз порядък със светлината. 
В този ден създадената първоначално светлина (ефир) се. съсредото
чила в някои от тези шарообразни тела (каквито са Слънцето и непо
движните звезди), като останалите шарообразни тела (Месецът, Юпитер, 
Сатурн и др.) пак си останали тъмни, но били приспособени от Съз
дателя да се осветляват от лъчите на слънцето и другите светила. 
После това тези небесни тела почнали да изпълняват своето назначе
ние за поддържане живога на земята. Слънцето заблестяло със живо- 
творната си светлина; небесният свод се украсил с безброй звезди, 
като обаятелният им блясък докарал до възторг небесните ангели, 
които в хор възпели величието на Твореца....

За какви знамения са били назначени небесните светила? — Преди 
всичко тук под знамения (знакове) се разбира откриване силата и ве
личието на Бога (Пс. 8, 4 —10). В туй отношение небесният свод, укра
сен с милиарди звезди, осветявани от тихата лунна светлина нощем,
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или пък от ослепителната слънчева светлина денем, може да служи 
за най гръмко знамение (знак) на постоянно съществуващата сила и 
божество на Създателя (Римл, 1, 19). По-нататък, небесните светила 
са такива знамения, по които може от по-рано да узнаваме резките 
атмосферни промени, напр. добро или лошо време, дъжд или суша. 
Това се вижда от думите на Христа Спасителя към фарисеите: „Вечер 
казвате: ще бъде ведро, защото небето е червено, а сутрин — ще има 
буря, защото небето е тъмнобагрено“ (Мат. 16,2). Освен това, за мо- * 
реплавателите и пътниците из пустинята небесните звезди (напр. по- 
лярната звезда) служат за ориентировка. Пастирите по небесните све
тила определят времето през нощта.. Най-сетне небесните светила 
могат да бъдат такива знамения (знакове), които показват настъпване 
велики събития за човешкия род (напр. Мат. 2, 2—10). „И за времена, 
и за дни, и за години“. Небесните светила ще имат назначение да 
определят годишните времена, дни и нощи, празниците и пр. Посред
ством годините може да се определи продължителността на човешкия 
род, разстоянието между разните исторически събития и пр.

Слънцето и Месецът са наречени г о л е м и  с в е т и л а ,  защото, 
гледани от земята, те за простото. око се представляват, в сравнение с 
другите светила, за най-големи и за най-светли.

Ст. 17—19. Тук се говори не за произхода на Слънцето и Месеца, 
а само се внушава на първобитните люде, че тези светила са дело на 
Божиите пръсти (Пс. 8, 4), с цел да се предпазят от поклонение на 
тези величествени създания.

Ст. 20—23. Видяхме, че вече небето се украсило с разни светила 
и на земята се развила величествена растителност, но още на земята 
не е имало живи същества, които да се наслаждават от даровете на 
природата. За съществуване на последните не е имало още необходи
мите условия, понеже въздухът е бил размесен с вредни изпарения 
(най-вече въглена киселина), които са могли да способствуват само за 
растителността* Следователно трябвало да се очисти атмосферата от 
тези вредни изпарения. Това изпълнила грамадната растителност под 
влиянието на лъчите на слънцето, което заблестяло в четвъртия ден. 
Вече е имало условия да се появят и живи същества. И наистина, в 
петия ден на творението, по силата на Божията творческа воля, водите 
се изпълнили с риби и влечуги, а въздухът — с хвърчащи. Това не 
значи, че водата сама по себе си се изпълнила с риби и влечуги, а че 
Божието творческо слово създало последните от нищо. Тук вече' се 
създава жива душа, — нещо, което не е имало в досегашните творе
ния. Затуй и битописателят употребил думата б а р а  (създава от нищо).
В този ден се появили рибите и други водни твари — от крокодила 
до кита; появили се още всички хвърчащи насекоми и птици. Както 
едните, тъй и другите, се разделили от Самия Бог по род и вид (по 
рода им), а не, както някои казват, под влиянието на едни или други 
условия. Всичките живи твари получили от Бога благословение и спо
собност да се размножават по род и вид.

Ст. 24—25. Както за възпроизвеждането на рибите, влечугите и 
птиците Господ се обръща към водата, така и сега, в петия ден, за 
възпроизвеждане на четириногите, Той се обръща към земята, подобно 
на възпроизвеждане растителността, а не че уж земята под влия-
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нието на благодатните слънчеви лъчи сама е плодородила четирино
гите. В случая земята е била само оръдие на всемогъщите ръце на 
Твореца. >Кивотните са създадени по род, който природата не може 
да измени при каквито и да било условия. В цялото това обширно 
животинско царство няма ни най-малко загатване, че известен род на 
животните може да премине в друг. Всички опити на някои учени, 
които са се мъчели и мъчат да потвърдят тази странна теория — 
да се премине от един род в друг — са крайно неубедителни и без
резултатни.

§ 19. 1, 26—31: Сътворението на човека
* След сътворението и устройството на видимия свят, Бог решил 

да създаде човека по Свой образ и подобие, за да бъде владетел на 
земята й цар на създадените твари. Човекът, като венец на творението 
(Пс. 8, 5—9), е създаден, по силата на особен съвет на Лицата на 
Св. Троица, по образ и подобие Божие. Д а с ъ т в о р и м  ч о в е к  по 
Н а ш  о б р а з  и по Н а ш е  п о д о б и е .  От тези думи виждаме, че 
преди сътворението на човека се държи, както споменахме вече, Божий 
съвет от Лицата на Света Троица (Д а с ъ т в о р и м  и Н а ш са поста
вени не в единствено число, а в множествено). С това нагледно се 
показва достойнството и превъзходството на човека пред другите 
съществуващи творения. Бог създал първия човек А д а м а  от земна 
пръст, като му вдъхнал дихание на живот, и той станал жива душа 
(Бит. 2, 7); първата жена Е в а  била създадена от Бога от реброто 
на Адама (ст. 21—22). По такъв начин съставът на човека е: физиче
ско тяло и невеществена, разумна и безсмъртна душа (ср. Екл. 12, 7; 
Мат. 10, 28; Иак. 2, 26 и др.). Образът и подобйето Божие в човека, 
сгюред обяснението на св. отци и учители на Църквата, се заключава:
а. в невеществеността на човешката душа и в нейните способности: 
ум, чувство и воля, б. в нейната неразрушимост и безсмъртие и в. усъ- 
вършенствуването й в добродетелен и свет живот (Мат. 5, 48). „Мъж 
и жена ги сътвори“. С тези думи битописателят иска да каже, че 
както мъжът, тъй и жената, са създадени по образ и подобие Божии. 
Телесната разлика в тях няма никакво значение по отношение на тях
ното достойнство и назначение, както говори и св. ап. Павел: „Няма 
мъжки пол, ни женски, защото всички вие сте едно в Христа“ (Гал. 
3, 28). „И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете 
се“. Тези думи на Твореца са дали способност на човека да ражда 
чеда не само по тяло, но и по дух; да предава на чедата си в наслед
ство образа Божий, който е блестял, особено преди греха, в човешката 
безсмъртна душа. „По тази причина не трябва да търсим друг източ
ник на човешките души, освен душата на първия човек“ (Митрополит 
Филарет Московски), или пък да предполагаме, че Бог твори душата 
всякога, когато тялото е готово в утробата на майката. Явява се 
въпрос: Божието благословение на брака не го ли прави задължите
лен ? — Не, понеже Божието благословение за чедородие тук не е 
заповед. Човекът, като свободно същество, не трябва да бъде под
чинен от желанията на своята природа, а трябва да ги подчинява на 
славата Божия (Мат. 19, 11, 12; Кор. 7, 32, 34). След сътворението на
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човека и даването му благословение за чедородие, Бог най-напред го 
прави господар и цар на земята и нейните животни, а, после определя 
храната му, която трябва да бъде растителна.

„Първият човек“ Адам в блаженото си състояние до грехопаде
нието му е бил предобраз на „Последния Адам“ — Господа Иисуса 
Христа. „Адам, казва св. ап. Павел, е образ на-Бъдещия“ (Господа 
Иисуса Христа); Адам е бил направен от Бога по Негов образ и подо
бие, а Христос е образ и сияние на славата на Бога Отца (Евр. 1,3); 
Адам е баща на света (Прем. Сол. 10, 1), а Христос е родоначалник 
на небесните чеда (1 Кор. 15, 48), които чрез Св. Кръщение се раждат 
не от плът и кръв, а от Бога (Йоан. 1, 13); „първият човек" (Адам) 
е пръстен, а „Вторият Човек“ е Господ от небето (1 Кор. 15, 22); 
както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят 
(1 Кор. 15, 22); както Адам е бил поставен от Бога да владее над 
всичките творения, тъй и Христос е поставен за наследник на всичко 
(Евр. 1, 2; Мат. 28, 18).

§ 20. Гл. 2, 8—25: Блаженото състояние на първия човек 
в рая и сътворението на жената

Когато Бог създал първия човек, веднага го поставил да живее 
в рая, Раят- е бил хакова място на земята, гдето растителността сти
гала до най-голямо разнообразие и красота; тук почти е било съсре
доточено и всичкото животно царство. На първото указва сам бито- 
писателят с думите: „И направи Господ Бог да израстат от земята 
всякакви дървета, хубави наглед й добри за ядене“, на второто пък — 
с думите: „И ги (всички полски животни и небесни птици) заведе при 
човека, за да види, как ще ги нарече той“. По тази именно причина 
Бог определя рая за жилище на първосъздадените човеци. Раят е бил 
в Е д е м  (Едем на български означава радост, удоволствие, приятност, 
сладост). Този рай за тялото на човека бил веществен, като видимо 
блажено жилище, а за душата — духовен, като състояние на благо- 
датно общение с Бога. Мястото на рая — Едемската градина — в сегаш
но време да се определи с точност е много трудно. Като говори за рая, 
битописателят споменава за реката, която изтичала от Едем за орося
ване на рая и от тук ге разделяла на четири реки: Фисон, Гихон 
(Геон), Хидекел (Тигър) и Ефрат. Последните две реки са известни, 
а първите две са предмет на противоречиви догадки и предположения. 
Като не намирали съответни реки на земята, едни пренасяли Едем на 
небето, други пък му давали алегорично тълкувание; някои поставяли 
Едем ту в Африка (Етиопия), ту в Армения и Кавказ, ту в Сирия и 
Палестина, ту в Месопотамия и Вавилон, а пък някои са го търсили 
даже в Индия в долините на Хималай и на о-в Цейлон. Не ще съмне- 
ние, че всичко това са до^дки и предположения. Остава само едно 
вярно, че Едем е бил близу до реките Хидекел (Тигър) и Ефрат. Раят 
се изгубил, или пък станал неузнаваем, по всяка вероятност, от потопа 
и другите изменения, които са станали с повърхността на земята.

В'различните народи, дори и езичниците, са се запазили много различни преда
ния за Едем и за блаженството на първите люде в него. „Скоро, след сътворението на 
човека, се започнал златният век, безценен дар за безсмъртните, които признавали
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Кроноса за свой господар. Човешкият род тогаз водел божествен живот, свободен от 
мъчителни грижи, чужд на всякакви труд и скърби. Старостта не била известна за 
людете ; болезнените явления — така . също. Като настъпвал смъртният час, смъртта 
приличала на спокоен сън и никакви ужаси в минутата на раздялата на душата с 
тялото не съществували. Людете се наслаждавали с пълно блаженство. Земните плодове 
растели в изобилие и най-разнообразни видове. Царувал всеобщ мир и негови постоянни 
съпътници били щастието и насладата“ (Хезиод).

Ст. 16—17. На първите люде в рая Бог дал свобода да ядат от 
всички дървета/ с изключение на дървото за познаване доброто и 
злото. Необходима ли е била тази заповед? — Да;  необходимостта й 
се заключавала в това: като дал на човека свободна воля, Създателят 
е трябвало да му даде възможност да прояви тази си способност. 
Непременно е.трябвало да се постави човек в такова именно положе
ние, в което неговите желания да срещнат граница, за да може той 
напълно да подчини своята воля на Божията, а чрез това завинаги да 
се укрепи в доброто. З а що т о ,  в к о й т о  д е н  в к у с и ш  о т  не г о ,  
б е з д р у г о  ще  у мр е ш,  Понеже Бог заплашва човека със смърт, 
явно е, че той е сътворен за безсмъртие. Смъртта следователно се _ 
явила като резултат от неизпълнение на Божията заповед. Повидимому 
Божието заплашване, като че ли не се изпълнило, защото човек не 
умрял в деня, когато престъпил дадената му заповед. Но това Бог не 
искал да каже. Бог дал на човека да разбере, че, в който ден съгреши, 
ще стане смъртен. С престъпване на Божията заповед, казва един вид 
Бог на човека, в този ден ти ще внесеш смъртта в своята природа, 
ще се подчиниш на смъртната необходимост (Бл. Иероним и Бл. Авгу
стин и др.).

Ст. 18—20. Бог е виждал усамотеността на човека в рая и решил 
да му направи помощник. Създадените по-рано животни, по Божие 
повеление/били доведени при първия човек Адама, за да ги види и 
нарече. Тук, забелязва Коменски, Бог постъпил като мъдър педагог: . 
оставя човека напълно свободен да разгледа животните и на всяко 
от тях, съобразно природните му качества, да даде съответното назва
ние. Естествено е било, че като разгледал всички животни, Адам не 
намерил помощник за себе си: животните имали земно назначенйе, а 
човекът — небесно.

Ст. 21— 25. Сътворението на жената, подобно на мъжа, е станало 
по особен начин. Тя наистина, за да се привързва към мъжа, е била 
създадена от него — от неговото ребро. След създаването на жената 
Бог я довел при Адама, който радостно казал: „Ето това е кост от 
костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена (евр. ишша), 
защото е взета от мъжа (евр. иш) си“.

Оставянето бащата и майката (ст. 24) не е противно на Божията 
заповед за почитане на родителите, защото и след брака пак трябва 
да ги обичаме и да се грижим за тях. Оставянето на бащата и майката 
тук става, с цел за отделно живеение с жената за образуване ново 
семейство. Отделянето от бащата и майката се приписва на мъжа, 
защото е главно действуваще лице при образуване на семейството.

И щ е б ъ д а т  д в а м а т а  е д н а  плът .  Тези думи показват, 
че в брака мъжът и жената са една плът, от което следва, че бракът 
трябва да бъде неразкъсваем и моногамен. — Първите люде в рая били 
голи, защото природните стихии не оказвали никакво влияние върху
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техните тела; не се срамували, защото срамът е следствие от 
греха.

Според учението на св. отци на Църквата, Ева е предобраз на 
Христовата Църква: Ева е майка на всички живущи, а Църквата е 
майка на всички християни (Св* Киприан Картагенски); Ева била напра
вена от реброто на Адама, а Църквата е придобита от Христа чрез 
Неговата кръв (Деян. 20, 28).

§ 21. Гл. 3: Грехопадението на нашите прародители; 
Божият съд над тях и първото Божие обещание 

за Спасителя
Нашите прародители не устояли в своето невинно и блажено 

състояние в рая; те престъпили Божията заповед и, като последствие 
от това, Бог произнесъл Своята присъда над тях. Грехопадението ста
нало по следния начин. Змията завидяла на тяхното блаженство в рая 
и с изкусителни въпроси и клеветнически твърдения против Бога под- 
лъгала жената да яде от плода на забраненото дърво за познаване 
доброто и злото. Жената, паднала вече в грях, съблазнила своя мъж, 
който също ял от забранения плод. Като последствие от престъпване 
на Божията заповед, първите човеци изгубили своето невинно състоя
ние : отворили им се очите и разбрали, че са голи, поради което съшили 
смокинени листа да си направят преиаски. Бог след това дошел в рая 
и ги потърсил, понеже се скрили между райските дървета. Вместо 
да се разкаят и просят Божията милост, първите люде взаимно се 
обвинявали и натяквали на Господа. При това положение Бог произ
несъл Своята присъда, според степента на виновността, последователно 
на змията, жената и мъжа. Но, поради голямата си любов към падна
лите човеци, Бог им дал обещание, че някога Семето на жената ще 
смаже главата на змията. Адам приел радостно това Божие обещание 
и нарекъл името на жена си Ева (по бълг. живот), понеже щяла да 
стане майка на всички живи. След туй Бог, като им направил кожени 
дрехи и ги облякъл с тях, изпъдил ги от рая. За да не влизат в изгу
бения рай, Бог поставил на изток от рая херувим с гГламенен меч да 
пази дървото на живота.

Ст. 1—5. Змията, за която се говори в туй място, не е обикно
вена змия: тя се нарича най*хитра от всички земни зверове; тя лукаво 
разговаря със жената и гледа да я подмами да наруши Божията за
повед; тя клевети Бога, че лъже първите люде и иска да мине пред 
очите им за тяхна доброжелателка. От всичко това можем да извадим 
заключение, че тази необикновена; змия е сам дяволът, който на друго 
място в Свещеното Писание (Откр. 12, 9) се нарича голям змей — 
древната змия, наречена дявол; също и сатана, който мами цялата 
вселена.

Ст. 6—7. Когато жената щяла да съгреши, в нейната душа се 
появили веднага трите похоти: похот плътска („и видя жената, че 
дървото е добро за ядене“), похот на очите („че е приятно на очите“) 
и гордост житейска („много желателно, защото дава знание“). Тези 
три похоти (пожелания) довели жената до грях (1 Йоан 2, 16). Попад
нала жената в грях, тя убеждава мъжа си да яде от забранения плод.
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И разбраха, че са голи. Като се отворили очите на прародителите ни 
след греха, те видяли своята духовна и телесна голота. Грехът на
правил цял преврат в тяхната природа: 1. те повредили Божия образ 
и подобие, като умът им се помрачил и волята станала склонна повече 
към злото, отколкото към доброто (Римл. 7, 15— 19); 2. тяхното тяло 
изгубило своя прекрасен вид: в него мъките, болестите и смъртта се 
възцарили (Римл. 5, 12); 3. най-сетне и самата външна природа, поради 
нарушената хармония между Твореца и творението, изгубила своя пре
красен и величествен вид (Римл. 8, 22).

Ст. 8—13. Господ преди да произнесе Своя съд над падналите 
в грях прародители ги разпитва, с цел да предизвика у тях спасително 
покаяние. Вместо това, Той от техните уста чул взаимни обвинения, а 
от устата на Адама дори и натикване: „Жената, която ми даде Ти — 
тя ми даде от дървото, и аз ядох“.

Ст. 14—19. Змията, понеже под нейния вид се крие самият дя
вол, Бог не разпитва, защото за нея (по-точно, за него) покаяние не е 
възможно, а произнася Своята строга присъда над нея; на човека 
обаче дава надежда за спасение чрез Семето на жената, което ще 
порази главата на змията; това Семе на жената е нейният Потомък 
Иисус Христос, Който, според изражението на св. ап. Йоана Богослова 
(1 поел. 3,8), се явил, за да разруши делата на дявола. После Бог по
отделно произнася Своята присъда над жената и мъжа. На жената 
казва, че ще умножи и преумножи скръбта й, когато е бременна; с 
болки ще ражда деца и към мъжа си ще тегне (т. е. тя ще бъде в 
зависимост от него), понеже той ще господарува над нея. На мъжа 
пък казал: „Да бъде проклета земята поради тебе; с мъка да се хра
ниш от нея през всички дни на живота ти; тръне и бодили да ти 
ражда и да се храниш с трева; с пот на лицето ти ще ядеш хляба 
си, докле се върнеш в земята, от която си взет; защото си пръст и 
в пръст ще се превърнеш“.

Ст. 20. Адам нарекъл жена си Ева, защото повярвал в спасител
ното Божие обещание.

Ст. 24. Св. Дионисий Ареопагит в своята, книга „За небесната 
йерархия“ поставя херувимите по-долу от серафимите в първия лик, 
като по такъв начин те заемат второ място в реда на деветтях ангел
ски чина. Херувимите в Свещеното Писание eg представят като жи
вотни, с човешки образ, крилати, пълни, с очи отпред и отзад, с четири 
лица: лъвско, човешко, волско и орлово (Йез. 1, 1; Откр. 4, 6—8). 
Херувимите, като висши духовни същества, са удостоени с особена 
близост към Бога, предстоят пред престола Му, благоговейно Му слу
жат, всякога готОви да изпълняват волята Му, като проникват в тай
ната на нашето спасение (1 Петр. 1, 12).
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§ 22. Гл. 4: Жертвоприношението на Каина и Авеля. Бо
жият съд над братоубиеца. Животът на нечестивите. 

Каиново, потомство. Сит и Енох
Скоро след изпъждането на нашите прародители от рая те ро: 

дили своя първи син Каина. След него те, родили Авеля. Каин бил 
земеделец, а Авел — пастир на овци.. Двамата братя, по примера на 
своите родители, принесли жертви Богу: Каин от земните плодове, а 
Авел от първородните в стадото му. Бог погледнал благосклонно на 
жертвата на Авеля и я приел, а тази на Каина отхвърлил. Това много 
огорчило Каина. Вместо да се разкае и примири с Бога, както Той 
го увещавал, Каин решил да убие брата си. Един ден, когато двамата 
братя отищли на полето, Каин нападнал брата си и го убил.' Когато 
след това Бог запитал Каина, где е брат му, той, вместо да се разкае 
и съзнае своя грях, отвърнал: „Нима съм пазач на брата си?“ Бог, 
виждайки, че КаДн не се разкайва за своето престъпление, произнесъл 
Своя съд над първия убиец: „Гласът на братовата ти кръв вика от 
земята към Мене; а сега проклет да си от земята, която е отворила 
устата *си да приеме братовата ти кръв от твоята ръка; когато работиш 
земята, тя не ще ти дава вече силата си; ти ще бъдеш изгнанник и 
ще скиташ по земята“. Каин,'като изслушал Божията присъда, казал, 
че наказанието му е по голямо, отколкото може да се понесе; че всеки, 
който го срещне, ще го убие. В отговор на това Бог казал Каину, че 
всеки, който би посегнал на Каина, седмократно би му се отмъстило. 
За да не бъде убит, Бог поставил Каину знак.

След това Каин се отдалечил от лицето Божие и заедно със 
жена си се преселил в земята Нод, източно от Едем. Тук Каин родил 
син Енох ,  на чието име нарекъл града, който основал. Каиновите по
томци, отдалечени от Бога, почнали да водят безпътен живот; един 
от тях — Ламех — взел две жени и е първият човек, който, противно 
на Божията запсвед, въвел многоженството.

След смъртта на Авеля нашите прародители родили друг син, 
когото нарекли Сит. Негов потомък е бил Енох, наречен от св. ап. 
Иуда (в посланието, ст. 14) „седмий от Адама“, който, заради правед
ния си .живот, бил взет от Бога жив на небето.

Ст. 3—4. Жертвите са били наредени от Бога, защото иначе Той 
не би ги приемал. Преди установяване ветхозаветната йерархия 
жертва принасял главата на семейството. Така жертва са принасяли 
Адам и синовете му,' Ной и потомците му, Авраам и потомството му, 
Иов, Мелхиседек и пр.

Ст. 5. Защо Бог не приел жертвата на Каина? — Защото не била 
принесена с чисто сърце — „Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съ
крушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш“, казва св. цар и пророк 
Давид (Пс. 50, 19)?

Ст. 26. „Тогава наченаха да призовават името на Господа Бога“. 
Според едни тълкуватели, тези думи показват, че тогаз людете поч
нали да се молят Богу общонародно, публично, а според други, че 
тогаз почнали да се различават Божиите люде от нечестивите.

Авел, вторият син на Адама, е предобраз на Иисуса Христа: 
както Авел пострадал мъченически от брата си невинно (само от
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омраза, задето Бог приел неговата жертва), така и Христос пострадал 
мъченически, също невинно, от Своя народ („Дойде у Своите Си, и 
Своите Го не приеха“) ; кръвта на Авеля вика към Бога за отмъщение, 
а кръвта на Христа вика за прошение и спасение на небесните чеда 
(Евр. 12, 24; 1* Йоан 1, 7). Авеловият убиец, брат му Каин, е предобраз 
на неблагодарния израилски народ, който убил Христа: както Каин бил 
проклет да се скита по лицето на земята, тъй също и израилският 
народ, поради разпъването на Сина Божий, е изгубил своето отечество и 
е проклет да се скита между народите за подигравка (Второз. 28, 37).

§ 23. Гл. 5: Благочестивите патриарси и запазване 
истините на вярата чрез дълголетието им

В тази глава са изброени имената на благочестивите патриарси, 
произхождащи от Сита, третия Адамов син. Те са наречени „синове 
Божии“ (Бит. 6, 2), поради техния благочестив живот и в отличие от 
Каиновите потомци, наречени „синове човечески“, поради техния не
честив живот. Ситовите потомци са 9 на брой, а именно: Енос, Каинан, 
Малелеил, Иаред, Енох, Матусал, Ламех и Ной (по низходяща линия).

Тези благочестиви патриарси са забележителни, покрай другото, 
и със своето дълголетие; най-дълголетен е бил Матусал, който живял 
969 години. Това дълголетие на патриарсиГе е било важно условие за 
запазване истините на вярата: сътворението на света и човека, жи
вота на нашите прародители в рая, грехопадението и изпъждането им от 
рая, Божието обещание за бъдещия Изкупител, братоубийството на 
Каина и пр. Тези патриарси предавали на своите синове и внуци устно 
всички истини на вярата, които научавали от .своите предходници.

Особено забележителен е патриарх Енох, „седмият от Адама“ 
(Иуд. ст. 14), който, поради своето благочестие, е бил взет от Бога 
жив на небето, без да види смърт, и е получил преди преселението си 
свидетелство, че е угодил Богу (Евр. 11, 5). Той е пророкувал: „Ето 
иде Господ с десятки хиляди Свои свети ангели, за да извърши съд 
над всички и да обличи всички нечестивци "между тях за всички дела, 
които са извършили с нечестието си и за всички жестоки думи, които 
са изрекли против Него нечестивите грешници“ (Иуд. ст. 14—15). Него 
трябва да отличаваме от другия Енох, син Каинов.

Има една разлика между годините иа патриарсите според нашия 
синодален превод на Библията и този на славянската Библия: в Сино- 
далната Библия са според еврейския оригинал, а в славянската Библия 
според превода на Седемдесетте,

§ 24. Глава 6: Развращението на човечеството и 
избирането на Ноя за пазител на вярата

Потомците на Каина, наречени „синове човечески“, и потомците 
на Сита, наречени „синове Божии“, отначало живели отделен живот: 
колкото първите преуспявали в злото, толкова вторите живели по 
Божия закон. Но когато човеците се размножили на земята, тогава 
„синовете Божии“ видели „дъщерите човечески“, че са красиви и
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почнали да ги вземат за жени. Това обстоятелство, противно на Бо
жията воля, имало за следствие още по-голямото увеличение на греха 
и беззаконието чрез раждане на и с п о л и н и т е ,  които насилвали сла
бите и докарвали неуредици в семейния и обществения живот. Бог, за 
да даде възможност за покаяние на грешниците, дал им чрез пра
ведния Ноя срок от 120 години. Вместо покаяние, човеците още по
вече увеличили своето беззаконие. Останал само един праведен човек 
Ной. Той бил избран от Бога да запази вярата и църквата на земята. 
Непокаяните грешници Бог решил да накаже чрез потоп. Затуй Той 
сключил завет с Ноя, като му поръчал да направи ковчег от негниещо 
дърво, с цел да запази себе си и своето семейство, тъй и да запази 
животни за по-нататъшно размножаване. Ной направил поръчания 
ковчег, засмолен от всички страни, с 300 лакти дължина, 50 лакти 
ширина и 30 лакти височина, с долно, средно и горно отделение. След 
това Бог се явил на Ноя с ново откровение, като му казал да влезе 
в него със семейството си и всички животни по седем двойки от чи
стите и по две двойки от нечистите, да вземе още в ковчега храна 
за семейството си и за животните. Ной изпълнил това Божие на
реждане.

Ст. 4. Исполините са плод от съчетание на „синовете Божии“ с 
„дъщерите човечески“. След потопа в Свещеното Писание се споме
нава за едни исполински племена на рефаимци, зузимци и емимци (Бит. 
14,5;  Вторсз. 2. 10—11). Ог, цар васански, бил един от последните 
рефаимци.., Западно от Мъртвото море, около Хеврон и Филистим- 
ската земя, живели емимците, от които еврейските съгледвачи протре- 
перяли от ужас, като ги видели (Числ. 13, 33—34). Ог емимпи е ро
дът на Голиата (1 Цар. 17, 4).

Ст. 14— 16. Ноевият ковчег, според изяснението на св. ап. Петра 
(1 поел. 3, 20—21), е предобраз на св. Църква, която ни спасява чрез 
благодатната вода на Св. Кръщение: както във време на потопа се 
спасили людете, които били в ковчега, тъй и сега се спасяват само 
онези, които са в Църквата. „Комуто Църквата не е майка. Бог му не е 
баща“ (св. Киприан Картагенски).

§ 25. Гл. 7—8, 1— 17: Всемирният потоп
Една седмица след сключване на завета с Ноя, в шестотната 

година на неговия живот, 27 ден на вгория месец (според юлианската 
година, в края на ноември), Бог изпратил на земята дъжд, който 
40 дни и 40 нощи не престанал. Водите на морската дълбина се устре
мили към сушата; водата все повече се увеличавала и понесла ковчега. 
Тя покрила всичките високи планини, така че ковчегът, потънал на 
15 лакти (7г от своята височина) в нея, се носел безпрепятствено над 
върховете на високите планини в Азия. Всички човеци и всички жи
вотни загинали във водите на потопа. Водата, в продължение на 150 
дни, се задържала на земята. В края на 27 ден на седмия месец (в края 
на април) Бог пратил на земята силен вятър, който очистил атмо
сферата от мъгливите и водни пари, върнал обратно водата в мор
ските дълбини, като ковчегът спрял на планината Арарат, в Армения. 
Водите вече постепенно спадали, появили се и върховете на планините.
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Четиридесет дни след показване на върховете, Ной отворил прозореца 
на ковчега и пуснал врана, която обратно не се върнала, вероятно 
защото намерила храна, и то изобилна, от труповете на човеците и 
животните и място за почивка по планинските върхове и клони на 
дърветата. Седем дни след враната, Ной пуснал гълъб, който вечерта, 
като не намерил място за почивка, се върнал обратно в ковчега. След 
като изминали други седем дни, Ной пак пуснал гълъб от ковчега и 
той се върнал вечерта с маслинено клонче в човката си. Това ясно 
доказвало на Ноя, че растителността почнала вече да се показва, и че 
земната повърхност вече почнала да се освобождава от водата. Най- 
сетне Ной след седмица пак пуснал гълъба, който вече не се върнал 
в ковчега. С настъпването на новата година, в първия й ден, Ной от
крил покрива на ковчега и видял, че вече няма вода по лицето на 
земята. Във втория месец на 27 ден земята била напълно изсушена. 
По такъв начин потопът продължавал на земята точно една година. 
Тогаз Бог казал на Ноя да излезе със жена си, синовете и снахите си 
от ковчега. С Ноя излезли и всички животни, които били в ковчега,

Гл. 6, 19—22. Ноевият ковчег, като се изчисли неговото куби
ческо съдържание, е бил достатъчен за людете и животните, които 
не са имали такова разнообразие, както е сега; вероятно е съшо, че 
някои от животните Ной е взел в неразвито състояние. Животните 
са отивали към ковчега по Божия воля, която е вложила в тях ин
стинкт за самозапазване. Що се отнася до достатъчността на храната, 
трябва да се забележи, че последните, когато са изплашени и смутени, 
винаги се доволствуват с малко храна.

Достоверността на потопа е засвидетелствувана от преданията на всички народи 
(египтяни, халдейци, финикийци, гърци, индуси, китайци, японци, скити, келти, както 
и от народите от западното полукълбо — мексиканци и островитяните на Великия океан 
и др.), Също от изследванията на много учени, направени върху земята, се устано
вява потопът.

§ 26. Гл. 8, 18—9, 29: Божието обещание и благослове
ние след Ноевото жертвоприношение. Божият завет с 
Ноя. Неговото пророчество за съдбата на синовете му.

Когато Ной със семейството си излязъл от ковчега, съградил жерт
веник, на който принесъл Богу благодарствена жертва от всичкия 
чист добитък и от всички чисти птици. Бог приел Ноевата жертва и 
сключил с него нов завет, че няма вече да наказва земята и живу
щите по нея с потоп. Поради важността на този нов завет, Бог, по
добно при създаване на първите люде, повторил Своето благословение : 
„Плодете се и се множете и пълнете земята и я владейте“. Понеже 
се създава нов свят (1 Петр. 2,5; 3,6), трябва и ново повторение на 
Божието благословение за размножаване на новите люде.

Бог, в различие от растителната храна, която дал на първите 
люде, сега дава и животинска храна, с изключение на кръвта. Той, 
освен това, предупреждава новите люде да не проливат човешка кръв, 
защото, „който пролее човешка кръв, и неговата кръв ще се пролее, 
защото човек е създаден по Божий образ“. В потвърждение на този 
нов завет, сключен между човеците и другите живи твари, Бог казал
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„Аз поставям Моята дъга в облака, за да бъде знак на новия завет 
между мене и земята“.

Ноевите синове, които излезли от ковчега, били трима: Сим, Хам 
и Иафет. Ной скоро насадил лозе и от виното му се опил и лежал 
гол в шатрата си. Син му Хам, като видял голотата на баща си, поч
нал да се смее и отишел да повика братята си да видят голотата на 
баща си. Другите двама сина, вместо да последват своя брат, взели 
дреха и, като я метнали на раменете си, тръгнали заднишком и по
крили голотата на баща си. Ной, като отрезнял и узнал, що бил сторил 
с него син му Хам, проклел Хамовия син Ханаана да бъде роб на ро
бите у братята си, а благословил Сима и Иафета. На Сима, като най- 
стар свой син, Ной предал Божието благословение за раждане на 
Месия от неговото потомство, а Иафета благословил да се посели 
между шатрите Симови и Ханаан да му бъде роб. Ханаана Ной про
клел, защото, според иудейското предание, участвувал с баща си Хама 
в осмиването на Ноя.

Ст. 13—17. Не трябва да предполагаме, че дъгата не била по
зната преди потопа, но Бог след потопа я поставя като радостен знак 
на новия завет с човека и земята. Този завет е толкова постоянен и 
неизменен, колкото са постоянни естествените закони, според които 
се явява дъгата.

§ 2 7 .  Гл. 11, 1—9: Смесването на езиците и разпръс- 
ването на народите от Вавилон

Една от най-отличителните дарби, която Бог дал на човека, в 
отличие от другите живи твари, е езикът. На земята наскоро след 
потопа се говорил само един език и един говор, с който си служели 
Ноевите потомци. Последните, около 100 години след потопа, се вдиг- 
нали от източните страни, гдето живели, и- се преселили в земята 
Сенаар— в нейните долини. Тук те решили, за да станат именити, да 
построят град (отпосле наречен Вавилон) и кула (стълп), която да 
стига до небето. За тази цел те, вместо камъни и вар, приготвили 
тухли и смола. Понеже това тяхно дело било нечестиво пред лицето 
на Бога, Той, за да осуети това тяхно намерение, смесил езиците им, 
за да се не разбират едни с други и продължат работата си по изграж
дане на кулата.

След смесване на езиците людете не могли вече да се разбират 
и продължават работата си, поради което били принудени да се пръс
нат по цялата земя.

Ст. 1. Е д и н  е з и к  и е д и н  г о в о р .  Мнозина невярващи, за 
да отрекат единството на човешкия род, са твърдели, че човеците 
никога не са говорели един език. Сравнителното езикознание обаче е 
доказало, че всички езици имат голямо сходство, което доказва, че 
имат един и същи произход.

Ст. 4. В а в и л о н  значи с м е ш е н и е ,  защото Бог тук смесил 
езиците на човеците. — Кулата, която правели Ноевите потомци, оста
нала недоправена. Гръцкият историк Херодот, който посетил тази кула, 
пише, че тя представлявала една четириъгълна пирамида, която отсетне 
била доправена и служела за астрономически наблюдения.
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§ 28. Гл. 12—23: Историята на Авраама
Скоро след потопа людете пак забравили Бога. Един от след- 

потопните праведници бил Аврам (баща велик), а после наречен Авраам 
(баща на множество народи). Макар баща му Тара да е почитал 
други богове (И. Нав. 24, 2), Авраам, послушен на Божията воля, 
напуснал родното си място — Ур Халдейски, и се заселил първоначално 
в Харан, а после в Ханаанската земя. Бог, за да запази истинската 
вяра у човеците, встъпил в завет с Авраама, като по този повод му 
се явявал осем пъти.

Ще разгледаме по-важните от тези явявания и събития от живота 
на Авраама.

I. Победата на Авраама над еламския цар Кедорлаомера и
благословението на Мелхиседека (14, 14—20).

Еламският цар Кедорлаомер, заедно със своите четири царе, на
паднал Содом и Гомора и ги превзел, като, между другата плячка, 
взел в плен Авраамовия братанец Лота със семейството и имота му. 
Като чул това Авраам въоръжил своите 318 слуги и победил Кедор
лаомера и освободил братанеца си Лота. Като се връщал ог победата 
си Авраам бил срещнат по пътя от салимския цар Мелхиседек, съще
временно и свещеник на Всевишния Бог, който му поднесъл хляб 
и вино, като при това го благословил с думите: „Благословен да 
бъде Авраам от Всевишния Бог, владетел на небето и земята. Благо
словен да бъде и Бог Всевишний, Който предаде в твоите ръце враго
вете ти1“

Ст. 18—20. Мелхиседек, цар салимски, който срещнал и благо
словил Авраама, когато се връщал от победата над Кедорлаомера, 
според изяснението на св. ап. Павла (Евр. 7, 1—2), е предобраз на 
Иисуса Христа: както Мелхиседек е бил „цар на правдата“ и „цар на 
мира“, така и Христос в земното Си служение правда и мир възве
стява ; както Мелхиседек мигновено се явява в Писанието и изчезва, 
без баща, без майка, без родословие, без начало на дни и без край на 
живота, така и Спасителят се явил на земята, без да може някой да 
изповяда Неговото родословие (Ис. 53, 8); както първосвещенството 
на Мелхиседека превъзхождало левитското по значение и време, така 
и първосвещенството на Христа несравнимо е по-важно от левитското 
и вечно; както първосвещенството на Мелхиседека е било извършено 
с хляб и вино, така и Христовото първосвещенство е също с хляб и 
вино, под вида на които верните приемат истинското тяло и истинската 
кръв Христови.

II. Явяването на Бога, в Лицата на Света Троица, в дъбравата 
Мамре и Божието благословение, дадено на Авраама (18, 1—9).

Един ден, Авраам като седял при входа на шатрата си в дъбра
вата Мамре, Господ през време на дневната жега му се явил под образ 
на трима пътника. Авраам повдигнал очите си и видял, че стоят пред 
него трима мъже. Веднага се затичал да ги посрещне, поклонил им се 
доземи и им казал: „Господарю, ако съм намерил благоволение
пред лицето Ти, не отминавай Твоя раб. Ще донесат малко вода да 
си омиете нозете и ще си починете под това дърво. Аз пък ще донеса 
хляб и вие ще подкрепите сърцата си и след това продължете пътя
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си“. Те му отговорили: „Стори, както казваш“. И веднага се затекъл 
Авраам в шатрата си и казал на жена си Сарра да замеси и изпече 
хляб от най-доброто брашно. След това отишъл при стадото си и взел 
едно младо и хубаво теле, което дал на слугата си да го заколи и 
сготви. Когато било всичко приготвено, Авраам го взел, заедно с мляко 
и масло, и го сложил пред тримата пътника да ядат. След като се 
нахранили, те запитали Авраама: „Где е жена ти Сарра?“ и той отго
ворил: „Тук, в шатрата“. Един от мъжете казал: „Аз пак ще дойда 
при тебе догодина по това време и жена ти Сарра ще има син“. Сарра, 
която подслушвала този разговор, се засмяла и казала в себе си: „Аз 
ли ще имам тази утеха, след като остарях? Па и господарят ми е 
стар“. И запитал Господ Авраама: „Защо Сарра се засмя и каза: нима 
наистина мога да родя, когато съм остаряла? Има ли нещо мъчно за 
Господа? В уреченото време догодина Аз ще бъда у тебе и Сарра ще 
има син“. И станали тримата пътника и тръгнали към Содом и Гомора. 
Когато Авраам ги изпращал,Господ му казал: „От Авраама ще произ
лезе народ велик и силен, и чрез него ще бъдат благословени всички 
народи на земята“.

Ст. 3. Авраам среща трима мъже и се обръща към един с думите: 
„Господарю, ако съм намерил благоволение пред очите Ти, не отмина
вай Твоя раб. Според обясненията на св. отци на Църквата, в това 
необикновено явяване на трима мъже и обръщането на Авраама към 
един се вижда явяването на Бога в три Лица.

II. Авраамовата готовност да принесе сина си Исаака в жертва. 
Божието благословение, дадено по този случай.

Бог, за да „изпита вярата“ на Авраама, му се явил и поръчал да 
принесе в жертва единствения си възлюбен син Исаака. Колкото тази 
Божия заповед била тежка за изпълнение, толкоз Авраам се показал 
готов да я изпълни. Сутринта рано Авраам станал, оседлал и натова
рил с дърва осела си, взел двама слуги и, заедно с Исаака, тръгнал 
за планината Мория, която на третия ден от тръгването му била посо
чена от Бога за извършване на нея жертвоприношението. Щом като 
стигнал до последната, Авраам оставил слугите и осела си до подно
жието й, а сам той, като натоварил с дърва сина си Исаака и взел 
огьн и меч, почнал да се изкачва на планината. По пътя Исаак запитал 
баща си: „Татко, ето огън и меч, а где е агнето за всесъжение?“ 
Баща му отговорил: „Бог ще си предвиди, синко, агне за всесъжение. 
Като стигнали на върха на планината, Авраам, след като издигнал 
жертвеник и приготвил всичко за жертвоприношението, свързал сина 
си Исаака, който никак не се противил на бащината си воля, и го 
поставил на жертвеника. В онзи миг, когато Авраам насочил своя меч 
да заколи сина си Исаака, ангел от небето извикал: „Аврааме, Авра- 
аме! Не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо, защото сега 
познах, че се боиш от Бога и не пожали единствения си син зарад 
Мене“. Авраам видял в ближния храсталак един овен, който, вместо 
Исаака, принесъл в жертва Богу. Това място Авраам нарекъл Иахве- 
ире (на бълг. „Господ ще промисли“), защото си спомнил думите, които 
казал на Исаака в отговор на питането му (ст. 8), че Господ ще про
мисли за агнето. Ангелът втори път от небето повикал Авраама и му 
казал: „Кълна се в Мене Си, че понеже ти направи туй нещо, и не
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пожали за Мене едничкия си син, Аз ще благословя и преблагословя, 
ще умножа и преумножа твоето семе, както небесните звезди и както 
пясъка на морския бряг. И твоето семе ще завладее градовете на враго
вете си, и ще бъдат благословени в твоето семе всички земни народи, 
задето послуша гласа Ми“. След това Авраам със спасения си син 
Исаака се завърнал при слугите си.

Исаак в туй жертвоприношение е предобраз на Иисуса Христа. 
Тук най-напред в Свещеното Писание ни се дава картина на Христо
вите страдания: както Исаак по пътя за планината сам е носил дърва 
за собствената си жертва, тъй и Спасителят Сам е носил кръста Си 
за Голготската жертва; както Исаак не се противил на бащината си 
воля, така и Христос, послушен на волята на небесния Си Баща 
(Филип. 2, 8), драговолно е приел смъртната чаша и станал причинител 
за вечно спасение на онези, които са Му послушни (Евр. 5, 9); както 
Исаак се спасил от неминуема смърт, тъй и Христос, след страданията 
и смъртта Си, възкръснал, прославил се и седнал отдясно на небес
ния Си Отец, като станал начатък на умрелите (1 Кор. 15, 20); както 
Исаак три дни е бил мъртъв в съзнанието на своя баща и майка, тъй 
и Иисус три дни е стоял мъртъв в гроба. — Самата Авраамова жертва 
е предобраз на Голготската: както Авраам от любов към Бога не 
пощадил единствения си възлюбен син, така и Бог Отец от любов 
към падналото човечество не пощадил единородния Си Син, но за 
всички нас Го е отдал (Римл. 8, 32).

Ст. 1. Бог е изпитал вярата на Авраама не затуй, че не е 
знаел дали ще изпълни той волята Му, а да упражни, да укрепи 
вярата му, подобно на златото в огъня (1 Петр. 1, 7), да бъде послу
шен на Неговата воля.

Ст. 16. Бог се кълне в Себе Си затуй, защото, както обяснява 
св. ап. Павел (Евр. 6, 13), няма от Себе Си по-голям; кълне се да 
покаже на наследниците на обещанието неизменното Си намерение 
(Евр. 6, 17). Тук има пример на клетва, дадена в Божие име, непро- 
тивна Нему.

Ст. 17—18. Божието обещание, дадено Аврааму за многоброй- 
ността на неговото потомство, е изпълнено точно: повече от половината 
от жителите на земята са чеда на Авраама — християните чрез Христа, 
евреите чрез Исаака и мохамеданите чрез Измаила. Семе на Авраама, 
в Което ще се благословят всичките народи на земята, несъмнено е 
неговият потомък Иисус Христос (Мат. 1, 1), за Когото ап. Павел 
пише: „В името на Иисуса ще преклони колене всичко небесно, земно 
и .подземно“ (Филип. 2, 8).

§ 29. Гл. 24, 25 и 27: Историята на Исаака
Рождението на Исаака е доста забележително по начина, по който 

бяха предизвестени неговите родители — Авраам и Сарра — за това 
раждане. Самите те бяха много застарели, когато се роди синът им. 
Те при обрязването го нарекли Исаак (на бълг. смях). „Който чуе за 
мене, ще се разсмее“, казала Сарра, когато добила Исаака. Още в 
детинството си Исаак бил ненавиждан от брата си Измаила, роден от 
робинята Агар.
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Възпитан в смирение и страх Божий още в детинството си, Исаак, 
когато щял да бъде принесен в жертва на всеизгаряне, покорил се на 
бащината си воля и не възроптал. С това си послушание и покорност 
той предобразил Сина Божий (Филип. 2, 8).

Станал на 40-годишна възраст, той се оженил за благочестивата и 
хубава Ревека, от Месопотамия, дъщеря Ватуилова и внучка на 
Нахора, който бил брат на Авраама. Забележителна и подробно изло
жена е историята на тази женитба в разгледаните глави на книга 
Битие.

Повечето време от живота си Исаак преживял в южната част на 
Ханаанската земя и околните й страни, скитайки от място на място, за 
да търси добри пасбища за многобройните си стада.

Когато умрял баща му Авраам, той и Измаил го погребали в 
пещерята на Ефроновата нива, която Авраам купил на времето да 
погребе жена си Сарра.

Исаак имал двама сина: Исав и Иаков. Често имената им се 
срещат в Свещеното Писание и се противопоставят един на друг — 
Исав бил изкусен ловец, полски човек, а Иаков— човек кротък и 
смирен. Когато остарял Исаак, Иаков, подучен от майка си, която го 
обичала повече от брата му Исава, подмамил баща си, вече стар и 
ослепял, да му даде благословението си. Някога, когато Исав бил 
гладен, дал за паница леща първбродството си на Иакова. Зарад всичко 
това Исав намразил брата си Иакова.

Станал 180 години, Исаак починал и бил погребан в пещерята при 
баща си Авраама.

Св. ап. Павел в посланието си до Галатяни (4, 22—26) пише, че 
Авраам имал двама сина — един от робинята Агар — Измаил и друг от 
свободната — Исаак. Който беше от робинята, по плът се роди, а който 
беше от свободната — по обещание. Това, продължава апостолът, 
се разбира иносказателно. Това са двата завета: единият от Синай- 
ската планина, който ражда за робство и който е Агар, понеже 
Агар означава планината Синай в Арабия, и съответствува на сегаш
ния Йерусалим и робува с чедата си; и друг, който съответствува 
на горния Йерусалим и означава Сарра, е свободен: той е майка на 
всинца ни.

§ 30. Гл. 28—30: Историята на Иакова
Вторият син на Исаака — Иаков, след като се възползувал от 

отсъствието на брата си Исава и от немощта на баща си и взел по 
такъв измамлив начин благословението на първородството, бил прину
ден, за да се спаси от гнева на брата си, да бяга в Месопотамия. На 
път за тази страна Господ му се явил насъне: обещал му Своето 
покровителство и изявил намерението Си за неговите потомци и за 
Месия, Който ще произлезе от него. Другите дни на живота му, които 
сам Иаков нарича „малко и зли“, са били помрачени от скърби и тъги, 
но Бог, в грижите Си и благоволението Си, пак го упазил. В тежкото 
и дълго пътуване за Месопотамия и в двадесетгодишните трудове при 
вуйча си Лавана, Бог проявил Своето благоволение към него и му дал 
многобройна челяд и много имот.
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Когато Иаков се връщал обратно в Ханаанската земя, на преде
лите й, ангели Божии го посрещнали. и техният Началник, като се 
борил до зори с него и не могъл да го надвие, а му повредил само 
ставата на бедрото, благословил го и му дал ново име — Израил. И тук, 
в Ханаанската земя, нови изпитания очаквали Иакова: майка му Ревека 
умряла; жените му със завистта си огорчавали живота му; дъщеря 
му Дина и синовете му Симеон, Левий и Рувим го посрамили със 
своето поведение; любимата му жена Рахил и баща му починали; 
обичния си син Иосифа смятал, че е изяден от зверовете и пр, 
Щастието му обаче скоро се усмихнало: узнал, че син му Йосиф е 
жив и станал голям човек в Египет; отишел при него и тук, в страната 
Гесем, прекарал останалите години от живота .си. Като наближила 
смъртта му, Иаков повикал синовете си при одъра си и от името на 
Бога ги благословил, като всекиму от тях предсказал съдбата му. Тялото 
на Иакова било балсамирано и отнесено от синовете му, и погребано 
при отците му в пещерята на Ефроновата нива.

Гл. 28, 11—22. Стълбата, която Иаков видял насъне, когато отивал 
за Месопотамия, предобразувала слизането на Сина Божий на земята 
чрез въплъщението Му от Дева Мария.

Гл, 32, 22—32. Името Израил е дадено на Иакова от Божия ангел, 
с когото той се борил. С името Израил понякога се разбират всички 
Иакови потомци (1 Кор. 10, 16), а понякога — всички вярващи, които 
са новозаветен Израил (Римл. 9, 6).

§ 31. Гл. 37, 39—47: Историята на Иосифа
Йосиф, синът на Иакова и Рахил, е доста забележителна личност 

в Свещеното Писание със своята праведност. Чудесното Божие прови
дение^ което го извадило от тъмницата, гдето невинно страдал, и го 
поставило да бъде втори човек, след фараона, в Египет, спомогнало 
да се спасят от гладна смърт безброй люде. Тя е разказана с един 
неподражаем език по своята простота и естественост. Страхът от Бога 
винаги е съпътствувал Иосифа и го е предпазвал от грях при всички 
изкушения в живота му. Макар и продаден в робство безпричинно от 
своите братя и само от завист, той не само не им е отмъстил, а напро
тив, проявил към тях своята братска любов, и ги настанил да живеят 
в една от най-хубавите страни на Египет — долината Гесем.

Йосиф починал на 110-годишна възраст и поръчал на своите братя 
и синове, кога Бог ги заведе отново в Ханаанската земя, да пренесат 
неговите кости и ги погребат при отците му.

От разказаната история на Иосифа в разгледаните глави на кни
гата Битие могат да се направят следните изводи: 1. Йосиф при всички 
обстоятелства на своя живот изпъква със своята праведност — дори 
жената на неговия господар Потифара, не могла да го съблазни да 
извърши грях с нея; 2. във всички свои страдания той се надявал на 
Божието покровителство; 3. Йосиф дори и към братята си, които го 
продали в робство, не бил не само злопаметен, но им простил всичко, 
което сторили с него, настанявайки ги в най-хубавата страна на 
Египет — долината Гесем; 4, в цялата тази история ясно се виждат 
Божиите промислителни действия, за да се спасят от глад безброй люде.
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Йосиф, обичаният син на Иакова, е предобраз на Иисуса Христа: 
както със страданията си, тъй и със славата си; както Йосиф е бил мразен 
и продаден от братята си в робство, тъй и Спасителят Христос е бил 
мразен и осъден на смърт от Своя народ и после предаден на езич
ниците за разпятие; както Йосиф по-после се прославил и спасил своя 
народ, така и Христос чрез Своите страдания спасил грешниците, про
славил се и седнал отдясно на Бога Отца; както Йосиф се е примирил 
със своите братя, тъй някога и Спасителят, след като влезе пълното 
число на езичниците в Църквата Му, ще се примири със Своя народ 
и тогаз целият Израил ще се спаси (Римл. 11, 25 — 26).

§ 32, Гл, 48: Иаков осиновява синовете на Иосифа — 
Манасия и Ефрема

Когато Иаков се разболял и бил вече на умиране, Йосиф дошел 
със синовете си Манасия и Ефрема да го видят и да ги благослови. 
Иаков събрал последните си сили и седнал на постелята си. Прибли
жили се към него Йосиф и внуците му. Иаков казал на Иосифа: 
„Сега двамата ти синове, които ти се родиха преди да дойда в Еги
петската страна, са мои: Ефрем и Манасия, както Рувим и Симеон, ще 
бъдат мои, а децата ти, които си родил след тях, ще бъдат твои“. 
Очите на Иакова, които отслабнали от старост, не могли да виждат 
ясно. Тогаз Йосиф приближил синовете си при баща си, който ги целу
нал, прегърнал и казал: „Аз не се надявах да видя лицето ти, пък 
ето Бог ми показа и децата ти“. Йосиф хванал Ефрема с дясната си 
ръка срещу лявата ръка на баща си, и Манасия с лявата си ръка 
срещу дясната ръка на баща си, и ги приближил до баща си. Иаков 
веднага прострял и възложил дясната си ръка върху главата на Ефрема, 
а лявата — върху главата на Манасия. Той нарочно сторил това, макар 
че Манасия бил първороден. Иаков ги благословил да бъдат наречени 
на неговото име и да се наплодят в множество по земята. Като видял, 
че баща му възложил дясната си ръка върху главата на Ефрема, а 
лявата върху главата на Манасия, на Иосифа станало мъчно и взел 
ръцете на баща си да ги постави така: дясната върху главата на 
Манасия и лявата върху главата на Ефрема, казвайки: „Не тъй, 
татко, защото този е първороден; възложи нему дясната си ръка“. 
Но Иаков не се съгласил и казал: „Зная, синко мой; и от него ще 
излезе народ, и той ще стане велик, ала неговият по-малък брат 
ще бъде по-голям от него и от неговото семе ще произлезе голям 
народ“.

Иаков, когато благословил внуците си Манасия и Ефрема, Иоси- 
фовите синове, с кръстообразното си слагане ръцзте на техните глави, 
предобразил кръста Христов — победното знаме на новозаветната 
Църква.
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§ 33. Гл. 49: Наков пророчески благославя синовете си. 
Пророчество за Примирителя от Иуда. Завещанието и 

смъртта на Накова
Иаков, комуто многократно били повторени Божиите обещания, да

дени на отците му Авраама и Исаака, като почуствувал края на зем
ните си дни, повикал своите синове да ги благослови и да им пред
скаже съдбата.'Всички предсказвания на Иакова са се изпълнили. По 
степен най-важно е пророчеството, което той казал на Иуда за произ
хода на обещания Месия, наречен от него Примирител, от неговото 
семе. Изнемощелият от старост и едва виждащ Иаков това свое про
рочество изразил със следните думи: „Иудо, тебе ще възхвалят твоите 
братя. Ръката ти ще бъде върху гърба на враговете ти; тебе ще се 
покланят бащините ти синове. Иуда е млад лъв: от плячка, сине мой, 
се вдигаш. Наведе се и легне като лъв и лъвица; кой ще го вдигне? 
Скиптърът не ще се отнеме от Иуда и законодателят — от чреслата 
му, докле не дойде Примирителят и Нему ще се покоряват народите. 
Той вързва о лоза своето осле и о лозата на най-доброто лозе—пър
лете на своята ослица; във вино пере дрехата си и в кръв от грозде — 
облеклото си; ще блестят очите му от вино и бели са зъбите му от 
мляко “.

Ст. 8—9. В туй пророчество се съдържа най-първо предсказание 
за войнствения дух на Иудовите потомци, както времето и продъл- 
жителноста на тяхната сила и власт. Така, вместо Рувима, Иуда ще 
стане първенец на Израиля и глава на еврейския народ до идването 
на Христа Спасителя. При завладяване на Ханаанската земя Иудовото 
коляно вземало най-хубав д ял ; в пределите на Иудовото коляно бил 
Йерусалим, религиозният и политически център на евреите; всички 
царе в иудейското царство били от Иудовото коляно; след раздялата 
на двете царства истинското богопочитание и истинското царство оста
нало у Иудовите потомци, когато в израилското царство владеяло 
идолопоклонство; след завръщането на евреите от вавилонския плен 
пак Иудовото коляно послужило като център на разпръснатите синове 
Иаковови и властта се намирала в ръцете на неговите потомци.

Ст. 10. И наистина, до идването на Примирителя (обещания Месия, 
Който примирил грешниците с Бога), скиптърът не преминал („не ще се 
отнеме“) от Иуда. След Макавеите, при които Иудея всетаки предста
влявала донякъде самостоятелна държава, на царския престол дошъл 
чужденец—Ирод Велики, по народност идумеец, в дните на когото се 
родил и Христос (Мат. 2, 1).

Ст. 11—12. По-нататък в това пророчество се говори, че местата, 
в които ще обитават Иудовите потомци, ще изобилствуват с лозя,— 
обстоятелство напълно вярно: обещаната земя изобилствувала с 
грозде и вино.

Облеченият в дреха, обагрена с кръв (символ на виното), на ко
ято е написано: „Цар на царете и господар на господарите“ (Откр. 19, 
13, 15,) е Син Божий в .Своето вечно царство: тогава Той ще има 
„очите Си блестящи от вино и зъбите Си бели от мляко“, защото 
„спасените народи ще ходят в светлината Му и земните царе ще при
несат в Него своята слава и чест“ (Откр. 21,24).
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Като свършил своите благословии и предсказания, Иаков заповя
дал на синовете си: „Прибирам се при народа си; погребете ме при 
моите отци в пещерята, която е в нивата на Ефрона Хетееца. . .  Там 
погребаха Авраама и жена му Сарра; там погребаха Исаака и Ревека; 
и там аз погребах Лия“.

И като свършил Иаков завещанието към синовете си, прострял 
нозе на постелята, починал и се прибрал при отците си.

2. КНИГА ИЗХОД 
§ 34. Название на книгата

Втората по ред Моисеева книга е И з х о д .  Нейното название на 
еврейски е Елле-шемот (първите две думи : „Ето имената“, с
които започва книгата). Гръцкото й название е ’ŝ ooog, което напълно 
съответствува на нашето Изход. Така се нарича тази книга в превода 
на Седемдесетте, защото в нея най-главно се говори за изхода 
(излизането) на евреите от Египет. Събитията, които са предмет на 
тази книга, съставят един период приблизително ог 145 години — от 
смъртта на Иосифа до поставянето на скинията в пустинята. Тази 
книга е написана в пустинята, когато странсгвували по нея евреите, и 
окончателно е завършена в края на Моисеевия живот.

§ 35. Цел за написване на книгата
Книгата Изход е написана: 1. да заПази за идващите поколения 

спомен за трудното излизане на евреите от Египет и историята по 
уреждане Църквата Божия между избрания Божий народ с цял сбор
ник от закони, които определяли религиозния, нравствения, обредовия 
и гражданско-обществения живот; 2. да представи в предобраз бед
ствията и победите на Христовата Църква в трудния й път на този свят, 
докле пристигне до предела на обещаната земя (1 Кор. 10, 1—10);
3. да представи в предобраз тайните на новозаветната Църква.

§ 36. Съдържание на книгата
Съдържанието на книгата се състои от 40 глави. То може да 

се раздели на две части: и с т о р и ч е с к а  (гл. 1—18) и з а к о н о д а  
т е л  на (гл. 19—40). В историческата част последователно се описва 
а* робството на евреите в Египет, когато се възцарил нов фараон, който 
не познавал Иосифа (гл. 1); б. рождението, младенчеството, възпита
нието, патриотизма и побягването на Моисея в Мадиамската земя (гл. 
2—6); в. Божието посланичество, възложено на Моисея, упорството 
на фараона, десетте Божии личби над Египет (гл. 7— 11); г. законът за 
Пасхата, бързото излизане на евреите от Египет, преминаването им 
през Червеното море, благодарствената песен на Моисея и сестра му 
Мариам по случай избавлението от египтяните и издавянето на фараона 
и неговите пълчища в морето (гл. 12—15); д. чудесата, които станали 
през пътешествието до Синай (гл. 16—17); е. дохождането на Иотора,
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тъста на Моисея, да доведе дъщеря си и внуците си при зетя си 
Моисея (гл. 18). Във втората част (законоположителната) се разказва:
а. приготовлението на Божия народ да встъпи в завет с Бога (гл. 19);
б. дадените в Синай религиозни и нравствени закони (гл. 20—24);
в. дадените също богослужебни закони за скинията и свещенството 
(гл. 25—31); г. нарушението и възстановлението на завета (гл. 32—34); 
д. наредбата и освещението на скинията от Моисея и посвещението 
на Аарона и синовете му в свещенство (гл. 35—40).

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ 
§ 37. Гл. 1: Тежкото робство на евреите в Египет

След смъртта на Иосифа израилевите синове се много разпло
дили и размножили, тъй че цялата Египетска страна се изпълнила с 
тях. Дошъл нов фараон, който не искал да знае за Иосифа и за до
брината, която той сторил на египтяните. Излашен от бързото размно
жаване на евреите, да не би те в случай на война да се съединят с 
неприятеля и се отърват от египтяните, този фараон, за да спре раз
множаването на евреите, заповядал да ги изнуряват с тежка работа. 
И те, при поставяни надзорници над тях, съградили градовете Питом, 
Раамсес и Он (Илиопол). И въпреки тези изнурителни работи, израил
тяните все повече и повече се размножавали, — обстоятелство, което 
задавало голям страх от тях. Като не могло по такъв начин да се 
спре размножаването на евреите, египтяните почнали с най голяма же
стокост да ги карат да работят най-тежката работа, и да правят и пе
кат тухли. И това не могло да спре размножаването на евреите, по
ради което фараонът заповядал на бабите, които бабуват на еврейките, 
да убиват при раждането всяко мъжко еврейско дете. Но бабите, 
които се страхували от Бога, не убивали еврейските деца. Когато фа
раонът ги запитал, защо не вършат това, бабите отговаряли, че еврей
ките не били като египтянките и, докато отиде бабата при тях, те 
раждали. Поради тази добрина на бабите, Бог давал благополучие в 
домовете им. Най-сетне фараонът, за да спре размножаването на ев
реите, издал жестока безчовечна заповед: всяко новородено мъжко 
еврейско дете да се хвърля в реката, а женското да се оставя живо.

§ 38. Гл. 2: Историята на Моисея до бягството му в 
Мадиамската земя

Един човек от Левиевото коляно, на име Амрам, си взел жена от 
същото коляно, която му родила красиво мъжко дете. Майката не 
искала да погуби детето си и го крила до третия месец. Като поот- 
раснало детето и не могло повече да се крие, майката взела едно 
тръстено кошче, което измазала с асфалт и смола, турила в него де
тето си и изпратила дъщеря си Мариам да го постави в храсталака на 
реката. В туй време излязла фараоновата дъщеря да се къпе в реката 
и, като го забелязала, казала на слугинята си да отиде и донесе 
кошчето. Като го отворила, тя видяла в него малко дете, което
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плачело. Ней й домиляло за това красиво дете и казала: „Това ще 
е еврейско дете“. Тогаз сестрата на детето се приближила до фарао- 
новата дъщеря и й казала: „Да отида ли и ти повикам кърмачка от 
еврейките да ти откърми детето?“ Фараоновата дъщеря се съгласила 
и й казала да отиде. Тя довела майка си. Като дошла майката, фа
раоновата дъщеря й казала: „Вземи това деге и ми го откърми; ще 
ти заплатя“. Когато пораснало детето, майка му го завела при фарао
новата дъщеря, която го осиновила и му нарекла името Мойсей, за
щото е „изваден от вода“. Тук, във фараоновия двор, „научен беше 
Мойсей на всичката мъдрост египетска и биде силен на думи и дела“ 
(Деян. 7,22). Тези, поставени в кавички думи на св. архидякон Стефана 
пред еврейския синедрион, не са без значение, защото мъдростта еги
петска, особено тази на жреците, е била най-висока по онова време 
в света.

Не-забравил своя народ, един ден Мойсей; като пораснал, изля
зъл от царския двор и отишел при своите братя, израилевите синове, 
и видял тежките мъки, на които те били подложени от египтяните. 
Видял, че един египтянин бие един евреин. Мойсей, като се поогледал, 
че няма никой, убил египтянина и го заровил в пясъка. На другия ден, 
като излязъл пак, видял, че двама евреи се бият, и казал на винсвния: 
„Защо биеш ближния си?“ Той му отвърнал. „Кой те постави начал
ник и съдия над нас? Да не мислиш да ме убиеш, както вчера уби 
египтянина?“ Мойсей се много уплашил. Фараонът се научил за това 
нещо и решил да убие Моисея. За да се избави от фараона, Мойсей 
избягал в Мадиамската земя. Тук той живял при свещеник Иотора, за 
чиято дъщеря Сепфора се оженил.Тя му родила двама сина: Гирсам и 
Елиезер.

Ст. 10. Името Мойсей несъмнено е египетско. Еврейският историк 
Йосиф Флавий така го обяснява: Мо (вода) и усе (спасен) — от вода 
спасен.

§ 39. Гл. 3—4: Призоваване на Моисея за водач 
на израилския народ

Един ден, като пасял овците на тъста си Иотора на планината 
Хорив, явил му се ангел Господен в огнен пламък изсред една къпина. 
И видял Мойсей, че къпината гори, но не изгаря. Като отишел при 
къпината да види, чул гласа на Бога, Който изсред къпината казал: 
„Моисее, Моисее, не се доближавай насам; събуй си обущата от но
зете, защото мястото, на което стоиш, е земя света. Аз съм Бог на 
баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иаковов. Видях страда
нията на Моя народ в Египет и чух вика му от разпоредниците му. 
Аз зная неволите му. И отивам да го избавя от ръцете на египтяните, 
и да го изведа от тая земя и да го въведа в земя добра и пространна, 
гдето тече мед и мляко. Викът на синовете израилеви стигна вече до 
Мене и Аз виждам гнета им от страна на египтяни. И тъй, върви; пра
щам те при фараона и изведи от Египет Моя народ“. На Божия глас 
Мойсей отговорил: Кой съм аз, та да отида при фараона и изведа от 
Египет синовете израилеви? На това Моисеево запитване Бог отгово
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рил: „Аз ще бъда с тебе и ето ти знак, че Аз съм те пратил: на тази 
планина ще извършите служба Богу“. Тогаз Мойсей казал на Бога: 
„Ето аз отивам при синовете израилеви да им кажа, че Бог ме е из
пратил при тях. А те, като ме запитат: „Как Му е името?“, какво да 
им кажа? „Бог му отговорил: „Аз съм вечно Съществуващият“, и до
бавил: „Кажи на синовете израилеви, че вечно Съществуващият 
ме е пратил при вас. Аз зная, че фараонът не ще ви позволи да оти
дете, ако го не принуди силна ръка. Тогаз ще простра ръката Си и 
ще поразя Египет с всички Мои чудеса, които ще направя пред него; 
тогаз той ще ви пусне“. Мойсей продължил: „Ако те не повярват, че 
Ти си ме пратил, какво да им кажа?“ Бог, за да утвърди Моисея в 
неговото небесно пратеничество, направил чудеса пред него и му казал' 
да вземе в помощ брата си Аарона. След това Мойсей се върнал и, 
по Божие поръчение, срещнал го брат му Аарон в пустинята и тръг
нал с него при синовете израилеви. На тях разказал всичко, което ста
нало в Хорив. Те повярвали и се зарадвали.

Ст. 2—4. Къпината, която Мойсей видял, е предобразувала тайн
ството на въплъщението на Иисуса Христа от Дева Мария. „Мкоже 
бо къпина не сгарашб wnдлАемл, тлкю Дка родила вей, й Дка npi- 
втнла еси“, пее св. Църква (Богор., 2 глас).

Ст. 5—11. Бог казал на Моисея, че името му е Иахве. Това на
звание на Бога е еврейско и буквално значи „Който е “, т. е. Същест
вуващият, а на славянски — Сьш. С това название се подразбира пред- 
вечната самобитност на Бога и непостижимото Му същество. Евреите не 
смеели да изговарят и четат това свето име на Бога. Вместо него, те 
употребявали за Бога названието Адонаи, т. е. Господ.

§ 40. Гл. 5— 11: Мойсей и Аарон пред фараона; 
десеттях личби

След богоявлението при къпината Мойсей напуснал Мадиам и 
отишел в Египет. Тук той съобщил на своите сънародници, че Бог го 
повикал да ги освободи от египетското робство. Своето пратеничество 
пред старците израилеви Мойсей удостоверил с чудеса. После той, 
придружен от брата си Аарона, отишел при фараона и го помолил да 
пусне евреите за три деня в пустинята да принесат своите жертви. 
Фараонът, вместо да изпълни искането на Моисея, заповядал още по- 
жестоко да измъчват евреите. Мойсей пак се явил при фараона и го 
помолил да отпусне евреите, като за доказателство на своето небесно 
пратеничество последователно направил десет личби—страшни наказания 
над египтяните. Последното — десетото наказание, било най-страшно за 
египтяните: ангел погубил египетските първенци от човек до скот. 
Едва тогаз фараонът се съгласил да отпусне евреите от Египет.

Измамите на египетските жреци (магееници) не са истински чу
деса. Те са правени с помощта на дявола, за да прелъстяват людете.

47



§ 4 1 .  Гл. 12: Установяване на Пасхата и празника на 
Безквасниците; десеттях Божии наказания; излизането на 

евреите от Египет
След извършването от Моисея на десеттях страшни наказания фа

раонът все повече се ожесточавал и притеснявал евреите. Преди да 
стане последното най-страшно наказание — поразяване на египетските 
първенци от човек до скот— Бог установил празника Пасха за спомен 
на чудесното избавление на евреите от египетското робство. Наредбите 
на този празник се заключавали в следното: месецът на излизането се 
определял за първи месец на свещената година. Този месец от Моисея 
бил наречен Авив,  а отпосле Ни сан.  Вечерта на 14 ден на този 
месец бащата на всяко семейство трябвало да заколи пасхалното агне. 
Закланрто агне трябвало да бъде безпорочно, мъжко и едногодишно. 
Ако агне не могло да се намери, тогаз се вземало яре. Всяко домо- 
чадие трябвало да заколи едно агне, но, в случаи че домочадието е 
малко, то могло да вика друго подобно и да се сдружи с него. 
С кръвта на закланото агне е трябвало да се намажат горния праг и 
двете страни на вратата на дома за белег, че в дома живее еврейско 
семейство, та да не поразява в него ангелът, който убивал египет
ските първенци, чиито домове не били намазани с кръв. Агнето тряб
вало да се опече, а не свари, цяло заедно с вътрешностите му и изяде 
още същата вечер с безквасни хлябове и горчиви треви. Никаква 
кост от агнето не трябвало да се строшва, а ако нещо останело от 
агнето, трябвало да се изгори. Яденето на агнето трябвало да става 
бързешком: всички трябвало да бъдат прави, облечени и обути, с 
тояги в ръцете, с една реч, готови за бързо бягане...

Вторият ден на Пасхата (смятайки от четиринадесетия ден ве
черта), петнадесетият, бил великият празник на Пасхата, след който 
следвали дните на Безквасниците, или дните на Пасхата (Лук. 22,1), 
всичко седем дни, обаче първият и седмият трябвало да се празнуват 
тържествено съв свети събрания, и в тях трябвало да се почива, макар 
и да не падали всякога в събота.

Бог обяснил смисъла на Пасхата. Той Сам я нарича: „Това е 
Пасха Господня“. Самата дума Пасха (евр. Песах) значи преминаване, 
избавление — това именно избавление, което по Божия воля станало 
на израилските първенци, когато египетските били поразени от ангела; 
това именно преминаване на ангела край израилските жилища и съжа- 
ляване техните първенци зарад кръвта на невиното агне. Този празник 
Бог заповядал да се празнува вечно (разбира се, във времето на В. 3.). 
Според обяснението на Свещеното Писание, ветхозаветната Пасха е 
предобраз на новозаветната; пасхалното агне е предобраз на Спаси
теля, Който многократно в Свещеното Писание се оприличава на агне, 
заклано за греховете на света; самата кръв на пасхалното агне, която 
спасила израилските първенци, предобразувала Христовата кръв, която 
ни очиства от всеки грях (1 Йоан. 1,7) и ни избавя от вечната гибел 
(1 Петр. 1, 18, 19); заколването на пасхалното агне и неговото спаси
телно ядене са предобрази на страданията и смъртта Христови и на 
спасителното ядене тялото и кръвта на Христа в причащението (1 Кор.
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.10,16)); самият ден на ветхозаветната Пасха е предобраз на новозавет- 
ната Пасха: в този ден евреите се спасили от египетското робство, а 
ние, християните, в него ден сме спасени от робството на дявола, по- 
страшно от египетското; костите на пасхалното агне саГ предобраз на 
Христовите: както едните не трябвало да се строшават, така и дру
гите, при разпятието, не са били строшени (Йоан. 19, 33, 36).

Ст. 8. Безквасниците (опресноците) символизирали бързото изли
зане на евреите от Египет. Яденето на горчиви треви било за спомен 
на еврейските мъки в Египет.

Ст. 12. И щ е п р о и з в е д а  с ъ д  на в с и ч к и  е г и п е т с к и  бо 
гове .  Тук, не ще съмнение, не се признава съществуването на еги
петски богове, а съществуването на египетски идоли, каквото е и ви
дението на пр. Исаия (19,1—3), че при Божието идване — „ще потре
перят египетските идоли“.

§ 42. Гл. 13: Законът за първородните. Пътуването към 
Червеното море

Бог установил закона за първородните, казвайки на Моисея: 
„Всяко мъжко, което отваря утроба, и всяко мъжко от добитъка, давай 
Господу. Всяко от ослите, което открива утроба, заменяй с агне; ако 
не можеш да го замениш, откупвай го;.и всяко първородно човешко 
от синовете си откупвай. И кога отпосле те запита син ти, що значи всичко 
това, кажи му: „Със силна ръка ни изведе Господ от Египет. Когато 
фараон се противеше да ни пусне, Господ умъртви всичко първородно 
в Египетската земя, от първородно човеческо до първородно от доби
тъка, поради което аз принасям Господу всичко мъжко, отваряще 
утроба, а всичко първородно от моите синове откупвам. Това да ти 
бъде знак на ръцете и вместо превръзка над очите ти“.

По силата на този закон, първородните синове представяли в 
храма и всякого от тях откупували с пет сикли. Първородните от чистите 
животни представяли в храма, гдето ги убивали и принасяли в жертва. 
Първородните от нечистите животни или ги откупвали, или ги заме
няли с чисти.

Първородният син се ползувал с особени права. Освен бащиното 
главно благословение, той бил особено посветен на Господа. Същият 
имал право на двоен дял в наследството на баща си. Между Маковите 
синове Рувим изгубил първородството си, поради извършен грях (Бит. 35, 
22—40) и Бог го дал на Левия. Първородният син на един свещеник е 
наследявал баща си в свещеническата служба. Христос е „първороден 
измежду мъртвите, за да има във всичко първенство“ (Кол. 1, 18)

Когато фараонът отпуснал евреите, Мойсей, по Божия поръка, ги 
повел не по пътя на Филистимската земя, а по околен път през пусти
нята към Червеното море. При тръгване на евреите от Египет Мой
сей взел костите на Иосифа, Съгласно поръчението му, което той дал 
на братята и синовете си. Евреите се установили на стан в Етам, в 
края на пустинята. „Господ вървеше пред тях — денем в облачен стълб и 
нощем в огнен, като им светеше, за да вървят денем и нощем“, про
дължава разказа си Мойсей.
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§ 43. Гл. 14— 15: Преминаване през Червеното море и 
хвалебно-благодарствена песен, съставена по този 

случай
Щом известили на фараона, че евреите бягат, той се разкаял, за

дето ги пуснал и взел 600 отбрани колесници, заедно с началниците 
им, и тръгнал да ги гони и дори ги застигнал при Пи-хахирот пред 
Ваал-Цифон. Израилтяните дошли до отчаяние и започнали да роптаят 
против Моисея, задето ги извел от Египет; според тях, по-добре им 
било да робуват, отколкото да измрат в пустинята. По такъв начин 
гибелта на израилтяните била неминуема. Мойсей не се уплашил и им 
казал: „Не бойте се, чакайте и ще видите спасение от Господа, което 
Той ще извърши сега над нас; защото египтяните, които сега виждате, 
няма да ги видите вече до-века. Господ ще се бори за нас, а вие бъ
дете спокойни“. Бог, Който извел израилтяните от Египет „със силна 
ръка“, по особен чудесен начин ги спасил от техните врагове. Той 
казал на Моисея: „Що викаш към Мене? Кажи на израилевите си
нове да вървят! Ти вдигни тоягата си и простри ръката си над мо
рето и раздели го и ще минат израилевите синове презсред морето по 
сухо!“ Тогаз Божият ангел вървял с огнен стълб отзад, така че стъл
бът разделял двете неприятелски войски, като за израилтяните пътят 

.бил светъл, а за египтяните — тъмен. Мойсей вдигнал тоягата си и про
стрял ръката си над морето, което веднага се разделило на две и мор
ското дъно, благодарение н^ силния източен вятър, станало сухо. Из
раилевите синове тръгнали към морското дъно и, когато стигнали до 
противоположния бряг, египтяните, макар Бог и да извадил от колес
ниците им колелата, тръгнали подир тях да ги гонят. Когато израил
тяните излезли от морето, а египтяните били в средата му, Мойсей по 
същия начин повдигнал тоягата си и прострял ръката си, поради което 
морето пак се съединило и египтяните се издавили. В този ден Бог 
окончателно избавил Своя народ от египтяните, а израилтяните, като 
видели всичко туй и как морето изхвърлило труповете на враговете 
им, — обстоятелство, което било несъмнен знак на великата Божия дес
ница, — изплашили се и повярвали в Бога и Неговия слуга Моисея.

Това чудесно събитие, тъй подробно описано от Моисея и мно- 
гократно споменато в Свещеното Писание на В. и Н. Завет, някои искат 
да го обяснят по естествен начин, а именно чрез обикновен морски 
отлив, който дал възможност на израилтяните да минат морето в брод. 
На това трябва да се възрази, че приливът и отливът в морето се про
дължават по отделно по 6 часа, а минаването е възможно само във 
време на най-силното понижение на водата и, следователно не повече 
от 2—3 часа. Възможно ли е да се допусне, че за толкова кратко 
време толкова много люде (600,000 мъже, освен жени и деца, а всичко 
около 2—3,000,000 души), с множество натоварени животни и друг 
едър и дребен добитък, да преминат не по гладък, удобен път, а по 
морското дъно в брод? От друга страна, египтяните несъмнено са 
знаели времето и продължителността на прилива и отлива; как тогава 
те са се решили да влязат в морето, като са знаели, че след отлива 
водата непременно трябва да дойде в нормалното си положение?
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Трудно е да се обясни по естествен начин и това, че от цялата еги
петска войска, начело с фараона, която тръгнала да гони в морето 
израилтяните, никой не се спасил и цялата била издавена в морето, ко
гато, според заетата линия, едната част трябвало да стигне противо
положния бряг, а другата (задната) едвам щяла да встъпи в морето. 
Освен това, преминаването през морето е било в края на залива и над 
израилтяните, незапознати с мястото, бил упражняван натиск от страшен 
настъпващ противник като египтяните, запознати добре с мястото, които 
са могли удобно и без всякакъв риск с обход да ги догонят от дру
гата страна. Ясно е, прочее, че спасението на израилтяните от египтя
ните се извършило по особено действие на Бога, както и самите егип
тяни, когато встъпили на морското дъно, казвали: „Да бягаме от из* 
раилтяните, защото Господ се бори заради тях против египтяни!“

Според обяснението на св. ап. Павла (1 Кор. 10, 1—6), премина
ването на израилтяните през Червеното море е предобраз на Св. Кръ
щение : както евреите, кръстени от Моисея във водите на морето, са се 
избавили от страха и робството на египтяните, така и ние, християните, 
кръстени в Христа, във водите на Св. Кръщение, се очистваме от всички 
грехове и избавяме от робството на дявола.

С повдигане на тоягата и простиране на ръката Мойсей предобра- 
зил кръста, на който е бил разпнат Христос. Спомянйки това, св. Църква 
пее : „Краста начертакх А\ т й  прАлии ж$зл6л\%, Черлшое пресНгч*“ (Кат. 
на Въздвижение на Христовия кръст, 1 песен).

Ст. 4. А з п ъ к  щ е о ж е с т о ч а  с ъ р ц е т о  на ф а р а о н а .  Този 
израз е човекообразен. Смисълът е този: понеже фараонът видя тези 
страшни десет чудеса — десеттях Божии наказания — и не се вразуми, 
а се противи на Бога, Той, като праведен съдия и мъздовъздаятел, д о 
п у с к а  ожесточението на сърцето му за негова гибел.

Когато израилтяните излезли на отсрещния, спасителен, бряг на мо
рето, с чудно възвишена и хвалебна песен възпели величието на Бога, 
Който по чудесен начин ги избавил от египетското робство. Тогаз 
сестрата на Моисея, пророчицата Мариам, предвождала хора на жените 
израилски, които с тимпани в ръце пеели тази съдържателна песен.

§ 44. Гл. 16— 17, 1—7: Чудесата в пустинята: март, пъдпъ
дъци и вода от скалата

Когато на 15 ден от втория месец от излизането им из Египет, 
израилтяните стигнали до пустинята Син, почнали да роптаят, че ня
мали хляб. Тогава Господ казал на Моисея: „Ще направя да вали хляб 
от небето. Нека народът излиза всеки ден и събира, колкото му е 
потребно през деня, за да го изпитам, дали ще постъпва по Моя закон, 
или не; в шестия ден нека приготвят онова, което ще донесат, и то 
ще бъде двойно повече  ̂ от онова, което събират през другите дни“.

Това Божие поръчение Мойсей и Аарон съобщили на цялото из- 
раилско общество, като добавили: „Утре ще видите славата Божия, 
защото Той чу вашия ропот против Него; а ние какво сме, та роптаете 
против нас? Вашият ропот не е против нас, а против Господа“.

На утрешния ден Мойсей и Аарон поръчали на синовете израи
леви: „Застанете пред лицето на Господа, защото Той чу ропота ви“.
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И когато те застанали и се обърнали към планината, видели славата 
Божия, явила се в облак. Господ казал на Моисея: „Аз чух ропота 
на израилевите синове; кажи им: вечер ще ядете месо, а сутрин ще 
се насищате с хляб, и ще познаете, че Аз съм Господ, вашия Бог“.

И вечерта, по Божие повеление, долетели пъдпъдъци и покрили 
стана, а на сутринта паднала роса около стана. Росата се вдигнала и 
по лицето на пустинята имало нещо дребно, зърнесто, ситно като 
скреж. Като видели това, израилевите синове се запитали: „Що е това?“ 
Мойсей им отговорил: „Това е хлябът, който ви даде Господ“ и добавил : 
„Събирайте го по гомор на човек, според колкото души има всеки в 
шатрата си“. По-нататък Мойсей им казал да не събира никой повече, 
отколкото може да се изяде. Събраното трябвало да се изяде и, като 
оставало на другия ден, то се вмирисвало и червясвало. Само на шестия 
ден, петък, се събирало за два дни: петък и събота. То се не разва
ляло. В събота мана не падала. Този хляб бил наречен от евреите 
мана. Тя била като кориандровото семе, бяла, и по вьус като ме
дена питки.

За спомен на чудесното хранене на израилтяните в пустинята с 
мана Мойсей поръчал да насипят една стомна с мана, която отначало 
стояла в скинията, а после — в храма.

В шестия ден месото от пъдпъдъците трябвало да се опече или 
свари, защото в събота не трябвало да се върши никаква работа: тя 
е света събота Господня.

Когато се вдигнали израилевите синове от пустинята Син и стиг
нали до Рефидим, пак почнали да роптаят, защото нямало вода. По 
Божия поръка, Мойсей в присъствието на израилските старей, ударил 
тоягата си в скалата и веднага потекла вода, за да пие народът.

§ 45. Гл. 19—20: Подготвяне евреите да встъпят в завет 
с Бога и Синайският закон

В третия месец от излизането си из Египет израилтяните дошли 
в пустинята Синай. Мойсей се изкачил на върха на пл. Синай при Бога. 
Тук Бог, след като му припомнил за чудесн )то избавление ог Египет, 
през което време Той носил израилските синове като на „орлови 
криле“, — поискал от тях пълно послушание и спазване на Божиите за
поведи, като при това му казал, че от всички народи само тях избира 
за Свой народ: „Вие ще ми бъдете царство от свещеници и народ 
свет“ (19, 3—6). Това Божие поръчение Мойсей веднага съобщил на 
старейшините, които едногласно му казали: „Всичко що е казал Господ, 
ще изпълним“ (ст. 7—8). Мойсей съобщил на Бога обещанието на из
раилтяните и Бог м/ заповядал да ги приготви в продължение на два дни, 
защото в третия ден Той щял да встъпи в завет с тях (ст. 9—10). След 
като израилтяните се приготвили, сутринта на третия ден, в петдесетия 
от излизането из Египет, почнали гърмове и светкавици и мрачен облак 
покрил планината, като същевременно се чували и тръбни гласове 
(ст. 16). Цялата планина Синай се тресяла и димяла, поради Божието 
слизане на пея в огън, като същевременно дим излизал от нея като 
из пещ. Гледайки тази величествена и страшна картина, всички израил
тяни се изплашили и събрали около Моисея (ст. 18). Господ слязъл

52



на върха на планината и повикал при Себе Си Моисея, който възлязъл 
пред очите на наряда при Бога, като ходатай между Бога и народа 
(ст. 20—25). Тук на Моисея, докато народът гледал и слушал Бо
жието видимо присъствие и страшната картина, Бог изрекъл десеттях 
заповеди (гл. 20, 2— 17).

Дадените на Синай заповеди на израилския народ, според обясне
нието на Христа Спасителя (Мат. 22, 37—49), се свеждат в две: пълна 
и безгранична любов към Бога (зап. I—IV) и любов към ближния, равна 
на тази, която имаме към себе си (V—X). После тези заповеди 
били написани от Бога на две каменни плочи, наречени „скрижали на 
завета“, и поставени в особен златен ковчег.

За спомен на Синайското законодателство бил нареден празникът 
Петдесетница. Тази ветхозаветна Петдесетница, според обяснението на 
апостол Павла (Евр. 8, 7 — 13), е предобраз на новозаветната, в деня 
на която Св. Дух слязъл във вид на огнени езици и написал вече не 
на каменни скри кали, а на сърцата на верните, новозазетния евангелски 
закон (Деян 2, 1—21). Птанината Синай, наречена още в Свещеното 
Писание „Планина Божия“, е предобраз на Небесния Синай (небесната 
тържествуваща Църква), град на живия Бог, Небесният Йерусалим 
(Евр. 12, 18—24).

Как Мойсей е видял Бога и говорил с Него, когато в евангелието 
според Йоана е казано: „Бога никой никога не е видял“ ? — Бог, като 
същество неограничено и като дух, не може да се види от ограничено 
и облечено в плът същество, какъвто е човекът. Затуй и израилевите 
синове вярвали, че който види Бога, непременно ще умре (Съд. 6, 23); 
затуй на друго място в Свещеното Писание се казва: „Бог е едни
чък, безсмъртен и живее в непристъпна светлина, Когото никой от чо
веците не е видял, нито може да види“ (1 Тим. 6, 16). Щом това е 
тьй, следва, че Мойсей е видял не Божието същество, а Неговото 
проявление; Бог, снизхожцайки към слабостта на човешкото същество, 
„многократно и многообразно е говорил на нашите отци чрез проро
ците“ (Евр. 1, 1).

§ 46. Гл. 24: Тържественият завет на Бога с израилския 
народ при полите на Синай. Мойсей на върха на плани

ната четиридесет денонощия
След даването на Синайския закон Бог поръчал на Моисея: 

„Възлез при Господа ти и, заедно с тебе Аарон, Надав и Авиуд и 
седемдесет израилски старей, и се поклонете Господу отдалеч. Нека 
само Мойсей се поиблики до Господа, а останалите да не се добли
жават; така също и народът да не възлиза с него“.

Като получил това Божие поръчение, Мойсей дошъл при народа 
и повторил всички Господни думи и закони. И целият народ едко- 
гласно и тържествено отговорил: „Всичко, каквото е казал Господ, ще 
сторим и ще сме послушни“.

След това тържествено обещание на народа Мойсей написал 
всички Господни думи и издигнал под планината жертвеник и двана
десет камъни, според броя на дванадесетях израилски колена. На този
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жертвеник момци от израил. синове донесли телци, които изклали на 
всеизгаряне за мирна жертва на Господа. Мойсей налял половината от 
кръвта на жертвените животни в чаши, а с останалата половина по
ръсил жертвеника. После взел книгата на закона и я прочел с глас 
пред народа. Всички слушали с внимание и заявили: „Каквото е казал 
Господ, ще сторим и ще сме послушни“. Мойсей поръсил народа с 
кръвта, която била налята в чашите, и казал: „Ето кръвта на завета, 
който Господ е сключил с вас“.

Мойсей, Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет старей възлезли на 
планината и видели местостоенето на Господа; и под нозете Му имало 
нещо като сапфир и ясно като небето. Сега Бог не прострял ръката 
Си върху избраните от израилевите синове и казал на Моисея: „Въз
лез при Мене на планината и стой там; ще ти дам каменни плочи и 
закон, и заповеди, които написах за поука на народа“.

На старейте пък Мойсей казал: „Останете тука, докле се върна 
при вас; ето Аарон и Ор са при вас; който има съдба, нека дохожда 
при тях“. Мойсей се изкачил на планината и облак покрил планината, 
и слава Господня осенила Синай в продължение на шест дни и на 
седмия ден Господ повикал Моисея изсред облака. Мойсей стоял там 
четиридесет дни и четиридесет нощи.

Народът гледал славата Господня като огън, който пояжда.
Ст. 6 —8. Кръвта се считала свещена и съставна част на жерт

вата (Евр 9, 22), защото правела омилостивяване на душата. Кръвта на 
жертвите предобразявала Христовата кръв, която ни очиства от гре
ховете.

Ст. 17. „ Ка т о  ог ън,  който пояжда.“ В Свещеното Писание огъ
нят се явява като тясно свързан с Бога. Примери за това виждаме в 
горящата къпина в Хорив, на Божието явяване на Синай и пр. Светият 
Дух на Петдесетница слязъл над св. апостоли във вид на „езици като 
че огнени“ (Деян. 2, 3).

§4 7 . Гл. 32: Падението на израилския народи покло
нението пред златния телец

Народът, като видял, че Мойсей се забавил на планината, събрал 
се при Аарона и му казал: „Направи ни бог, който да върви пред 
нас, защото не знаем що стана с този човек Моисея, който ни изведе 
от Египетската земя.“ Аарон отговорил: „Извадете златните си обеци 
от ушите на жените си, на синовете си и на дъщерите си и ми ги 
донесете“. И всички донесли на Аарона обеците си и той излял от 
обеците златен телец и го обдялал с длето. Като видял народът из- 
леяния телец, радостно извикал: „Ето, Израилю, твоят бог, който те 
изведе от Египет.“ След това Аарон съградил пред телеца жертвеник 
и поръчал: „Утре е празник на Господа“. На другия ден сутринта на
родът принесъл мирни жертви на телеца и започнал да яде, пие 
и играе.

Господ поръчал на Моисея: „Побързай да слезеш от планината, 
защото твоят народ се разврати! Скоро се отклони от пътя, който Аз 
му заповядах: направиха си златен телец, на който принесоха жертва“, 
и добавил: „Аз виждам тоя твърдоглав народ; разпали се гневът Ми

54



и ще го изтребя". Мойсей, като чул тези страшни Божии думи, се 
уплашил и почнал да моли Господа да спре наказанието на неговия 
народ, за да не кажат египтяните, че Бог го извел, за да го изтреби 
в пустинята. Бог послушал молбата на Моисея и отменил наказанието. 
Мойсей велнага слязъл от планината, носейки двете каменни плочи на 
закона, които строшил под планината. После грабнал телеца, изгорил 
го в огън и стрил на прах, с който посипал водата, която дал на на
рода да пие. Обърнал се към Аарона с думите: „Какво ти е сторил 
този народ, та го вкара в грях?“ Аарон се оправдавал с твърдогла
вието на народа, който го заставил да излее телеца. След като изслу
шал Аарона, Мойсей застанал пред вратата на стана и казал: „Който 
е Господен, нека дойде при мене!“ На тази покана се отзовали Ле- 
визвите синове. Мойсей им поръчал: „Турете всеки меча на бедрото 
си; ще минете през стана от врата до врата и назад и всеки да убива 
брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си". Левиевите синове 
сторили това и в онзи ден паднали 3,000 души.

На другия ден Мойсей казал на народа: „Вие сторихте голям 
грях; затова аз ще възляза при Господа и дано Той заглади греха ви“. 
Мойсей се върнал при Господа, Когото замолил: „Прости им греха! 
Ако не, заличи и мене от книгата Си, в която си ме зиписал“. Гсспод 
му отговорил : „Ще залича из книгите Си оногсва, който е съгрешил 
пред Мене, Иди и води този народ, където съм ти казал. Ето, Моят 
ангел ще върви пред тебе и в деня на посещението Ми ще го посетя 
за греха му“.

Ст. 4. В Свещеното Писание нищо не се говори за идолопоклон- 
ничество преди потопа, обаче от това не можем да извадим заключе
ние, че то не е съществувало. След потопа идолопоклонств0то ста
нало всеобщо. Евреите още в Египет били заразени от този гр х. Под
ражавайки в своето стракствуване из пустинята на околните народияс които 
са се срещали, евреите често падали в идолопоклонство. *

Ст. 32. А ко ли не, и з л и ч и  и м е н е  из к н и г а т а  Си. За
бележителни са тези Моисееви думи — думи на голям родолюбец. Той 
е готов да загине, но да спаси своя народ, подобно на св. ап. Павла: 
„Молил бих се аз да бъда отлъчен от Христа за братята си, моите 
сродници по плът“ (Римл. 9, 3).

§ 48. Гл. 33: Разкаянието на народа и ходатайството 
на Моисея. Бог открива славата Си на Мкшсея. 

Прослава на Моисея
Бог поръчал на Моисея: „Тръгни оттука ти и народът, който из

веде от Египетската земя, и иди в земята, - за която се клех на Ав
раама, Исаака и Накова, че на потомството ти ще я дам. И ще про
водя пред тебе един Свой ангел и ще пропъди всички народи, които 
срещнете, и ще ви въведе в земята, гдето тече мед и мляко. Аз Сам 
няма да вървя помежду ви, за да не ви погубя по пътя, защото сте 
твърдоглав народ“. Като узнал народът тези страшни Божии думи, 
разплакал се и никой не турил накитите си...

Мойсей поставил шатрата си извън стана и я нарекъл „скиния 
на събранието‘г и всеки, който търсел Господа, идвал там. И колчем
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Мойсей отивал за там (за скинията), целият народ ставал и всеки пред 
шатрата си стоял и го гледал, докато той влезе в скинията. Когато 
Мойсей влизал в скинията, облачен стълб се спускал и заставал пред 
входа на скинията и Господ говорел с него. Народът виждал облач
ния стълб, ставал и се покланял пред входа на шатрата си, Тогаз 
Господ говорел лице с лице с Моисея така, както някой говори с 
приятеля си. Мойсей се връщал в шатрата си сред стана, а в скинията 
оставал момъкът Иисус, син Навинов, който не се отлъчвал от нея

Мойсей казал на Господа: „Ти ми каза: води този народ, а неми 
яви кого ще пратиш с мене, ако и да ми каза: Аз те знам по име и 
ти спечели благоволение пред Моите очи. Ако съм спечелил благово
ление в Твоите очи, открий ми пътя Си, за да Те позная и да спечеля 
благоволение в Твоите очи. Помисли, че тия люде са Твой народ“. 
Господ му отговорил: „Сам Аз ще вървя пред тебе и ще те заведа 
в покоище.“ Мойсей отвърнал: „Ако не дойдеш Ти сам, не ни извеж
дай от тука, защото по какво ще познаем, че аз и Твоят народ сме 
спечелили благоволението Ти в Твоите очи? Нали по това, че ще дой
деш Ти с нас ?. Тогава аз и Твоят народ ще бъдем по-славни от всеки 
народ по земята“. На това Моисеево запитване Бог отговорил: „И това, 
което ти каза, ще сторя, защото ти спечели благоволение в Моите очи'4.

След това Мойсей казал Господу: „Покажи ми славата Си!“ Бог 
му отговорил: „Аз ще направя да мине пред тебе всичката Ми слава 
и ще провъзглася името на Йехова пред тебе. Който е за помилване, 
ще го помилвам, а който е за съжаляване, ще го съжаля. Лицето Ми 
ти не можеш видя, защото не може човек да Ме види и остане жив“, 
и добавил: „Ето място пред Мене; застани на тази скала! И когато 
минава славата Ми, Аз ще те покрия с ръката Си докле отмина; и ко
гато Си сваля ръката, ти ще Ме видиш изотзад, а лицето Ми няма да 
бъде видено от тебе.“

Ст; 11. Г о с п о д  г о в о р е л  л и ц е  с л и ц е  с М о и с е я .  Ев
рейската дума „лице“ означава лице и присъствие и често се употре
бява, за да покаже присъствието на човек (Бит. 48, 11). Видях Господа 
и славата Му — значи възползувах се от Неговото присъствие и видях едно 
разкритие на Неговото естество и на Неговата благодат (1 Кор. 13,12).

Ст. 16. П о к а ж и  ми С л а в а т а  Си. Славата Божия често пъти 
се е появявала на ветхозаветните люде видимо, в някое осезателно 
видение; което служило да покаже личното присъствие на Бога. Хри
стос е показал славата Си на земята, когато се е преобразил (Мат. 17, 2).

Ст. 19. Вместо Йехова, по-точно Иахве.

§ 49, Гл. 35—40: Построяване и освеща
ване на скинията. Нейното духовно и предобразно 

значение
В последните 35—40 глави на тази книга се-разправя: 1. за Бо

жието повеление на Моисея за устройството на скинията1) и за помаз- 
ването на Аарона и синовете му в свещенство (40, 1 —15); 2. за из
вършването от страна на Моисея в точност това Божие повеление (40,

*) Виж изгледа й в края на учебника.
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16—33) и 3. за славата Божия, която във вид на светъл облак покрила 
скинията при освещението й (40, 34—38).

Двама художници В е с е л и и л  и А х о л и а в  поЕече от половин го
дина се трудили за направата на скинията по дадения на планината 
от Бога на Моисея образец (Изх. 29, 40; 26, 20). Средства за напра
вата на скинията и за устройството й Мойсей взел от народа, който 
драговолно давал всичко необходимо (Изх. 35, 4—9; 36,3—7).

Скинията имала форма на правоъгълник. Тя била тридесет лакти 
дълга, десет широка и толкоз висока (Изх. 26, 15). Двете й страни 
и задната (западната) са били съградени от ситимови дъски, обко
вани със злато, а отдолу имали твърди сребърни подложки. Отвън 
те са имали обковани със злато стълбове от дърво ситим, които са 
били провирани през златни колелца, приковани здраво на тях (дъс
ките на скинията). На източната страна, гдето е бил входът, е имало 
само пет изправени ситимови стълба, обковани със злато; тези стъл
бове са имали златни куки, на които имало излети пет медни под
ложки. Издигнатата по този начин скиния имала четири различни по
кривки: първата (вътрешната), която се състояла от десет завеси, е 
била от висон ; ,тя е била великолепно обшита с образи на херувими 
и изпъстрена със синьо, тъмно-червено и червено; втората, която се 
състояла от единадесет завеси, е била от козина; третата е била на
правена от овенски кожи; четвъртата (най-горната) — от язовешки 
кожи. Източната страна, понеже не е имала дъски, се е затваряла с 
богато обшита завеса, поставена на предните пет стълба. Вътреш
ността на скинията е била разделена, посредством четири обковани 
със злато ситимови стълба, на две отделения. Тези стълбове са 
били отдалечени един от друг с 9 и 1/2 лакти разстояние и, вместо 
медни подложки, те са имали златни. На тези стълбове е била прика
чена завеса, успоредна и подобна на предната — на тази, която е била 
на източната страна на скинията. Двете трети (2/3) от дължината на 
скинията са били заети от светилището и едната трета (1/3) от Овя* 
тая Стятмхъ. Както в светилището, тъй и в Святая Святнхъ не е имало 
осветление, поради което е било необходимо да има светлина в отде
лението, гдето се извършвало богослужението. Скинията е стояла на 
открито от горе място, сто лакти дълго и петдесет лакти широко. 
Това място, наречено „двор на скинията“, е било обиколено с медни 
стълбове (със сребърни свръзки), отдалечени едни от други на пет 
лакти разстояние. По такъв начин на северната и на южната страна 
на скинията стълбовете били по двадесет, а на западната и източната— 
по десет. Стълбовете са били завързани за медни колове, добре за
бити в земята. Около стълбовете се простирал плат, като на източната 
страна е имало врата или завеса, направена от син, тъмночервен и чер
вен плат и приспособена с въжа, които са се вдигали при влизането 
на свещениците.

В двора на скинията е имало жертвеник за всеизгаряне и меден 
омивалник (съответен на медното море, 3 Цар. 7, 23), който стоял 
между жертвеника и скинията. В него се намирала вода за измиване 
ръцете и нозете на свещениците, които са се готвели да пристъпят 
към свещенодействие. В светилището е имало златен седмосвещник, 
който се намирал в ляво от входа, и в кандилата на който постоянно

57



горял чист елей; в дясно — трапеза (маса) от дърво ситим, обкована 
със злато, на която стояли 12 хляба на предложението, които се сме
нявали всяка събота; към запад — жертвекик или кадилен олтар,също 
от ситимово дърво, обкован със злато, за горене тимиам. В Святая 
Святнхъ, която се отделяла от светилището със завеса, се намирал 
ковчегът на завета, направен от ситим и обкован от всички страни с 
чисто злато. В ковчега се намирали скрижалите на завета, златната 
стомна с мана и по-после цъфналият Ааронов жезъл. В Святая Святнхъ 
само първосвещеникът влизал, и то един път в годината, в деня на 
Очищението.

След като скинията била окончателно готова, тя била осветена 
за служение Богу с тържествени, величествени обреди (ст. 9—11). В 
деня на освещението й Господ се открил в облак, който покрил ски
нията, и със слава Господня се изпълнила тя. Дори Мойсей не могъл 
тогаз да влезе в нея. От това време до края на странствуването на 
евреите облакът постоянно покривал скинията; когато облакът се 
вдигал, синовете израилеви вдигали своите шатри и се отправяли на 
път, като се установявали там, гдето заставал облакът. Нощем този 
облак бил светъл като огнен стълб, а денем — тъмен като облак. 
Във време на пътуванията на евреите скинията винаги се поставяла в 
средата на техния стан. Шатрите на свещениците и левитите били на
редени около нея в известен порядък, а тези на народа — на разстоя
ние около 200 лакти от скинията, наредени във форма на четириъ
гълник по три колена на всяка страна, която имала свое знаме и свое 
название. Скинията и нейните принадлежности така били направени, 
щото да могат удобно да се снемат и пренасят от едно място на 
друго през странствуванията на евреите. Когато евреите влезли в обе
щаната земя, скинията била поставена в гр. Галгал (Нав. 4, 19), а 
после, след окончателното й завладяване и поделяне, била пренесена 
в Силом, като център на обещаната земя; тук скинията стояла около 
300—400 години; после била пренесена в Номва (1 Цар. 21, 28), гдето 
се намирала до царуването на Соломона. След съграждането на Соло
моновия храм ковчегът на завета бил поставен в него (3 Цар. 8, 3—4); 
от това време за скинията нищо не се казва в Свещеното Писание.

За служение Богу при скинията били отредени Аарон и синовете 
му, като предварително си измили ръцете и нозете, облекли се със све 
щени одежди и се помазали от Моисея с миро. Ветхозаветната йерар
хия се състояла от първосвещеник, свещеници и левити. Първосве
щеникът стоял начело на всички религиозни дела, бил е съдия по всички 
спорове, имал е право да влиза в Святая Святнхъ, могъл е да узнава 
чрез урим а шумим Божията воля и да я съобщава на народа. Све
щениците убивали и приготовлявали за изгаряне жертвите; те държали по
стоянно огън в олтара на всеизгарянето ; приготвяли и запалвали кан
дилата на златния седмосвещник; месели и печели хлябовете на пред
ложението, пренасяли ги на златната трапеза в светилището, като ги 
сменявали всяка събота. Левитите, които не носели особено облекло, 
били прислужници на храма, като подпомагали свещениците в техните 
работи — пазели храма, сечели дърва, носели вода, участвували като 
певци при богослужението, изучавали и тълкували закона.
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Скинията имала висше иносказателно, духовно предназначение, 
както обяснява св. ап. Павел в посланието си до Евреите (9,24): „За
щото Христос влезе не в ръкотворено светилище, което е само образ 
на истинското, но в самото небе,за да се яви сега пред.Божието лице 
за нас“, и на друго място: „Христос, като дойде първосвещеник на 
бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, не ръкотворна, 
сиреч не от обикновена направа, нито с козя или телешка кръв, но със 
Своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно из
купление“ (Евр. 9, И —12). По-частно: първосвещеникът е предобразувал 
Христа, Който „седна отдясно на престола на величието на небесата, 
и е служител на светилището и на истинската скиния, която въздигна 
Господ, а не човек“ (Евр. 8, 1 — 2); скинията — небето и християнската 
Църква ; вънкашният двор, в който могли да влизат не само мъже, но 
и жени, не само евреи, но и езичници — вселенският характер на Църк
вата, събрана от всички страни и народи (Ис. 54, 1—3); жертвеникът — 
сегашният олтар, на който се принася безкръвна жертва под вид на 
хляб и вино на кръвта и тялото Христови; жертвите — великата Гол- 
готска жертва (Евр. 9, 13— 14); омивалникът — къпелта на Св. Кръще
ние; светилището — земната Христова Църква, гдето се освещават вер
ните (Евр. 9,11 — 12); Святая Святнхъ — небето, гдето Христос като 
вечен първосвещеник, влязъл и изкупил с кръвта Си падналото чове
чество; стомната с мана — св. чаша с даровете; цъфналият Ааронов 
жезъл — кръстът; ковчегът на завета — св. евангелие.

3. КНИГА ЛЕВИТ 
§ 50. Название на книгата

Третата по ред Моисеева книга е Левит. Нейното название в ори- 
гиналната еврейска Библия е Вай-икра (първите две думи „И повика“, 
с които’ започва книгата). Евреите я наричат още „Закон за свещени
ците“, защото съдържа наредби за учредяване на ветхозаветната йе
рархия и нейната служба по извършване на богослужението. В пре
вода на Седемдесетте е наречена A s o c t ix o v , защото съдържа законите 
и наредбите на левитското служение. Следователно, и названието в на
шата 'Синодална Библия Левит е дошло от гръцкото.

Смята се, че тази книга е била написана от половината на първия 
месец до половината на втория месец след излизането на евреите от 
Египет в пустинята.

§ 51. Цел за написване на книгата
Целта за написване на книгата Левит е била да подготви изра

илския народ към идването и достойното приемане на Месия. По уче
нието на св. ап. Павла: „Законът... има сянка на бъдещите блага“ 
(Евр. 10, 1) и следователно имал предобразователно значение, както 
той (Павел) тази мисъл на друго място пояснява: „Това (разбира се
ветхозаветните наредби) е сянка на бъдещето, а тялото е Христос“.
И наистина, постоянно срещащите се в Левит различни форми на греха,
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прощението на тези грехове и освещението по Божие милосърдие, 
естествено са водели към мисълта да се запази у израилския народ за 
всички идващи векове съзнание за дълбоката необходимост от Изку- 
пител на света и вяра в'идването на Месия. „И тъй, законът, по ду
мите на св. ап. Павла, беше за нас възпитател в Христа, за да се 
оправдаем чрез вяра“ (Гал. 3, 24). Така че връзката между предсбраза 
и самото събитие е така силна и дълбока, че много места от Новия 
Завет, особено посланието до Евреите и Откровението, се виждат трудно 
разбираеми без светлината, която ни дава книгата Левит.

§ 52. Съдържание на книгата
Съдържанието на книгата Левит се заключава в 27 глави. То 

естествено се разделя на четири части и заключение: първата част 
(гл. 1—7), наречена б о г о с л у ж е б н а ,  съдържа постановленията за 
жертвите и приношенията; втората част (гл, 8—11), наречена ие ра р -  
х и ч е с к а ,  описва посвещението в сан на първосвещеника, свещениците 
и левитите; третата част (гл. 12—22), наречена о б р е д о в а ,  съдържа 
постановленията относно очистването на различните вънкашни части 
на тялото или тъй наречените „законни нечистотии на народа“, на
редби за чисти и нечисти животни и правила за изкореняване нрав
ствените нечистотии на народа; четвъртата част (гл. 23—25) излага 
свещените ветхозаветни празници с прибавка на правила за някои 
частни случаи от жреческатаг практика; заключението (гл. 26—27) е 
написано да възбуди у израилския народ усърдие за запазване обре
дите и постановленията, особено обетите и десетините, както и да на
сочи вниманието му към бъдещето.

Законите за обредността, изложени в Левит, са твърде много
бройни и разнообразни. Разните видове жертвени животни, тяхната 
възраст, величина, пол, както и самото действие на жертвоприноше
нията им, са означени с най-малки подробности. Пълнотата на тези по
дробности не само показвала важността на истинското богослужение, но 
същевременно и забранявала всякакви човешки притурки или промени, 
които могли да доведат до идолослужение. Всички тези наредби били 
„сянка на бъдещите блага“ и предобразявали непорочния и пречистия 
Агнец, Който щял да стане изкупителна жертва за греховете на це
лия свят.

ИЗБРАН Л МЕСТА ОТ КНИГА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ
§ 53. Гл. 1—7: Видове ветхозаветни жертви. Техният 

вътрешен смисъл и предобразователно значение
Преди Моисея жертвоприношенията са се извършвали от семейния 

глава. Адам и синовете му, Ной и синовете му, Авраам и потомството 
му, Мелхиседек и Иов принасяли Богу истинско жертвоприношение. 
След Моисея това право Бог предоставил на Аарона и потомството 
му. Законът определял едно място, гдето трябвало да се принасят 
жертви. Людете трябвало да се съберат на богослужение около жерт-
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веника на истинския Бог първоначално в скинията, а по после в храма. 
В някои изключителни случаи обаче царе, пророци и съдии са при
насяли жертви и другаде (Съд. 2,5; 6, 26;1 Цар. 7,17; 3 Цар. 3 2—8; 
18,33). На евреите строго било забранено да принасят човешки жертви 
като гнусота и езическо дело (Лев. 20,2; Второз. 12,31; Пс. 105,37).

Жертвата била дар, чрез който приносителят й изказвал пред 
Бога духовно-нравственото си състояние, влизал в общение с Него и 
укрепявал вярата си в очаквания и обещан Спасител. Също със жерт
вата човек трябвало да изповяда пред Бога вината си, за да се при
мири с пресветия, правосъдния и всемилостив Бог.

На евреите законът предписвал следните жертви:
I. Според целта и назначението си жертвите бивали: 1. в с е с ъ -

ж е н и е, 2. м и р н а и 3. за вина.
1. Всесъжение (всеизгаряне) се извършвало, като цялата жертва 

се изгаряла, без да се с стави част от нея за приносителя и за свеще
ника, който я заколвал и принасял. Той вземал само кожата й. Все- 
съжението означавало признание на сторената вина и очистването й. 
Изгарянето на цялата жертва върху жертвеника означавало, че жерт- 
воприносителят е посвещавал себе си и имота си Богу, и че умилостивя- 
ването е свършено. Жертвеното животно трябвало да бъде мъжко.

2. Мирната жертва се принасяла при обрича не, за да се благо
дари Богу за благостта Му и за удовлетворение на благочестивото 
чувство на приносителя. Израилтяните принасяли мирни жертви, когато 
пожелаели, без да ги задължава законът. Последният изисквал само 
жертвата да бъде безпорочна. Гърдите и дясното бедро на жертвата 
били за свещеника, който е свещенодействувал. Остатъкът от жерт
вата се давал на приносителя, който със семейството си и близките 
си го изяждали.

3. Жертвата за вина се извършвала за грях и за престъпление 
против нравствения закон и за неволно прегрешение против каквито и 
да било Господни заповеди. От жертвата, която се принасяла за съз
нателно извършено престъпление против нравствения и обредов закон, 
свещеникът, който извършвал свещенодействието, вземал дял от нея 
(гл. 7,5). От жертвата, която се извършвала за прегрешение против 
каквито и да било заповеди Господни, цялата с кожата, месото и не
чистотиите се изнасяла вън от стана на чисто място за изгаряне 
(гл. 4,11 — 12).

Кръвната жертва трябвало да се доведе от приносителя при жерт
веника. После в знак, че принася себе си в жертва на Бога, приноси
телят трябвало да сложи ръцете си върху главата на жертвеното жи
вотно и молитвено да се обърне към Бога за милост и благоволение. 
Жертвата трябвало да се заколи на северната страна при жертвеника, 
да се одере, очисти и разсече на части за изгаряне и за употреба, 
според вида на жертвата. Кръвта и тлъстините на жертвата били най- 
свещените й части. Те принадлежали на Бога и по никой начин не 
могли да се ядат. Кръвта на животното трябвало да изтече в под
ножието на жертвеника. Със събраната в чаши кръв свещеникът по
ръсвал околовръст жертвеника; при някои жертви с нея се намазвали 
роговете на кадилния олтар; поръсвало се е също с нея очистилището. 
Тлъстините от всички видове жертви се изгаряли на жертвеника. Ме
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сото от жертвените животни, от кръвта на които се внасяло в ски
нията, по никой начин не мо.гло да се яде, а трябвало да се изгаря 
вън от стана. Всяка жертва се осолвала (2,13) и била придружавана 
с хлебен принос.

II. Според начина на извършването си жертвите бивали: 1. да се 
я д а т ,  2. да  с е и з г а р я т  и 3. с а м о  за  к р ъ в т а  им.

1. За ядене могли да се употребяват мирните жертви и жертвите 
за грях. От мирната жертва на свещеника, който свещенодействувал, 
се давали гърдите и дясното бедро, а останалата част се давала на 
приносителя. Жертвата за грях се давала да се яде от мъжкото по
коление на свещениците в скинията. Не могла да се яде жертвата за 
грях, от чиято кръв се внасяло в светилището. Ако жертвата е била 
от свещеник или обществена, цялата се изгаряла на жертвеника.

2. За изгаряне била жертвата на всесъжението, от която само 
кожата се давала на свещеника, който свещенодействувал. Също за 
изгаряне била жертвата за грях, която се изгаряла вън от стана.

3. Само за кръвта била жертвата, която се принасяла, когато 
някой съгреши против каквито и да било заповеди Господни. В Кръвта 
на тая жертва, която трябвало да бъде внесена в скинията, свеще
никът потопявал пръста си и с нея (с кръвта) седем пъти поръсвал 
пред Господа, пред завесата на скинията, а после помазвал роговете 
на жертвеника за благовонните кадения. След това останалата кръв 
изливал в подножието на жертвеника.

III. Според материалите, с които се извършвала жертвата, послед
ната бивала к р ъ в н а  и б е з к р ъ в н а .

Кръвната жертва трябвало да бъде: от едрия добитът — телец, 
от дребния добитък — овца и коза, а от птиците — гълъб и гургулица. 
Животните за жертва трябвало да бъдат съвършено здрави, без не
достатък и не по-млади от седем дни. Птиците се принасяли само в 
три случаи: 1. за грях, когато приносителят бил беден и не могъл да 
принесе друго животно; 2. за очищение на жената, след раждане. 
Ако е имала възможност, тя принасяла агне и гълъб — агнето за все
съжение, а гълъбът — за грях. Но ако не й стигала ръката за такава 
жертва, тя принасяла две гургулици или две гълъбчета— едното за 
всесъжение, а другото за грях; 3. две птичета се принасяли за очи
стените от проказа— едното се изгаряло на жертвеника, а другото се 
пущало живо на гюлето.

Безкръвната жертва трябвало да бъде от най-важните хранителни 
продукти: хлебен принос, пържени житни зърна, класове, брашно, пло
дове и вино, Обикновено хлебната жертва бивала безквасен хляб, пе
чен в пещ или тава, замесен с елей, или приготвен в подница и пома
зан с елей. Върху хлебния принос се турял ливан и същия се посип
вал със сол. Някога се принасяло и червено вино за възлияние (Числ. 
15, 4). Хлебната жертва изобщо се съединявала с кръвната, но могла 
да се принася и самостойно за всесъжение и за грях. Хлебна жертва 
принасяли по-бедните, които нямали възможност да принесат кръвна 
жертва.

IV. Особените видове кръвни жертви били: в с е к и д н е в н а т а  
ж е р т в а  в скинията и п а с х а л н о т о  агне.
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Всекидневната жертва в скинията и после в храма, се състояла 
от две агнета — едното се принасяло сутрин, а другото — вечер. Те се 
изгаряли на слаб огън, за да горят по-дълго. Сутринното агне се при
насяло при изгрев на слънце, след изгаряне на тимиама върху кадил- 
ния олтар и преди всяко друго жертвоприношение. Вечерното агне се 
принасяло преди смръкване. Към тези приношения се прибавяли една 
четвърт вино и по 1 ефа чисто пшенично брашно.

Друга жертва е било пасхалното агне (§ 41).
V. Смисъл на жертвите.
Такива са били еврейските жертвоприношения, наредени от Бога, 

но безсилни сами по себе си да загладят греха. Апостол Пгвел описва 
тези и други обреди на закона като „немощни и оскъдни стихии“ 
(Гал. 4, 9). Те представлявали милост и чистота, но не ги съобщавали. 
Те убеждавали грешника, че има потребност от очищение и освещение, 
но не му давали светост и оправдание. Жертвите у евреите били 
просто пророчества и предобрази на Агнеца Божий, Който взел грехо
вете на човеците върху Себе Си и ги примирил с Бога. Пасхалното 
агне и другите останали жертви и приношения са предобразували 
смъртта на Христа. Със смъртта Си Христос завинаги е заменил тези 
жертвоприношения и спасил всички вярващи в Него (Евр. 5,42 ; 9,11—26). 
Без умилостивителната Христова жертва никой човек не би могъл да 
избегне Божието правосъдие.

§ 54. Гл. 8— 10: Учредяване на ветхозаветната йерархия. 
Бог наказва със смърт Надава и Авиуда за нехай

ството им
Бог заповядал на Моисея: „Вземи Аарона и синовете му с него, 

и одежди и помазан елей, и телец за жертва за грях, и два овена и 
кошница с безквасни хлябове и събери всичкия народ при входа на 
скинията на събранието“ (ст. 1—3). Мойсей извършил всичко, което 
му било заповядано от Бога. Довел Аарона и синовете му, които омил 
с вода, облякъл Аарона с хитон, препасал му пояс, облякъл му горна 
риза, турил му ефод, който препасал с пояс, наметнал му нагръдник, 
върху който турил урим и тумим, на главата му възложил кидар със 
златна плочица отпред, с надпис „Светиня Господня“. След това Мой
сей взел помазан елей, с който помазал . скинията и всичките й прина
длежности, за да ги освети, като същевременно поръсил с него жерт- 
веника и го помазал заедно с всичките му принадлежности, омивалника 
и подножника му, за да ги освети. Върху главата на Аарона Мойсей 
излял елей, за да го освети (ст. 4—12).

След като свършил всичко това, Мойсей довел Аароновите си
нове, облякъл ги с хитони, препасал им пояси и им турил на главите 
кидари (ст. 1—-13). Довел също и телеца за жертва и грях, а Аарон 
и синовете му възложили ръцете си върху главата на телеца.- Мойсей 
заклал телеца и взел от кръвта му и с пръст помазал роговете на 
жертвеника околовръст и го очистил, а останалата кръв излял при под
ножието на жертвеника, за да го освети. Всичката тлъстина на вът
решността, булото, черния дроб, двата бъбрека с тлъстината им, изго
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рил на жертвеника. Кожата пък на телеца, месо?о му и нечистотиите 
му изгорил вън от стана (ст. 13—17).

И довел Мойсей овена за всеизгаряне, върху главата на който 
Аарон и синовете му възложили ръцете си. Мойсей го заклал и с 
кръвта му поръсил околовръст жертвеника, като тялото му разсякъл 
на части, а главата с частите и тлъстината изгорил също на жертве
ника. Това е жертва Господу (сг. 18—21).

И довел Мойсей другия овен за посвещението, на който Аарон 
и синовете му възложили ръцете си върху главата му. Мойсей го за
клал? взел от кръвта му и помазал края на дясното ухо на Аарона, 
палеца на дясната му ръка и големия пръст на дясния му крак. 
Същото Мойсей сторил и с Аароновите синове (ст. 22—24).

После взел тлъстината от опашката и другата, която е по въ
трешностите, булото на черния дроб, двата бъбрека с тлъстината им 
и дясната плешка, заедно с кошницата с безквасните хлябове, от които 
взел един хляб и друг с елей и една питка, и ги турил в ръцете на 
Аарона и синовете му, и всичко това, полюлявайки го, принесъл пред 
лицето на Господа. След принасянето му взел го от ръцете на Аарона 
и синовете му и го изгорил на жертвеника. Това било жертва за по
свещението (ст. 25—28).

След като било извършено посвещението на Аарона и синовете 
му, Мойсей взел гърдите и ги принесъл полюлявайки ги, пред лицето 
Господне; това било Моисеев дял от овена на посвещението. Взел 
също от помазания елей и от кръвта, която била на жертвеника, и 
поръсил с нея Аарона и синовете му, както и техните одежди. По 
такъв начин бил осветен Аарон и синовете му и техните одежди. 
Накрай Мойсей поръчал на Аарона и синовете му: „Сварете месото 
пред входа на скинията и го изяжте, заедно с безквасните хлябове 
от кошницата, а каквото остане от тях, изгорете го на жертвеника ! 
Седем дни не се отдалечавайте от вратата на скинията, докле не из
текат дните на посвещението ! През всичкото това време стойте на 
стража пред Господа!“ (ст. 29—36).

Така била учредена ветхозаветната йерархия. Тя се състояла от 
първосвещеник, свещеници и левити.

Надав и Авиуд, двамата Ааронови синове, взели кадилниците си 
турили огън в тях, посипали кадиво и го принесли на Господа. Огън 
за своите кадилници те не взели от огъня, който непрестанно горял 
на жертвеника, а друг обикновен огън, поради което Бог ги изгорил с 
огън. Понеже непосредствено след това било забранено на свещен- 
ците да пият вино, когато служат, може с основание да се приеме’ 
че те, когато кадили, били в нетрезвено състояние. Тяхната смърт е 
едно предизвестие за всинца ни, че не трябва да се молим Богу иначе, 
освен по начин, който Той е наредил (гл. 10).

Лев.8, 8. У р и м  и т у м и м  значи с в е т и л о  и с ъ в ъ р ш е н с т в о ,  
или с в е т л и н а  и ист ина .  Те са имали някаква връзка с първосве- 
щеническия нагръдник, който бил над ефода. Когато чрез урим и 
тумим са щели да питат Господа, първосвещеникът, облечен с одеждите 
си, заставал пред завесата, която отделяла светилището от Святая 
Святнхъ, и като обръщал лицето си към ковчега, предлагал предмета, 
по който е искал „светлина и истина“.
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§ 55. Гл. 11 : Чисти и нечисти животни
Още преди потопа са различавали чисти и нечисти животни (Бит. 

7, 2). Бог чрез Моисея дал на израилския народ закон за чисти и 
нечисти животни. Чистите животни са се употребявали за храна и до
пирането до тях не осквернявало човека, а нечистите не са се упо
требявали за храна и допирането до тях осквернявало човека. В раз- 
гледваната глава подробно са изложени чистите и нечистите животни 
по род и вид. Чисти животни били тези, които имат раздвоени копита 
и «дълбок разрез на копитата, и които преживят, с изключение на ка
милата, скокливата мишка, заяка и свинята (ст. 1—9). От животните, 
които живеят във водата, нечисти били онези, които нямат пера и 
люспи (ст. 10—12). Четирикраките, които ходят на лапи, също са се 
смятали нечисти (ст. 2 7). Нечисти са се смятали и всички влечуги, 
които пълзят по корема си (ст. 20). Нечистите птици подробно са из
броени в ст. 13—19, между които са орелът, бухалът, кукумявката 
и пр. От крилатите, ходещи на четири нозе, чисти са се считали онези, 
който имат пищяли на нозете си, като скакалецът и пр. Само едно 
допиране до нечисти животни осквернявало човека. Допрелият се до 
нечисто животно трябвало да изпере дрехата си и да бъде нечист до 
вечерта. Всичко, като дървен съд, дреха, кожа, чувал и друга вещ, 
което се употребявало за работа, ставало нечисто, ако върху него по
паднело мъртво животно. То трябвало да се омие във вода и *до ве
черта бивало нечисто, а после ставало чисто. Ако нечисто паднело 
върху глинен съд, той трябвало да се строши. Храна, върху която 
паднела вода от нечист съд, ставала нечиста и не се употребявала. 
Ако паднело нещо нечисто върху огнище и пещ, те трябвало да се 
разрушат. Само извор и кладенец, гдето имало вода, оставали чисти, 
след като от тях се извадело нечистото. Който се допрял до чист 
умрял добитък, бил нечист до вечерта. Който ядял мърша, трябвало 
да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта. Давайки този 
обредов закон за чисти и нечисти животни, Бог заповядал на израиле
вите синове: „Осветете душите си и бъдете свети, защото Аз Господ, 
Бог ваш, съм свет!“

Този обредов закон се спазвал до времето на Христа. В христи
янската Църква е бил отменен (Деян. 10, 9—16).

§ 56. Гл. 16: Великият празник Очищение
След смъртта на двамата Ааронови синове, Надав и Авиуд, Бог 

поръчал на Моисея да обади на Аарона да не влиза във всяко време 
в светилището, зад завесата пред очистилището, което било върху 
ковчега на откровението, за да не умре. „ Аз, казал Господ, ще се явявам 
над очистилището в облак“. Аарон трябвало да влиза в светилището 
с телец за жертва и овен за всесъжение. Той трябвало предварително 
да се облича със свещения ленен хитон, на долната страна на тялото 
му да бъде ленена дреха и да се опасва с ленен пояс, и на главата 
си да слага ленен кидар. Преди да е облякъл свещените одежди, 
трябвало да измие тялото си с вода. От обществото на израилевите 
синове трябвало да вземе два козела — в жертва за грях, и един овен
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за всесъжение. Телецът трябвало да принасе в жертва за грях за 
себе си — да очисти себе си и дома си. Двата козела трябвало да ги 
постави пред Господа при входа на скинията, като хвърлял жребие за 
козлите — едното жребие за Господа, а другото за отпущение. Козелът, 
върху който паднело жребието на Господа, трябвало да се принесе в 
жертва за грях, а козелът, върху който паднело жребието за отпуще
ние, трябвало да се остави жив пред Господа и да се изпрати в 
пустинята, за да понесе беззаконията на людете в непроходна земя.

След това Аарон трябвало да доведе телеца в жертва за грях 
за себе си, за да очисти себе си и дома си, и да го заколи. Трябвало 
също да вземе кадилница, пълна с разгорещени въглени от жертвеника, 
да посипе с пълни шепи върху тях благовонно ситно счукано кадиво, 
да го внесе зад завесата и да го изсипе върху огъня пред лицето 
Господне. Димът от кадивото щял да покрие очистилището, което е 
пред ковчега на откровението. Ако не постъпел така, първосвещеникът 
щял да умре. От кръвта на телеца трябвало с пръст да поръси отпред 
и пред очистилището седем пъти. Като извършзал това, Аарон тряб
вало да заколи козела за грях, да внесе кръвта му зад завесата и да из̂  
върши всичко това, което е сторил с кръвта на телеца,— да поръси с нея 
очистилището и пред очистилището. Това трябвало да стори, за да очис- 
тял светилището от нечистотиите на синовете израилеви, от техните пре
стъпления и грехове. Същото трябвало да направи и със скинията на 
събранието, която била между тях, сред нечистотиите им. Когато из
вършвал Аарон всички тия поръчани му действия, в скинията не трябвало 
да има друг човек. Така той щял да очисти себе си, дома си и цялото 
израилско общество. След това трябвало да вземе от кръвта на телеца 
и козела, да помаже роговете на жертвеника околовръст. След това 
трябвало седем пъти да поръси жертвеника с кръвта, за да очисти 
нечистотиите на израилевите синове, техните грехове и престъпления.

Като свършвал това, Аарон трябвало да доведе живия козел пред 
Господа, да постави върху главата му двете си ръце, да изповяда над него 
всички беззакония и престъпления на израилевите синове и да ги сложи 
върху главата му, за да го изпрати с нарочен човек в пустинята.

Тогава Аарон трябвало да влезе в скинията, да съблече ленените 
си одежди и там да ги остави, да измие тялото си с вода, след като 
облече изпраните си дрехи. Тогаз вече могъл да отиде в стана.

Човекът, който отвеждал козела в пустинята, трябвало да изпере 
дрехите си, да измие тялото си с вода и тогаз могъл да отиде в 
стана. А телеца за грях и козела за грях, чиято кръв била внесена за 
очистване на светилището, трябвало да изнесат вън от стана, за да 
ги изгорят с кожите, месото и нечистотиите им. Като извършвали 
всичко това, трябвало да изперат дрехите си, да измият телата си с 
вода и тогаз да влизат в стана.

Денят на очищението се празнувал на десетия ден от седмия 
месец Тишри. На този празник, както се изложи, първосвещеникът 
един път в годината влизал в Святая Святахъ. Поръсването с кръв 
очистилището означавало, че Божията милост се придобива само с 
кръвта Христова (Римл. 3, 25). Този празник е предобраз на свободата, 
която с дохождането на Спасителя Христа се откривала в Неговото 
духовно царство—„благоприятна Господня година “ (Ис. 61, 2; Лук. 4,19).
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§ 57. Гл. 23 и 25: Празнуване на съботата и годишните 
празници. Съботната и юбилейната година

Господните празници, в които израилевите синове трябвало да 
свикват „свети събрания“, били следните :

1. Събота (23, 3). Този празник, наречен от равините „царица 
на празниците“, бил установен за спомен на сътворението на света в 
шест дни и 31 Божията почивка в седмия, съботния ден. Ветхозавет- 
ната събота, според 94 псалом и обяснението на св. ап. Павла (Евр. 
3, 11 ; 4, 11), била предобраз на нашето вечно изкупление от греха и 
властта на дявол*а, което Христос, когато бил на кръста, извършил, 
като казал: „Свърши се 1“ (Йоан. 19, 30). По-нататък съботата била 
предобраз и на съботната почивка, при която евреите били успокоени 
от Иисуса Навина, като влезли в обещаната земя ; тази последна съ- 
ботна почивка е предобраз на нашето успокоение в царството на сла
вата, към което ни води Христос (Евр. 4, 8—11) там, гдето „блажени 
са мъртвите, които умират в Господа отсега. Да, казва Духът, да 
починат от трудовете си; делата им вървят заедно с тях“ (Откр. 14,13).

2. Петдесетницата (ст. 9—22) била наредена за спомен на 
Синайското законодателство и се наричала още „празник на седмиците“ 
и „празник на жътвата“. Той се празнувал на петдесетия ден от Пас
хата. При влизане в обещаната земя евреите били длъжни, след при
вършване на жътвата, да донесат на свещеника един сноп от наченките 
на последната във втория ден от съботата. Свещеникът издигал снопа 
пред Господа. Същевременно трябвало да се принесе във всеизгаряне 
непорочно едногодишно агне, заедно с хлебно приношение (което се 
състояло от чисто брашно, смесено с елей) за благоухание Господу и 
вино за възлияние. Точно подир седем седмици, смятани от деня, в 
който се издигал снопът пред Господа, евреите били длъжни да при
несат на всеизгаряне ново хлебно приношение за благоухание на Господа. 
Последното се състояло от два квасни хляба, изпечени от чисто брашно, 
седем непорочни едногодишни агнета, един юнец и два овна. Освен 
тези жертви, евреите били длъжни да принесат на свещеника един 
козел в приношение за грях и две едногодишни агнета за примири
телна жертва. Заедно с хляба на наченките, козела и двете агнета 
свещеникът издигал пред Господа за посвещение и после ги употре
бявал за храна на себе си.

Ветхозаветната Петдесетница предобразувала новозаветната, в 
деня на която Св. Дух слезнал над апостолите във вид на огнени 
езици като написал, в изпълнение на Иоилевото пророчество (2 ,28—32), 
в сърцата на верните новозаветния закон, несравнено по-славен от 
Синайския, на новия Законоположяик Христа, като с това било турено 
здраво начало на новозаветната Църква.

3. Празникът на тръбите (ст. 23—25). Този празник се пра
знувал в седмия месец Тишри. Понеже числото седем било све
щено за евреите, те празнували особено тържествено седмия месец, 
седмата година, а най-тържествена била петдесетата година (след седем 
по седем). Почти целият месец Тишри се е празнувал. Празникът на 
тръбите се празнувал много тържествено, защото със звука на тръ
бите се започвала новага свещена година на евреите.
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4. Денят на Очищението (виж § 56).
5. Празникът на Шатрите (ст. 33—44). Този празник също се 

празнувал в седмия месец Тишри осем дни, от петнадесетия до два
десет и втория ден. Най-тържествено се празнувал първият и послед
ният ден. Този празник бил установен за спомен на 'Четиридесетгодиш
ното пътуване на израилтяните в пустинята и още — да се отдаде 
признателност и благодарност за събиране на жътвата, поради което 
той се наричал и „празник на жътвата“ (Изх. 23, 16) На този празник, 
както на Пасхата и Петдесетницата, които се броели за „трите най- 
главни празници“, всички евреи обязателно трябва/ю да отидат в 
Йерусалим (Второз. 16, 16). На този празник израилтяните събирали 
финикови, маслинени и други клончета от Елеонската планина да 
украсяват шатрите си.

6. Съботна година евреите празнували на всеки седем години 
един път. Земята през съботната година не се обработвала. Бог опре
делил да се празнува съботната година за спомен на сътворението на 
света. Всичко, което израствало по нивите, лозята, градините и пр. 
било за храна на всички — не само собственици, но и на роби, бедни, 
чужденци и скотовете.

7. Юбилейна година се празнувала един път на петдесет години. 
През тази година никой не обработвал земята (тя почивала), а всички 
се задоволявали с това, което израствало на нея. Всякой пак ставал 
собственик на наследството си, било то продадено, заложено или 
другояче отчуждено. Всички, които били роби, се освобождавали, 
заедно със жените и децата си. Първите девет дни при настъпване 
на .юбилейната година се прекарвали в празненства; никой не работел 
и носел венец на главата си. На десетия ден от седмия месец; на 
който бил и празникът Очищение, тръбачите, по нареждане, почвали 
да тръбят и веднага всякой получавал отново имота си и свободата 
си. Този закон имал тази добра страна, че запазвал равенство между 
всички израилски синове. Той им внушавал, че не са те собственици, а 
Бог, защото „земята е Моя, а вие сте Ми пришелци и преселници“, 
казал Той. Тези нареждания за юбилейната година винаги се знаели 
от евреите и живущите между тях чужденци. Всяка продан на земята 
е ставала съразмерно годините от продажбата до юбилейната година.

Освен тези празници, евреите празнували още новомесечията, 
празника пурим и др.

4. КНИГА ЧИСЛА 
§ 58. Название на книгата

Четвъртата по ред Моисеева книга е Числа. Нейното название 
на еврейски е Вай-едаббер (началните две думи на книгата „И рече“) 
или Бемидбар (думата в началния стих „пустиня“, гдето израилтяните 
пребивавали 40 години). В превода на Седемдесетте тази книга носи 
названието ’Apc&poi, което напълно съответствува на нашето Числа, 
както е в синодалната Библия. Тази книга така е наречена, защото, 
както в първите й три глави, така и на други нейни места, се съ
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държат изчисленията на израилтяните и левитите, след като била по
строена скинията. Тази книга е написана окончателно в моавските 
равнини, при р. Йордан, срещу Иерихон, когато се навършвало 40-го- 
дишното странствуване на израилтяните в пустинята.

§ 59. Цел за написване иа книгата
Тази книга е написана: !. да запази за бъдещите поколения спо

мена за трудния път, по който са вървели евреите, докато стигнат до 
обещаната земя ; и 2. да покаже в предобраз трудния път, по който 
трябва да вървят християните, за да стигнат Божието царство на 
небето.

§ 60. Съдържание на книгата
Книгата Числа, която се състои от 36 глави, съдържа броя 

на народа и левитите, както и историята на Божия народ през време 
на странсгвуването му от планината Синай до Арабийската пустиня. 
Освен това, тази книга излага много закони, от които някои съвършено 
нови, а други известни от Изход и Левит, но повторени по повод на 
разни случаи. Тези закони се отнасят до свещениците, празниците, 
жертвите, обетите и пр.; има също и много закони от граждански 
характер. Съдържанието на тази книга не е изложено по предвари
телно обмислен план: в трудните обстоятелства, които са придружа
вали израилтяните в техния път за обещаната земя, Мойсей е държал 
пътни бележки,и получавал откровения от Бога, които записвал по
следователно, в резултат на които се явила книгата Числа. При всичко 
туй, все пак в тази книга могат да се отбележат три отделни части: 
първата (гл. 1—10) съдържа подготвителните за пътуване от Синай 
събития и наредби; втората (гл. 11—21) описва грудното пътешествие 
и станалите през него събития от Синай до пределите на обещаната 
земя ; третата (гл. 22—36) разказва за събитията, станали на границите 
на обещаната земя, както и завладяването на част от нея отсам р. Йордан.

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ
§ 61. Гл. 6, 1—27: Законът за назорейството и думите 

на свещеническото благословение
Названието н а з о р е й  се давало на мъж или жена, които са да

вали за известно време или до смърт обещание, че посветяват себе си 
на Господа (ст. 2). Назореят бил дължен да се въздържа от вино, 
оцет, както и от силно питие, направено от грозде. Същият бил дъл
жен да не яде сухо грозде (ст. 3—4) и нещо друго, което става от 
лозата, от вътрешността на зърното до кожата на гроздето. Освен туй> 
докато траяло обещанието му, не трябвало да туря на главата си 
бръснач, защото през това време свет ще бъде и ще си остави да 
растат космите на главата му (ст. 5). През всичките дни на обещанието 
назореят не трябвало, подобно на първосвещеника, да пристъпя до
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мъртвец, безразлично бил той баща, майка, брат или сестра, защото 
назорейското обещание, дадено Согу, било на главата му (ст. 6—7). 
В случай, че някой неочаквано умре при него и по такъв начин гла
вата на назорея се оскверни, тогаз последният в деня на очищението 
си бил дължен да се обръсне и да принесе на свещеника при вратата 
на скинията две гургулици в приношение за грях, или две гълъбчета 
(ст. 9 — 10). Свещеникът принасял едната гургулица в приношение за 
грях, а другата за всеизгаряне, като същевременно правил умилости- 
вяване за назорея, защото съгрешил поради мъртвеца, и осветявал 
главата му (ст. 11). След туй назореят принасял едногодишно агне в 
приношение за престъпление. Дните, които прекарал в назорейство 
преди да съгреши, не трябвало да се броят; значи, дните на назорей- 
ството почвали да се броят отново (ст. 12).

След като се изпълвали дните на обещанието, назореят дохождал 
пред дверите на скинията и принасял Господу едно мъжко непорочно 
едногодишно агне в приношение за грях, един непорочен овен за прими
рително приношение, един кош с безквасни пити от чисто брашно, месени 
с елей, безквасни кори, намазани с елей, заедно с хлебното им прино
шение и възлияние. Свещеникът, като вземал всичко туй, принасял го в 
жертва Господу (ст. 12—17). После назореят обръсвал главата си, като 
космите от посветената си глава изгарял на огъня, който бил под при
мирителната жертва, и се освобождавал от назорейството (ст. 18).

Назорейското обещание обикновено се давало за осем дни, поня
кога за месец, а понякога и до смърт. Някои назореи били посветени 
Богу за цял живот (напр. Самсон, пр. Самуил, Йоан Кръстител. Съд. 13, 
4—5; 1 Цар. 1, 11; Лук. 1, 15).

Тези лица, които са давали обещание за назорейство вън от Па
лестина и не са имали възможност да се явят в храма след свърш
ването му, се задоволявали само със спазване на въздържанието, което 
законът изисквал, като остригвали космите си у дома. Приношенията 
и жертвите, които са били дължни, според закона, лично да принесат 
в храма, отлагали за по благоприятно време, когато отидат в Йеру
салим. Затуй св. ап. Павел, когато дал назорейско обещание в Коринт, 
остригал космите си в Кенхрея, като отложил пълното му изпълнение, 
когато отиде в Йерусалим (Деян. 18, 18).

Ветхозаветните назореи предобразували новозаветните монаси, 
които дават обещание за цял живот. Тяхното обещание се заключава 
в пълно подчинение на светата воля Божия: пълно и безусловно по
слушание, нестежателност и телесна и нравствена чистота (I Йоан. 2,16).

Думите, с които ветхозаветните свещеници благославяли израил
ския народ, били следните: „Да те благослови Господ и да те упази! 
Да погледне милостиво към тебе Господ със светлото Си лице и да те 
помилва! Да обърне Господ към тебе лицето Си и да ти даде мир!“ 
(ст. 24—26). Това трикратнопризоваване на Божието име означава пъл
нота на Божиите блага и Божията милост. Според св. отци и учители на 
Църквата, това трикратно призоваване показва троичността на Лицата на 
Бога: първото призоваване— „да те упази“, посочва Бога Отца, общия 
Пазител и Промислител; второто — „да те помилва“ — Бога Сина, Спа
сител и Изкупител: третото—„дати даде мир“ — Бога Св. Дух, Чиито 
благодатни дарове дават душевен мир и спокойствие на спасяваните.
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§62 . Гл. 8: Посвещение на левитите да служат при 
скинията

Бог наредил посвещението на левитите да става така: Аарон 
вземал левитите измежду изоаилевите синове и ги очистял. За 
да се извършело ошщензетз им, Мойсей трябвало да ги поръси с 
очистителна вода, като всякой от тях трябвало да обръсне с бръснач 
цялото си тя ю и да изпере дрехите си и по* такъв начин стане чист 
(ст. 6 —7). След туй левитите трябзало да вземат телец с хлебен при
нос от чисго пшенично брашно, смесено с елей, и друг телец в жертва 
за грях (ст. 8). Като било свършено това, левитите трябзало да 
бъдат доведени при скинията на събранието. Тук, пред Господа, сино
вете израилеви трябвало да възложат ръцете си върху тях. Аарон пък 
трябвало да извърши посвещението им пред Господа от страна на из
раилевите синове, за да служат Господу (ст. 9—1). Левитите трябзало 
още да възложат ръцете си върху главите на телците, а Мойсей да 
принесял единия телец в жертва за грях, а другия за всесъжзн!е 
Господу за очистване на левитите. Те трябвало да бъдат отде
лени от израилското общество, защото ставали Божии (ст. 12 — 14). 
Вместо всички първородни от израилевите синове, те били взети от 
Бога, за да служат при скинията (ст. 15—22). Левитското служение 
при скинията продължавало от 25-годишна възраст до 50-годишна. 
Както видяхме, посвещението им не ставало обредно, както било това 
за първосвещеника и свещениците. Те не носели особено облекло. 
Освен с прислужване при скинията, те се занимавали с изучаване на 
закона и тълкуването му пред народа.

§ 63. Гл. 13: Изпращане на разузнавачи в 
Ханаанската земя

След като израилскияг народ потеглил от Асирот и се разполо
жил на стан в пустинята Фаран, Бог казал на Моисея да изпрати по 
един човек от всяко израилско коляно, люде първенци и именити, да 
разгледат Ханаанската земя, която Той им е дал. Между изпратените 
били: от Иудовото коляно Халев и от Ефремовото коляно Осия, На 
винов син, когото Мойсей нарекъл Иисус (ст. 1—17). При изпращането 
им Мойсей поръчал да отидат откъм южната страна, да се качат на 
планината и да разгледат страната, дали е добра или лоша, дали е 
тучна или слаба, дали има дървета; какъв е народът, който я насе
лява, — слаб и малоброен ли е, или силен и многоброен и в шатри ли 
живее, или пьк в укрепления, като при това добавил: „Бъдете смели и 
вземете от плодовете на земята!" (ст. 18—21). Те отишли и обгледали 
земята от пустинята Син, дори до Рехов, близу до Емат. Отишли и 
в южната страна и стигнали до Хеврон, гдето живеели Енаковите си- 
нове-исполини. Като продължили до долината Есхол по време на гроз
добер, отрязали лозова пръчка с един грозд толкоз голям, че тряб
вало двама човеци да го носят на върлина. Взели още нарове и смо- . 
кини. След като извършили обследването на земята в продължение 
на 40 дни, те се върнали обратно. Дошли при Моисея, Аарона и ця
лото израилско общество, показали плодовете и дали отговор: „Хо
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дихме в земята; там тече мед и мляко и ето плодовете. Народът, 
който живее там, е силен, и градовете са укрепени и твърде големи ; 
там видяхме Енаковите синове — исполини, пред които ние из
глеждаме като скакалци“ (ст. 22—30). Халев успокоявал народа и го 
предумвал да отиде и превземе земята, защото могъл да я превземе. 
Никой обаче не слушал: пръснали се ужасни слухове, че жителите 
на тази страна са силни и едри човеци (ст. 31—34).

§ 64. Гл. 14: Бунтът на израилтяните и осъждането им 
на 40-годишно скитане в пустинята

Целият израилски народ, като изслушал съгледвачите, които 
разказвали, че жителите, на Ханаанската земя са силни човеци, много 
се изплашил. Цяла нощ плакали и роптали против Моисея и Аарона, 
задето ги извели от Египет и довели до тук, за да станат жените и 
децата им плячка на ханаанските жители. Тяхното отчаяние стигнало 
до там, че те решили да си изберат главатар, който да ги заведе об 
ратно в Египет (ст. 1—4). Тогава Мойсей и Аарон паднали ничком пред 
цялото събрание на израилевите синове и Иисус, син Навинов, и Халев, 
син Иехониев, които били от съгледвачите, раздрали от скръб дре
хите си и почнали да увещават народа да не пада в отчаяние, но да 
се надява на Бога, Който ще им бъде помощник при завладяване на 
обещаната на отците им земя. Нищо не помогнало. Цялото събрание, 
силно изплашено, яростно завикало: „Да ги избиемскамъни!“ (ст. 5 — 10). 
Веднага славата Господня се явила в облак над скинията и Господ 
казал на Моисея: „Докога ще Ме огорчава този народ ? И докога няма 
да Ми вярва при всички личби, които Аз извърших сред него? Ще го 
поразя с мор, ще го изтребя, и ще произведа от тебе и от бащиния 
ти дом народ по-многоброен и по силен от него!“ Мойсей, като из
слушал тези страшни думи на Господа, почнал да моли, поради голя
мата Си милост и дълготърпение, Той да прости прегрешенията на 
народа, за да не кажат другите народи, че Бог не може да въ
веде тоя народ в земята, която бе обещал на отците му, та за 
това го погуби в пустинята (ст. 11 — 19). На тая усилена Моисеева 
молба Бог отговорил, че прощава прегрешенията на народа и до
бавил, че в обещаната земя ще влязат само малолетните под 
20 години, а останалите, които са видели славата Господня от изли
зането им из Египет досега, няма да влязат. Само Иисус, син Навинов 
и Халев, син Иехониев, ще влязат в обещаната земя. Израилевите си 
нове ще се скитат в пустинята четиридесет години, според броя на 
четиридесеттях дни, през които са огледвали обещаната земя (ст. 20—35). 
Останалите съгледвачи, които изплашили и бунтували народа, били по
разени от Господа (ст. 37).

• Когато Мойсей съобщил на народа Божията присъда, всички се 
натъжили и, въпреки Божието предупреждение, тръгнали за Ханаан
ската земя, но били поразени от амалакитци и хананейци и не се вър
нали в стана (ст. 42—45).
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§ 65 . Гл. 16 и 17: Бунтът на Корея, Датана, Авирона и 
Авнана и утвърждаване свещенството от Аароновия род 

чрез чудото на цъфналия жезъл
Четворица от израилевите синове, а именно: Корей, Датан, Ави- 

рон и Авнан, заедно с 250 началници на събранието, избрани съвет
ници и именити мъже, се възбунтували против Моисея и Аарона и им 
казали: „Стига ви толкоз; цялото общество, всички са свети, а между 
тях е Господ 1 А вие защо се поставяте по-горе от народа Господен?" 
(ст. 1—3). Мойсей, като чул това неоправдано роптание против него, 
паднал на лицето си и казал на Корея и на неговите люде: „Утре ще 
покаже Господ, кой е Негов, и кой е свет, за да го приближи към 
Себе Си; и когото Той избере, него и ще приближи към Себе Си. 
Ето какво да направите: Корее и всички негови съучастници, вземете 
си кадилниците и утре турете в тях огън и сипете в тях кадиво пред 
Господа; когото Господ избере, той и ще бъде свет“ (ст. 4—7). После 
Мойсей се обърнал към бунтовниците с тези думи: „Слушайте, Ле- 
вие ви синове! Малко ли ви е това, дето Бог израилев ви е отделил от 
израилското общество и ви е приближил към Себе Си, за да прислуж- 
вате при скинията Господня и да стоите пред народа, служейки за тях? 
Той приближи тебе и заедно с тебе всичките ти братя, Левиеви си
нове, а вие ламтите още и за свещенство. И тъй, ти и цялата ти дру
жина сте се събрали против Господа. Какво е Аарон, та роптаете 
против него?“ (ст. 8—11).

След туй Мойсей проводил да повикат Датана и Авирона. По
следните отказали да дойдат, като ядосано заявили: „Няма да идем! 
И малко ли ти е, че ни изведе из земята, гдето тече мед и мляко, за 
да ни погубиш в пустинята, а искаш още да господаруваш над нас? 
Заведе ли ни в земята, гдето тече мед и мляко, и даде ли ни да вла
деем ниви и лозя ? Или искаш да извадиш очите на тия люде ? Няма 
да идем!“. При това поведение на бунтовниците Мойсей се много раз
сърдил и за разрешение на спора казал на Корея: „Утре ти и цялата 
ти дружина застанете пред лицето Господне, ти, те и Аарон ; па всички 
вземете кадилниците си и сипете в тях кадиво“ (ст. 12—17).

Сутринта метежниците, заедно с Аарона, застанали пред дверите 
на скинията да принесат тимиам пред Господа. Веднага се явила сла
вата Господня над събранието на израилския народ: земята се разпу
кала и погълнала семействата на метежниците, а самите те били живи 
изгорени от небесен огън (ст. 18—35). За спомен на това наказание 
и за назидание на непокорните израилеви синове Бог заповядал на 
Моисея да сплескат кадилниците на метежниците на листове, с които 
да обковат кадилния олтар. Това било направено за всегдашно възпо
минание, щото никой другоплеменик, който не е от Аароновото семе, 
да не пристъпва да принася тимиам пред Господа, за да го не постигне 
участта на Корея и неговите съмишленици (ст. 36—40).

Току-що преминала тази опасност, цялото събрание на израи
левите синове отново зароптало против Моисея и Аарона: „Вие из
бихте народа Господен“, натяквали те. В туй време, когато Моисея и 
Аарона грозяла опасност, облак покрил скинията и славата Господня 
се явила. Господ казал на Моисея: „Отстранете се от това общество
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и Аз в един миг ще ги погубя! “ За да умилостивят Господа, Мойсей 
и Аарон паднали на лицето си. Мойсей казал на Аарона: „Вземи ка
дилницата, тури в нея огън от жертвеника, сипи кадиво и носи по-скоро 
при народа и застъпи се за тях, защото гняв излезе от Господа и на
чена се мор“. Аарон изпълнил поръчаното от Моисея и, когато заста
нал между мъртвите и живите, веднага престанало поражението. Умре
лите по този случай били 14,700 души (ст. 41—56).

Като утвърдил по такъв страшен и чудесен начин пратеничеството 
на Моисея, Бог също по чудесен начин утвърдил и свещенството от 
рода на Аарона. Господ заповядал на Моисея да вземе по един жезъл 
от дванадесеттях израилски колена и да напише на всеки жезъл името 
му, а така също да напише на Левиевото коляно името на Аарона и 
да ги постави пред скинията (гл. 17, 1—4). И онзи човек, когото Бог 
избере да му бъде първосвещеник, жезълът му ще цъфне. Божията 
заповед Мойсей изпълнил точно (ст. 5—7). На утрешния ден, когато 
Мойсей влязъл в скинията, забелязал, че Аароновият жезъл покарал 
пъпки, цъфнал и завързал плодове, — обстоятелство, което несъмнено 
показвало на израилевите синове, че Бог избира Аарона и неговия дом 
в свещенство. По Божия заповед, цъфналият Ааронов жезъл бил по
ставен в скинията, да се пази като личба за метежниците, та ропотът 
против Бога да престане (ст. 8—11).

Цъфналият Ааронов жезъл бил предобраз на Господа Иисуса Хри
ста, Който е жезъл от Иесеевия корен (Ис. 11,1), по отношение на Не
говото свръхестествено зачатие и раждане от Богородица: както 
мъртвият жезъл дал плод, така и Спасителят безсеменно се е родил. 
Аароновият жезъл е още предобраз на кръста Христов: както чрез 
жезъл Аароновото свещенство било утвърдено, така чрез кръста Хри
стос придобил Църквата (Деян. 20, 28). Най-сетне жезълът е предобраз 
на неплодната езическа църква (Ис. 35, 1), която чрез благодатните 
дарове на Св. Дух дала плод.

Ст. 40. Примерът с наказанието на Корея и неговите привърже
ници най-красноречизо говори, че лица, непоставени от Бога, не трябва 
да свещенодействуват. Това положение, в опровержение на протестант
ското лъжеучение за свещената йерархия, се потвърждава от следните 
думи на св. ап. Павла: „Никой се сам не сдобива с тая почест, освен 
оня, който е призван от Бога, как го и Аарон. Тъй и Христос не Сам 
прослави Себе Си, за да бъде първосвещеник, а Го прослави Оня, 
Който Му е казал: Син Мой си Ти. Аз днес Те родих“ (Евр. 5, 4—6).

§ 66. Гл. 21, 1—9: Наказание на израилския народ с 
отровни змии и спасяването му чрез медната змия

Когато годините на Божието наказание се привършвали, израил
тяните се вдигнали от планината Ор, за да заобиколят Едомската 
земя, по пътя откъм Червеното море. Туй пътуване за тях било тежко, 
поради което малодушие ги завладяло и почнали да роптаят против 
Бога и Моисея: „Защо ни изведохте из Египет, та да измрем в пусти
нята? Тук няма нито хляб, нито вода, а на душата ни омръзна тая 
лоша храна“ (отнася се до маната). За наказание на непокорните, които 
никакво Божие чудо и благодеяние не ги вразумявало, Господ из
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пратил отровни змии, които хапели и умъртвявали. Мнозина измрели 
от тях (ст. 4—6). Както всякога, тъй и сега, израилтяните съзнали 
своя грях, дошли при Моисея и му казали: „Съгрешихме,гдето гово
рихме против Господа и против тебе: помоли се Господу да премахне 
от нас змиите“. Мойсей се помолил за своите грешни сънародници и 
Господ му поръчал да направи една медна змия, да я постави на една 
върлина, щото всеки ухапан, който я погледне с вяра, да оздравее. 
Мойсей изпълнил напълно Божието поръчение. Всякой ухапан, щом 
погледнел на змията, веднага оздравявал (ст. 7—9). Медната змия се 
запазила в скинията за спомен на чудесата, които са се извършвали 
чрез нея. Когато израилтяните почнали да я боготворят, наричайки я 
Нехущан (медна змия), и да я кадят, благочестивият цар Езекия за
повядал да я строшат (4 Цар 18, 4).

Според обяснението на Христа Спасителя медната змия била 
предобраз на Самия Него, както и за спасението, извършено от Него; 
както ухапаните, които погледвали с вяра на медната змия, оздравели, 
така и духовномъртвите, които погледнат с вяра на разпънатия на 
кръста Христа, оздравяват за нов духовен живот. Думите на Христа, 
които разкриват тази мисъл, са тези: „И както Мойсей издигна змията 
в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Человеческий, та всякой, 
който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен“ (Йоан.
3. 14—15).

■§ 67. Гл. 22, 1—35: Чудесното говорене 
на Валаамовата ослица

Когато израилевите синове разположили своя стан на моавските 
полета срещу Йордан, моавският цар Валак, син Сепфоров, се много 
уплашил от тях и казал на моавските старейшини: „Тоя народ из
треби сега всичко около нас, както волът изтребя полската трева“. За 
да запази себе си и земята си, Валак изпратил пратеници до Валаама, 
Веоров син, в Петор, при р. Ефрат, с поръчение: „Ето един народ е 
излязъл из Египет, покрил лицето земно и се разположил близу до 
мене; дойди, прочее, прокълни ми тоя народ, понеже е по-силен 
от мене: тогава негли ще бъда в сила да го поразя и да го изгоня от 
земята си; аз знам, че когото благословиш ти, той бива благословен, 
и когото прокълнеш, бива прокълнат“. Моавските старейшини, придру
жени от мадиамскиге, с богати дарове отишли при Валаама и му пре
дали поръчението на Валака. Валаам ги приел и им казал: „Пренохцу- 
вайте нощес тук, и аз ще ви отговоря, както ми каже Господ“ (ст. 
1—8). През нощта Бог се явил Валааму и му заповядал да не отива 
с моавците и да не проклина израилтяните, защото са благословени. 
Сутринта Валаам казал на старейшините, че Господ не го пуска да 
отиде с тях (ст. 9 —13). Валак, като му бил съобщен отговорът на 
Валаама, пак пратил пратеници, много по-почтени и с повече подаръци, 
при него, като обещал на Валаама, че ако дойде да прокълне сино
вете израилеви, ще му даде още по-големи подаръци и ще направи 
всичко, което поиска. Валаам отговорил на Валаковите пратеници: „Да 
ми дадеше Валак и къщата си, пълна със сребро и злато, не бих мо
гъл да престъпя заповедта на Господа, моя Бог, и да извърша нещо
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малко или голямо по свой произвол; но все пак, пренощувайте и вие 
тука, и аз ще узная какво още ще ми каже Господ“ (ст. 14—19). Бог 
през нощта казал Валааму: „Ако тия люде са дошли да те викат, 
стани, иди с тях; но прави това, което ще ти казвам Аз.“ (ст. 20).

На сутринта Валаам оседлал ослицата си и тръгнал с моавските 
старейшини. Понеже пътяг на Валаама не бил прав пред Господа (ст. 
32), застанал ангел Господен на пътя пред Валаама, да му се противи 
да отиде при Валака. Ослицата, която яздел Валаам, придружен от 
двамата си слуги, видяла, че ангел Господен с гол меч стои на пътя, 
поради което свърнала и тръгнала към полето. Валаам ударил ослицата, 
за да я оправи на пътя. Ангел Господен обаче застанал на една тясна 
пътека. Ослицата се уплашила от него и се притиснала към едната 
страна, като същевременно притиснала и крака на Валаама. Той я 
ударил пак и тя тръгнала. Ангелът отишел още напред и застанал на 
едно място, гдето ослицата не могла да свърне ни в ляво, ни в 
дясно. Ослицата, като забелязала ангела, уплашила се и паднала под 
господаря си, който много се разгневил и почнал да я бие с тоягата 
си. Тогава Бог отворил устата на ослицата, която рекла на Валаама: 
„Какво ти сторих, та ме биеш,ето вече трети път?“ Той й отговорил: 
„Задето се поруга с мене; да имах в ръката нож, сега те бих убил“. 
Ослицата рекла на господаря си: „Не съм ли аз твоята ослица, която 
ти яздиш отначало и до днес? Имала ли съм навик тъй да ти правя?“ 
След туй Бог отворил очите на Валаама и той видял, че ангел Госпо
ден с гол меч в ръката стои на пътя. Валаам се поклонил* и паднал 
ничком. Ангелът му казал: „Защо би ослицата ето вече три пъти? Аз 
излязох да ти попреча, защото пътят ти <не е прав пред Мене; и осли
цата, като Ме виждаше, отбиваше се от Мене ето вече три пъти; ако 
да не беше се отбивала от Мене, щях да те убия, а нея щях да оставя 
жива“. Валаам съзнал своя грях и казал на ангела, че щом не Му е 
угодно, ще са върне обратно. -Ангелът му отговорил: „Иди с тия 
люде; само гозори гоза, което Аз ще ти казвам“. Валаам продължил 
пътя си с Валаковите старейшини.

Необикновеното чудесно говорене на Валаамовата ослица още 
отдавна е обръщало вниманието както на тълкувателите на Свеще
ното Писание, тъй и на противниците. Давали се различни обяснения 
на това чудесно говорене, повече или по-малко удовлетворителни и 
правдоподобни. Безспорно вярното обяснение е това, което дава самото 
Свещено Писание, че Бог само за миг, за малко време, отворил устата 
на ослицата, която изобличила своя господар, както казва св. ап. Петър: 
„Безсловесната подяремница проговори с човешки глас и възпря безу
мието на пророка“ (2 Петр. 2, 16). Как е възможно това? На този 
въпрос Св. Писание нищо не отговаря; то само констатира чудесния 
факт: гдето Бог действува, „'побеждава се редът на природата“.
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§ 68. Гл. 24, 15— 19: Пророчеството на Валаама
за Звездата от Иакова

Валаам, като дошъл при Валака, вместо да прокълне израилтя
ните, той ги благословил и чудесно предсказал тяхната по-нататъшна 
съдба. За нас най-важно е неговото пророчество за Спасителя Христа, 
Който тук се нарича „Звезда от Иакова“. Това пророчество е изказано 
със следните думи: „Валаам, син Веоров, говори, говори мъж с отво
рени очи. Говори оня, който чува думите Божии, който притежава зна
ние от Всевишния, който съзира видението на Всемогъщия; пада, но 
очите му са отворени. Виждам Го, ала не сега още, гледам Го, ала не 
отблизу. Изгрява звезда от Иакова и се издига жезъл от Израиля; 
Той поразява князете моавски и съкрушава всички Ситови синове. 
Едом ще бъде завладян, Сеир ще бъде завладян от враговете си, а 
Израил ще покаже силата си“. Ясно е, че „Звезда от Якова“ е Хри
стос Спасител, Който Сам казва за Себе Си: „Аз съм коренът и родът 
Давидов, утрената и светла звезда“ (Откр. 22, 16). Освен туй, Него
вото рождение се придружило с изгряване на необикновена звезда 
(Мат. 2, 2). Звездата от Иакова и жезълът от Израиля, Който ще по
рази моавските князе, е също Господ Иисус, Който в Свещеното Пи
сание се представя като цар на всичките народи и владетел на грани
ците на цялата земя (Пс. 2, 8; 109, 2).

Какъв пророк е бил Валаам, та е могъл тъй вярно да предскаже 
Христа Спасителя?

Валаам, по всяка вероятност, е бил Симов потомък. Той е имал 
много правилни понятия за Бога: нарича Го Господ Бог (Числ. 22, 18). 
Въпреки всичко туй, Валаам се представлява като чародеец и лъжлив 
пророк, каквито във времето на израилските царе е имало много, защото 
по покана на Валака се съгласил да отиде и прокълне Божия народ, 
а по-после, заразен от любостежание, да даде пагубен съвет на моав- 
ците да склонят израилевите синове към идолопоклонство (Числ. 31, 
16; Откр. 2, 14; 2 Петр. 2, 15 — 16; Иуд. ст. 11). В това дело той 
предсказал и изпълнил против волята си, подобно на Кайафа (Йоан. 
11, 50—52), величествените намерения на Господа, като сърцето му 
останало неизменно и не умрял тъй, „както умират праведниците“ 
(Числ. 31, 8; Ис. Нав. 13, 22).

5. КНИГА ВТОРОЗАКОНИЕ 
§ 69. Название на книгата

Последната по ред Моисеева книга е Второзаконие. Нейното на
звание по еврейски е Елле-дебарим (първите думи „това са думите“,
с които започва книгата). В превода на Седемдесетте тя добила на
званието Asoxspovoiuov, което съответствува на нашето Второзаконие. 
Тази книга е наречена така, защото в нея Мойсей дава едно повторе
ние на законите, наредбите и събитията, изложени в първите му книги.
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§ 70. Повод и цел за написване на книгата
Към края на своя живот, когато евреите вече се готвели да 

влязат в обещаната земя и онези техни бащи, които чули Божия закон 
на Синай, били вече измрели, Мойсей, който пламенно обичал своя на
род и бил готов да се жертвува за него, намерил за благопоТребно да 
повтори на новото поколение, родено в пустинята, Божия закон, съо
бразно новите условия, в които щели да попаднат евреите. Това Мой
сей сторил, с цел да предпази своите сънародници от Божието нака
зание, в случай че не изпълняват закона.

§ 71. Съдържание на книгата
Съдържанието на книгата Второзаконие се състои от 34 глави. 

В тази книга е изложена историята на израилския народ от началото 
на единадесетия месец до седмия ден на дванадесетия месец от чети
ридесетата година след излизането от Египет. По съдържанието си 
тази книга се разделя на две части: първа (гл. 1 —30), в която се 
повтаря най напред в общи черти историята и странствуванията на 
израилския народ от планината Синай до реката Йордан, а после се 
повтарят религиозните, нравствените и съдебни закони, с оглед на новите 
условия, в които е бил поставен Божият народ; втора (гл. 31 — 34), в 
която се говори за предсмъртните нареждания на Моисея и наставле
нията му към народа да пази Божия закон, привежда се неговата изо
бличителна песен и пророческото му благословение на израилския 
народ. В последната (34) глава се говори за смъртта на Моисея; тя е 
написана вероятно от Моисеевия приемник Иисуса Навина. С една реч, 
тази книга е пълна с нежни грижи, мъдри наставления и ревностна 
любов на един патриот и пророк към своя народ.

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ
§ 72. 18, 9— 19: Предсказание на Моисея 

за Великия Пророк
Когато на израилския народ предстояло да влезе в обещаната 

земя, Мойсей намерил за потребно да го увещае да не последва ези
ческите мерзости: да прекарва сина си или дъщеря си през огън, да 
бъде „предсказван, гадател, врач, маТесник, омайник, ни който из
виква духове, ни магьосник, нито който пита мъртви“ (ст. 9 —11). Тези 
мерзости и сеуверия още от старо време се вършели в Египет и 
околните му страни, особено на изток. Гадателите са гледали на огън, 
вода, земя и въздух, на хвърчението и пението на птиците, на жребие, 
сънища, стрели, облаци, вътрешността на животните (Иез. 21, 21—23). 
Мойсей завещава на израилевите синове да бъдат съвършени пред 
Господа, защото Той не дал тем да бъдат подобни на езическите 
народи (ст. 12—14). Бог обещава, чрез устата на Моисея, да издигне 
от израилския народ Велик Пророк, ходатай и законодател, подобен 
на Моисея, в устата на Когото ще тури Своите думи, за да им говори
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всичко, което Той Му заповяда. Ако някой не послуша думите на 
този Велик Пророк, Койго ще говори в Божието име, Бог ще иска 
от него отговор (ст. 15—19). Тоза обещание Мойсей получил на плани
ната Хорив (Второз. 34, 10), когато евреите го избрали за свой хода
тай пред Бога и когато Той го удостоил да приказва с него лице с 
лице (ст. 16—19).

— За кой пророк е думата тук ?
Този Пророк, както обяснява св. ап. Петър (Деян. 3, 22—26) и 

св. архидякон Стефан пред синедриона (Деян. 7, 37) на израилския 
народ след първата Петдесетница, е Сам Господ Иисус, чрез устата 
на Когото през последните ветхозаветни дни проговорил Небесният 
Отец (Евр. 1, 1). Христос се нарича тук Велик Пророк, за Когото 
всички пророци са свидетелствували (Лук. 24, 27—44; Деян. 10, 43; 
1 Петр. I, 10—11), защото е най-пълният, най-съвършеният тълкувател 
на волята на Небесния Отец и същевременно най-съвършеният учител 
на човешкия род. И в буквалния смисъл на думата Христос е пророк, 
защото Сам, или чрез боговдъхновените Си ученици, ни е открил в 
пълнота всичко, което знаем за Бога и безсмъртието. Освен туй, Той 
предсказал мъченическата Си смърт и тридневното Си славно възкре
сение, съдбата на Своите последователи и разпространението на Църк
вата, разрушението на Йерусалим и разпръсването на израилския 
народ по лицето на земята, страшния съд и пр. Пророк Мойсей е пред
образ на Христа по следните обстоятелства на своя живот: Мойсей 
бил водител на своя народ към обещаната земя, а Христос е водител 
на християните към небесното царство; Мойсей бил законодател на 
своя народ, а .Христос е законодател на всички народи и през 
всички времена; най-сетне Мойсей е бил готов да се жертвува за 
своя народ, а Христос наистина се принесъл в жертва за спасението 
на целия свят.

8 73. Гл. 28: Мойсей предсказва съдбата на израилския 
народ

В края на своя земен живот Мойсей тържествено и пророчески 
говори за съдбата на израилския народ, ако изпълнява или не изпъл
нява Божия закон. Мойсей тъй точно е предсказал съдбата на израил
ския народ, че като четем това негово пророчество, оставаме под впе
чатление, като че ли то е писано сега.

В случай, че евреите изпълняват всичките заповеди на Господа 
Бога, Той ще ги постави по-горе от всичките други народи и Неговото 
благословение върху тях ще се прояви в следните земни и духовни 
блага: щастливи ще бъдат те в личния си живот, понеже техният вход 
и изход ще е благословен от Бога; щастливи ще бъдат те и в града, 
и на полето, и изобщо във всичките си работи (ст. 3, 6, 8); щастливи 
ще бъдат те и в семейния си живот, понеже Бог ще им даде в изо
билие чедородие (ст. 4, 12); щастливи ще бъдат те в стопанството 
си, защото Бог ще им даде изобилие в земните плодове и ще умножи 
стадата на воловете и овците им (ст. 4—5); богати и силни ще бъдат 
в обществения и държавния си живот, понеже ще дават в заем 
на другите народи, а сами няма да се нуждаят от нищо (ст. 12); ще
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господаруват над другите народи, понеже Бог ще ги направи да бъдат 
глава на народите, а не опашка (ст. 12—13); силни и победоносни ще 
бъдат помежду другите народи, понеже Бог ще порази техните вра
гове, които по един път ще дохождат против тях, а по седем пъти 
ще се разбягват (ст. 7).

Ако пък евреите не изпълняват Божия закон, Мойсей им пред
сказва следните проклятия: проклети ще бъдат те и в града, и на 
полето, понеже житниците им ще бъдат празни; нещастни ще бъдат 
в стопанството и домашния живот, понеже проклет ще бъде техният 
вход и изход (ст. 16—19); проклети ще бъдат телата им, понеже Бог 
ще ги порази с разни болести, които ще бъдат неизцерими (ст. 22, 
27, 35); Божието проклятие ще се отрази и в духовния им живот, 
защото Бог ще ги порази с лудост, слепота и затвърдяване на сър
цето, — обстоятелство, което се изпълнило, когато те разпънали Сина 
Божий, Господа на славата, и досега още упорствуват в своето оже
сточение (Римл. 11, 7— 10); проклети ще бъдат те и в семейния си 
живот, защото с техните жени и деца други ще разполагат (ст. 18, 
30, 31, 32, 38—40); самата физическа природа ще се опълчи против 
тях, понеже небето над тях ще бъде медно, а земята под тях — 
желязна и няма да има дъжд и, като последица от това, никакво земно 
плодородие (ст. 23—24); чужденците между тях ще се издигат високо, 
а те, вместо глава на народите, ще бъдат опашка (ст. 13, 44); ще от
слабне и тяхната военна сила, защото Бог ще ги предаде на враговете 
им: по един път ще отиват те против тях, а по седем пъти ще се 
разбягват (ст. 25); най сетне и тяхната политическа самостоятелност 
ще бъде унищожена, а те пръснати между народите за гавра по ця
лото лице на земята, защото народ, който те не са видели и чули, с 
устремлението на орел, от края на земята, ще дойде да ги завладее, 
и окончателно унищожи (ст. 49—57, 64—68).

Ст. 32. Техните синове и дъщери били отведени от друг народ 
след завладяването на Йерусалим от Тита (70 г. сл. Хр.), когато били 
закарани роби в Рим.

Ст. 33. Техните земни плодове и всичко, което изработвали ръцете 
им, били изядени от народ, езика на който те не знаели, във време на 
обсадата на Йерусалим.

Ст. 36—37, 41. Отвеждането на евреите и началниците им между 
народ, който нито те, нито бащите им са знаели, за да послужат на 
други богове, на дърво и камък, е станало тогаз, когато били закарани 
роби в Рим, — там, вместо на Иахве, те трябвало да служат на идоли, 
защото самите римляни тогаз тънели в грубо суеверие и разврат 
(Римл. 1, 21, 22). В робството те ще бъдат за очудване, за поругание 
и за приказка на народите. Човек, като си припомни от историята 
страданията на евреите, след разрушението на Йерусалим, изтръпва 
от ужасното Божие наказание над тях: навсякъде и всякога,
дори до днес, евреите са подложени на смях и поругание, навсякъде 
и всякога те са се чувствували и чувствуват чужденци.

Ст. 46. Евреите довека да бъдат личба и чудо за всички народи: 
от всички стари народи те са останали при най-тежка историческа 
съдба, като са изгубили езика си, а запазили религията си; тем биде 
поверено Словото Божие (Римл. 3, 2), което и досега пазят, но понеже
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покривало имат на очите си, не могат да видят в него Христа (2 Кор. 
3, 14); истинността и неповредимостта на пророчествата за Христа и до 
днес се пазят у тях за неопровержимо доказателство против всички вра
гове на християнството; евреите, без да искат, са най-добрите свиде
тели за истинността на нашата вяра...

Ст. 49. Завоевателят, който щял да зароби евреите, се представ
лява като народ, дошел от края на земята, с орлово летене, езикът 
на когото не бил познат на евреите, народ свиреп, жесток, който няма 
да почете стареца, нито пък да съжали младия. Тези черти на никой 
от историческите народи не могат да се припишат, освен на римския. 
Наистина, той дошел в Палестина от далеч —от края на земята; наистина 
той идел с орлово летене, защото на знамената му е имало изображе
нието на орел; наистина езикът на римляните не бил познат на евреите, 
защото преди завладяването им от тях те не са имали никаква връзка; 
наистина римският народ е бил свиреп (към евреите и другите завла- 
дяни народи), — на това свое качество римският народ дължал завла
дяването на целия тогава известен свят.

Ст. 48. Робството на евреите се нарича ж е л е з е н  х о м о т ,  
защото е тежко и продължително: ето вече 19 века те са под робство. 
Едва напоследък, след последната голяма война, евреите възстановиха 
своята държава — Израел и забравения от векове свой език. Сигурно е 
близко времето, когато и те ще се покаят и влязат в оградата на 
Христовата Църква (Римл. И , 25—26).

§ 74. Гл. 34: Смъртта на Моисея
Като наближила смъртта на Моисея, той се възкачил от моав- 

ските равнини, гдето израилевите синове били на стан, на планината 
Нево, на връх Фасга, срещу Иерихон. Тук Бог му показал да види с 
очите си обещаната земя— цялата земя Галаад дори до самия Дан, 
цялата Нефталимова земя, цялата Ефремова и Манасиева земя, и цялата 
Иудова земя, дори до самото западно море, и южната страна, и равни
ната, долина на Иерихон, град ка палмите, до Сигор (ст. 1—3). Показ
вайки му обещаната земя,Бог казал на Моисея: „Ето земята, за която 
се клех на Авраама, Исаака и Иакова, думайки: На твоето семе ще 
я дам. Аз ти дадох да я видиш с очите си, ала в нея ти няма да 
влезеш“ (ст. 4).

След това Мойсей умрял на сто и двадесет години на Моавската 
земя, гдето бил погребан срещу Ветфегор, обаче гробът му останал 
неизвестен за израилевите синове (ст. 5—6).

Макар сто и двадесетгодишен, Мойсей имал запазено зрение 
и силата му не била отпаднала (ст. 7). Израилевите синове оплак
вали Моисея тридесет дни, които прекарали в плач и тъга (ст. 8). „В 
Израиля, забелязва писачът на последната глава на Второзаконие, 
нямаше вече такъв силен пророк, като Моисея, когото Господ знаеше 
лице с лице“. Всички религиозни наредби, които станали във времето 
на Моисея, сочели Христа, Великия Пророк, Когото той предсказал и 
с Когото той разговарял на планината Тавор, при Преображението, за 
смъртта, която Той щял да претърпи (Лук. 9, 30—31).
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Тази глава очевидно не е написана от Моисея, а от някое друго 
боговдъхновено лице, вероятно от Иисуса Навина, когото Мойсей 
оставил за свой приемник, върху когото и възложил ръцете си (ст. 9).

Ст. 6... И д о р и  до  д н е с  н и к и о й  не з н а е  г д е  е по
г р е б а н .  Защо гробът на Моисея е останал неизвестен на израиле- 
вите синове? — Защото израилевите синове, почитайки Моисея като 
най-велик пророк, лесно са могли да го обожават. На тая мисъл ни 
навежда и 9 стих от посланието на св. ап Иуда, който гласи: „А 
Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото 
тяло, не посмея да произнесе хулна присъда и рече: Господ да ти 
забрани“. 1%
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II. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ

§ 75, Понятие, число и название на историческите книги
Тези ветхозаветни свещени книги, които описват вътрешния (цър- 

ковно-граждански) и външния (политически) живот на еврейския 
народ от влизането му в обещаната земя до последните времена преди 
дохождането на Месия, се наричат и с т о р и ч е с к и .  Такива книги, 
както видяхме (§12), в състава на Библията има 18:12 са канонически 
и 6 неканонически. Канонически са следните: книгата на Иисуса Навина, 
Съдии, Рут, четирите книги на Царствата, двете книги Паралипоменон, 
Ездра, Неемия и Естир, а неканонически — втора книга на Ездра, То
вит, Иудит и трите Макавейски книги.

З а бел еж к а . Извън числото на неканоническите ветхозаветни книги (исторически) 
трябва да бъде поставена тъй наречената Трета книга на Ездра, която не се намира в 
превода на Седемдесетте, а е преведена в нашата Библия от Вулгата. Съдържанието 
на тази книга е см есено: състои се от нравоучения, разкази и тайнствени видения.

6. КНИГА НА ИИСУСА НАВИНА

§ 76. Название на книгата
Първата ветхозаветна историческа книга е тази на Иисуса На

вина. Нейното название е Иехошуа, а в превода на Седемдесетте ней
ното название е 51т]сои£. Тази книга е така наречена, защото съдържа 
историята на еврейския народ през времето на достойния Моисеев 
приемник — Иисуса Навина.

§ 77. Писател на книгата
Старото иудейско предание, записано в Талмуда, което се спо

деля и от някои от св. отци на Църквата (ТТсидор Севилски, блаж. 
Иероним и др.), посочва Иисуса Навина като автор на книгата, известна 
под неговото име. Това донякъде се потвърждава и от самата книга, в 
която се казва, че във време на последното при Иисуса Навина съб
рание в Сихем „записа Иисус тия думи в книгата на Закона Божий“ 
(24, 26).

Като разгледаме обаче внимателно книгата на Иисуса Навина, 
ще забележим, че в нея се излагат събития, станали след неговия
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живот: 1) в книгата се говори за смъртта на Иисуса Навина, съ
битие, което не може да е описано от последния; 2) завладяването 
от Халева на градовете Хеврон и Давир (гл. 15, 13—19), станало, спо
ред книгата Съдии (1, 10—15), след смъртта на Иисуса Навина; 3) не- 
изгонването на хананейците, които живеели в Бет-Орон и Газер (16, 10) 
от ефремците, — събитие, станало, според книгата Съдии (1. 20), така 
също след Иисус Навиновата смърт, и пр. Това са обстоятелства, които го
ворят против преданието, че Иисус Навин е автор на тази книга. За да при
мирим тези две противоречещи положения, трябва да приемем следното: 
от записките, които оставил Иисус Навин, друг писател, вероятно 
Самуил или друг пророк от основаното от него пророческо общество, 
е написал книгата на Иисуса Навина в сегашния й вид.

§ 78. Цел за написване на книгата
Тази книга е написана със следната трояка цел: 1) да продължи 

историята на Божията църква от смъртта на Моисея до смъртта на 
Иисуса Навина; 2) да запази за идните поколения спомен за чудните 
подвизи на Иисуса Навина, извършени със силата на вярата; и 3) да 
покаже с каква точност Бог изпълнил Своите обещания, дадени на па
триарсите Авраама,Исаака и Иакова за обещаната земя.

§ 79. Съдържание на книгата
Книгата на Иисуса Навина съдържа историята на еврейския народ 

в продължение на двадесет и пет години — от смъртта на Моисея до 
смъртта на Иисуса Навина. Тази книга е тясно свързана с Моисеевото 
петокнижие, защото започва с думите: „След смъртта на Моисея“. 
Съдържанието на книгата се състои от 24 глави и се разпада на три 
части: първа (гл. 1—12), в която се описва завладяването на Ханаан- 
ската земя; втора (гл. 13—22), в която се излага разпределението на 
тази земя между израилевите колена, и трета (гл. 23—24), в която се 
разправя за свикването на старейшините в Сихем от Иисуса Навина и 
за самата негова смърт.

Първата част започва с първото Божие откровение, дадено на 
Иисуса Навина, с цел да възбуди в него вяра и мъжество (3, 1—9), 
а после се излагат най-напред последователно събитията, които са 
предшествували завземането на Ханаанската земя, а именно: Божията 
заповед за преминаване на р. Йордан (1, 10—18), изпращане на съглед
вачи в Ханаанската земя и тяхното спасяване от Раав (гл. 2); чуде
сното преминаване Йордан по сухо (гл. 3—4 ); извършване на обряз
ване и празнуване на Пасхата (гл. 5, 1 — 1). По-нататък следват съби
тията: чудесното превземане на гр. Иерихон; създаване олтар на Гос
пода в Гевал, клетвите и благословенията на еврейския народ, разделен: 
едната част при Гевал, а другата откъм Гаризим, чрез прочитане на 
Моисеевия закон (8, 30—35); хитростта на глваонците (гл. 9) и сраже
нието с ханаанските царе при Гаваон, когато чудесно се спряло слън
цето (гл, 10—12). Втората част започва от подялбата на Ханааската 
земя между 9 и 1/2 колена (2 и 1/2 колена—Рувимовото, Гадовото и 
V2 от Манасиевото — получили земя оттатък Йордан, когато още бил жив
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Мойсей) от Иисуса Навина (гл. 13) и говори подробно за дяловете на 
Халева (гл. 14), на Иуда и потомците му, на потомците на Иосифа 
(ефремците), на Векиамина и останалите шест колена (гл. 15—19), за 
градовете на неволните убийци (гл. 20), за градовете на левитите и за 
града на Иисуса Навина (гл. 21—22). В третата част се говори за пред
смъртното завещание на Иисуса Навина към израилтяните, в което 
той им говори да не общуват с езичници и да останат верни на 
завета си с Бога, и най-сетне се излага смъртта на Иисуса Навина 
(гл. 23—24).

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 80. Гл. 1: Призоваване на Иисуса Навина за водач на 
израилския народ

След смъртта на Моисея, като свършили дните на плача за него, 
Бог заповядал на Иисуса Навина, като на бивш Моисеев сътрудник, 
да премине реката Йордан, заедно с целия израилски народ, да на
влезе и завземе обещаната Ханаанска земя, тази земя, за която Той 
някога се клел на бащите им, че ще им я даде за вечно владение. 
Давайки тази заповед, Бог същевременно обещава на Иисуса Навина, 
че ще бъде с него тъй, както е бил с Моисея, като при това го обо
дрява и възбужда неговото мъжество с думите: „Бъди твърд и много 
храбър, не се ужасявай! Господ, Бог твой, е с тебе навред, където и 
да идеш“ (ст. 6—8). Като му съобщил неговото назначение да завземе 
земята и да я подели между израилските колена справедливо, Бог ка
зал: „Да се не отделя от устата ти тая книга на закона; но се поу
чавай от нея деня и нощя, за да изпълняваш точно всичко, написано 
в нея“ (ст. 8).

Според Божията заповед, Иисус Навин поръчал, чрез народните 
надзорници, на народа да си приготви храна за път, защото след три 
дни щели да преминат р. Йордан и да настъпят в Ханаанската земя, за 
да я превземат (ст. 10—11). На Рувимовото,Гадовото и полуколяното 
Манасиево Иисус Навин казал, че те са дължни да изпълнят заповедта 
на Моисея и задължението си да отидат всички от тях, способни да 
носят оръжие, и да помогнат на своите братя да завладеят земята, 
както и те на времето им помогнали да се настанят оттатък Йордан 
(ст. 13— 15). Те на драго сърце се съгласили да изпълнят своето пре
дишно обещание и казали на Иисуса Навина: „Всичко, що ни заповядаш, 
ще сторим, и където ни пратиш, ще отидем... всеки, който се противи 
на твоята заповед и не послуша думите ти във всичко, каквото и да 
му заповядаш, ще бъде погубен!“ (ст. 18).
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§ 81. Гл. 2: Блудницата Раав приема еврейските 
съгледвачи в Иерихон

Иисус Навин, като се готвел да навлезе в Ханаанската земя» 
намерил за разумно да прати тайно от Ситим двама съгледвачи да 
отидат в Иерихон и околността му и да узнаят какво е настроението 
на тамошните жители. Двамата съгледвачи вечерта на същия ден 
дошли в Иерихон, спрели в дома на блудницата Раав и останали 
там да пренощуват (ст. 1). Обадили на иерихонския цар за пристигна
лите чужденци и той изпратил свои люде да отидат в къщата на 
Раав, да заловят тези чужденци и да му ги доведат (ст. 2—3). Из
пратените отишли в дома на Раав и поискали от нея да им предаде 
дошлите чужденци. Вместо да стори това, тя казала на пратениците, 
че наистина са дошли такива чужденци, но, възползвани от вечер
ната тъмнина, излезли от града и си заминали обратно. Посъвет
вала пратениците да отидат да преследват чужденците и да ги заловят 
(ст. 4—6). Дадена била също заповед да се затворят вратите на града 
и да отиде потеря да ги преследва и залови. Като си отишли царските 
пратеници, Раав отишла при съгледвачите, които предварително скрила 
на покрива, между разстланите ленени гръстници, и им казала каква 
опасност ги грозяла. Раав им казала още в какъв страх и малодушие 
са нейните съотечественици от пуснатата мълва за непобедимата сила 
на Иахве, Който чудесно извел евреите от Египет и ги прекарал ис су
хо през Червеното море. В същото време тя изповядала пред тях 
своята вяра в техния Бог и несъмненото си убеждение, че Иерихон и 
цялата му околност скоро ще бъдат превзети от евреите (ст. 6—11). 
Взела от тях клетва, че като превземат Иерихон, ще пощадят живота 
на нея, родителите й, братята и сестрите й (ст. 12). Съгледвачите се 
заклели и след това тя ги спуснала с червено въже от прозореца 
на къщата си, която била на самата градска стена, като ги посъветвала 
да отидат в планината и да се крият там три дни, докато се завърне 
пратената против тях потеря (ст. 13—26). Съгледвачите се условили с 
нея: тя да постави при превземането на Иерихон и разрушаването му 
същото червено въже, с което ги пуснала през прозореца (ст. 17—21). 
След три дни съгледвачите излезли от планината и щастливо се завър
нали при Иисуса Навина, комуто разказали за всичко, което разузнали, 
и което се случило с тях (ст. 22—24).

Раав по-после приела вярата в Иахве и станала първа прозелитка 
във ветхозаветната църква. Тя се оженила за Салмона, един от 
князете на Иудовото коляно и съгледвач в Иерихон (Рут. 4, 21; 1 Пар. 
2, 11). С това омъжване тя се удостоила да стане прамайка на Спа
сителя Христа (Мат. 1, 5).

§ 82. Гл. 3 —5, 1. Преминаване през р. Йордан
След като евреите от Ситим се приближили до р'. Йордан, гдето 

чакали три дни нарежданията на своя водител Иисуса Навина, послед
ният, чрез народните надзорници, им известил самия начин, по който 
щели да минат р. Йордан: най-напред щял да върви ковчегът на 
завета, носен от свещеници, а след него, на разстояние около 2000 лакти,
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щял да върви народът, за да може така да види чудесния път, който 
се отварял през реката (3. 1—4). При това народът трябвало да се 
приготви с очистване, т. е. със строго телесна и духовна чистота при 
молитвено настроение (ст. 5). На сутринта Иисус Навин дал заповед 
на свещениците да вдигнат ковчега и да тръгнат пред народа (ст. 6). 
В същото време той получил от Бога насърчително откровение: 
„Дойдете насам и чуйте думите на Господа, вашия Бог. От това ще 
узнаете, че среди вас е живият Бог, Който ще прогони от вас хананейци и 
хетейни, евейци и ферезейци, гергесейци, аморейци и иевусейци. Ето ков
чегът на завета на Господа на цялата земя ще тръгне пред вас през 
Йордан. И вземете си дванадесет човека от колената израилеви, по един 
човек от коляно. И щом нозете на свещениците, които носят ковчега 
на Господа, Владетеля на цялата земя, стъпят във водата на Йордан, 
водата йорданска ще пресъхне, а водата, що тече отгоре, ще се спре 
като стена“ (ст. 7— 13).# Както казал Иисус Навин, тъй и станало: 
щом свещениците, които носели ковчега, стъпили в Йордан, водата, 
която течела отгоре, се изправила като стена много далеч от мястото 
на преминаването при гр< Адам, а водата, която текла надолу, се из
текла в Мъртвото море. После дъното на Йордан изсъхнало, макар че 
това станало през време, когато реката била пълноводна — през жътва.

Преминаването през Йордан се извършило срещу самия гр. Ие
рихон (ст. 14—17).

След като всички израилтяни преминали Йордан, Иисус Навин, 
по Божия заповед, и с избраните мъже, по един от всяко коляно, 
отишли в средата на реката и от мястото, гдето стояли нозете на све
щениците, взели дванадесет камъни, които поставили като паметник 
на мястото, гдето щели да пренощуват (гл. 4, 1—5). Иисус същевре
менно обяснил на мъжете значението на този паметник: „Кога ви 
попитат в по-сетнешно време синовете ви и кажат: за какво са тия 
камъни у вас, ще им кажете: за спомен на това, че водата на Йордан 
се раздели пред ковчега на завета на Господа, Владетеля на цялата 
земя“ (ст 8—9). Най-сетне Иисус Нзвин заповядал на свещениците да 
излязат с ковчега от Йордан. Щом стъпили на брега, горната вода, 
която дотогава стояла изправена, бърже се устремила и коритото на 
реката отново се изпълнило, понеже било пролет (ст. 11—18).

Евреите, наредени в боен строй, се запътили за Галгал, на изток 
от Иерихон.

Чудесното преминаване на р. Йордан имало трояко значение: 1) 
евреите нагледно видели, че Бог им помага и ще бъде с тях, както е 
бил и през времето на Моисея, за да изпълни Своето обещание, да
дено на бащите им за обещаната земя; 2) Иисус Навин виждал как 
Бог изпълва по отношение на него Своето обещание: „Както бях с 
Моисея, тъй ще бъда и с тебе. Бъди твърд и храбър!“ и 3) хананей- 
ците се изплашили от израилтяните и изгубили ум от това велико 
чудо, което Бог Иахве направил.
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§ 83. Гл. 5, 2— 12: Последни приготовления за влизане 
в обещаната земя

Когато влизали в отдавна очакваната за тях земя и се приготовля- 
вали да я завладеят, евреите се осветили чрез обрязание и тържествено 
отпразнуване на Пасхата.

В това време Господ заповядал на Иисуса Навина да направи 
остри каменни ножове за обрязакието, чрез което народът да встъпи 
в завет с Бога (ст. 2). Иисус Навин обрязал израилевите синове на 
мястото, което по-после било наречено „хълм на обрязанието“. По 
този начин били очистени всички израилеви синове, родени в пустинята 
през време на 40 годишното странствуване, които не били обрязани 
(ст. 3 —6). Сега последните, като че ли втори път влизали в завет с 
Бога, за да станат достойни наследници на обещаната земя, вместо 
техните бащи, които прегрешили в пустинята (ст. 6 —7). Докато оздра
веят от обрязанието, израилевите синове останали на мястото, гдето било 
извършено обрязанието. Бог казал на Иисуса Навина, че едва сега е 
снел от тях египетския позор, поради което това място било наречено 
Г ал  гал,  т. е. снимане (ст. 8 —9).

Тук, на Галгал, израилтяните отпразнували Пасхата на 14 ден на 
месец Нисан за спомен на освобождението си от египетско робство. 
На другия ден след Пасхата те започнали вече да ядат от плодовете 
на тая земя — безквасни хлябове и печени зърна (ст. 10—11). В този 
именно ден маната престанала да пада, защото израилевите синове вече 
се хранели с плодовете на обещаната земя, която, според Божието 
обещание, ставала вече тяхна собствена земя (ст. 12).

Ст. 2. Как трябва да се разбира изразът „обрежи израилевите 
синове в т о р и  път“ ? — Естествено, самото обрязване не е могло да 
се извършва втори път. Заветът на обрязанието наистина се извършва 
втори път: за първи път го извършил Авраам в тая земя над себе си 
и над своята челяд (Бит. 17), когато обещаните блага били очаквани, 
а сега втори път го извършил Иисус Навин над необрязаните, когато 
същите блага били вече напълно осъществени.

Ст. 4. Защо евреите, които били родени в пустинята, останали 
необрязани ? — Защото, според облачния стълб, те постоянно и непред
видено променяли становете си и живеели в горещ климат, — обстоя
телство, което пречело за извършване на обрязанието, защото изисквало 
спокойствие и хладина. Но по-вероятно е, че такава е била Божията 
воля — евреите през всичкото време на своето наказателно странству
ване да си останат необрязани — нечисти.

§ 84. Гл. 5, 13—6, 26: Чудесното превземане 
на гр. Иерихон

Един път, когато Иисус Навин обикалял с военна цел стените 
на Иерихон, чиито жители се затворили в него, без да може някой да 
влезе или излезе от там, видял един човек с голям меч в ръцете, че 
стои пред него. Като пристъпил Иисус Навин към този тайнствен чо
век, запитал го: „Наш ли си, или от нашите врагове?“ Тайнственият 
човек му отговорил: „Не: аз съм вожд на войнството Господне, сега
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дойдох тук.“ Иисус Навин паднал с лицето си на земята и му казал: 
„Какво ще заповяда господарят ми на своя раб?*. Вождът на небес
ното войнство дал на Иисуса Навина следните наставления за превзе
мането на Иерихон: в продължение на шест дни градът да се обикаля 
по един път на ден с ковчега на завета, носен от свещениците под звука 
на седем тръби. На седмия ден градът да се обиколи шест пъти, а на 
седмия път, когато свещениците затръбят, да извикат всичките израилеви 
синове високо, и стените иерихонски ще паднат от само себе си, след 
което всичките войски да се устремят към града и да го завладеят 
(6, 1—4). Това Божие поръчение Иисус Навин изпълнил в точност.

Когато Иерихон бил обходен седем пъти, Иисус Навин произнесъл 
заклятие върху града и всичко, което се намирало в него, освен Раав 
блудницата. Това заклятие се състояло върху следното: всичко живо, 
от човек до скот, да мине „под меч*, а всичко останало да се изгори, 
освен златото, среброто, медта и желязото, които, като посветени Богу, 
трябвало да се внесат в Господнята съкровищница. След произнасяне 
на заклятието, свещениците затръбили, войската и народът почнали 
силно да викат, стените на Иерихон паднали и войската с народа влезли 
в града (ст. 14—20). Иисус Навин заповядал на двама съгледвачи да 
отидат в къщата на Раав, да я изведат с роднините й от разрушения 
град. Съгледвачите изпълнили заповедта на Иисуса Навина и поставили 
Раав с роднините й вън от лагера на израилтяните (ст. 21—24). В 
деня, в който Иерихон бил разрушен, Иисус Навин произнесъл друго 
заклятие: „Проклет да бъде пред Господа оня, който издигне и по
строи тоя град Иерихон; върху първородния си син той ще положи 
основите му и върху най-малкия син да постави портите му*. Това 
заклятие се изпълнило после върху някои си Азан от Ветил (ст. 25; 
ср. 3 Цар. 16, 34). Чудесното превземане на Иерихон показвало на
гледно, че Бог е с Иисуса Навика и бързо разпространило неговата 
слава по всичката Ханаанска земя (ст. 26).

Ст. 13—15. Кой е бил този тайнствен „Човек“, Който се явил на 
Иисуса Навина около стените на Иерихон? — Според едни тълкува
тели, Той е бил архангел Михаил, вождът на небесното войнство, както 
и Той сам казва за себе си: „Аз съм вожд на небесното войнство“. В 
книгата на пророк Даниила (10, 13, 21) Той се нарича „княз“, или 
ангел-пазител на израилския народ. Според други тълкуватели, този 
„Човек“ е Божие Лице, защото Иисус Навин Му се поклонил като на 
Бог; Сам този „Човек“ иска мястото, гдето сее явил, да се освещава 
тъй, както мястото при къпината (Иис. Навин 5, 14—15; ср. Изх. 3, 5); 
най-сетне писателят на книгата Го нарича Господ Иахве. Това божест
вено Лице е второто Лице на Света Троица, Син Божий, Който е ръ
ководил евреите през странствуването им в пустинята (1 Кор. 10, 4).

Ст. 24. Раав блудницата, която с омъжването си за Салмона се 
удостоила да стане прамайка на цар Давида и на Христа (Рут. 4, 21—22 ; 
ср. Мат. 1, 5—6), е предобраз на Божията Църква от езичниците.

Ст. 12—15. Защо евреите обикаляли Иерихон с ковчега на за
вета ? — Ковчегът означавал тайнственото присъствие на Бога между 
избрания Си народ (2 Цар. 6, 14; 21, 7 и мн. др.). Според това, носе
нето на ковчега показвало и на обсадителите, и на обсадените, че вой
ната е религиозна и за евреите воюва Сам Бог.
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§ 85. Гл, 10, 1— 15: Иисус Навин спира 
слънцето и луната

Петте аморейски царе, под началството на Адониседека, иеру- 
салимски цар, сключили съюз против евреите и техните съюзници — 
гаваонците. Войските на аморейските царе нападнали Гаваон и го об
садили. Жителите на Гаваон, силно изплашени, се обърнали с молба 
към Иисуса Навина за бърза помощ (ст. 1—7). Последният получил от
кровение от Бога: „Не бой се от тях, защото Аз ги предадох в ръцете 
ти! Никой от тях няма да устои пред лицето ти“. Насърчен от това 
Божие откровение, Иисус Навин веднага, още същата нощ, тръгнал от 
Галгал да помогне на обсадените свои съюзници — гаваонците. На су
тринта на другия ден той ненадейно нападнал аморейските царе, които, 
силно изплашени, почнали да бягат, преследвани и изтребвани от 
евреите (ст. 8—10). В това ужасно сражение между евреи и аморейци 
Бог нагледно показал Своята закрила над евреите: когато последните 
преследвали изплашения неприятел по склоновете на Веторонската въз
вишеност, Бог изпратил от небето градушка като камъни, която изби
вала аморейците даже до Азек — повече имало избити от камъни, от
колкото от меча на израилевите синове (ст. 11). Независимо от това, 
когато слънцето вече залязвало, а победата не била още свършена, 
Иисус Навин със силна вяра в Бога извикал високо: „Спри се, слънце, 
над Гаваон, и ти, месечино, над Айалонската долина!“ (ст. 12). Бог чул 
гласа на Иисуса Навина: -слънцето спря и месецът стоя, докле наро
дът отмъстяваше на неприятелите си (ст. 13)., „Такъв ден, забелязва 
свещеният писател, не е имало ни преди, ни подир оня, в който Господ 
тъй да е слушал човешки глас. Защото Господ воюваше за Израиля“ 
(ст. 14).

Мнозина, гледайки величието и извънредността на чудесното спи
ране на слънцето и месеца по молитвата на Иисуса Навина, са изказ
вали съмнение в неговата историческа достоверност, или пък са искали 
да намалят неговата сила. Правени са и се правят следните въз
ражения:

1. Слънцето и месецът не са спрели своето движение, а само го 
позабавили. Това се потвърждава и от самия свещ. писател, който 
казва, че „не бързаше да зайде почти цял ден“ (ст. 13).

Това възражение не е състоятелно, защото „небързането на слън
цето да зайде“ е не по-малко чудо, отколкото пълното му спиране. 
„Слънцето стоеше сред небето и не бързаше да зайде почти цял ден“, 
защото се спряло, както казва много ясно св писател: „Слънцето се 
спря, и месецът стоя“. Необикновеността на това чудо кара свещ. пи
сател да се позове на „книгата на Праведния“, в която е писано: 
„Слънцето стоеше сред небето и не бързаше да зайде почти цял ден“.

2. Думите на Иисуса Навина — за спиране на слънцето и месеца — 
са поетични обрати на речта: с тях еврейският вожд изразил силното 
си желание да спре слънцето, докле победи неприятелите си. „О, где 
да се спреше слънцето и месецът, — като че тъй казал Иисус Навин,— 
за да мога да довърша победата си над нашите врагове“. И Бог дал 
на Иисуса Навина такава решителна победа, за която по обикновените 
човешки съображения не е бил достатъчен един ден.; така че във фи-
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гуративен смисъл могло да се каже, че онзи бележит ден на Навино- 
вата победа, като да, се е продължавал нарочно много повече от обик
новения и като да се спряло слънцето (Равин Маймонид, Гроций, 
Спиноза и др.).

Натегнатостта на тора възражение говори сама против него. С 
такива възражения и обяснения всичко чудесно може да се премахне 
от Св. Писание. Думите на последното са така ясни и тъй категорични, 
че не оставят място за най-малкото съмнение в действителността на 
чудесното слънчево спиране. „Нали това е писано в книгата на Пра
ведния?" забелязва и прибавя към своя разказ писателят на книгата, 
и още: „Такъв ден не е имало ни преди, ни подир оня, в който Господ 
тъй да е слушал човешки глас“ (ст. 12 и 14), Тази прибавка ясно по
казва чудесността на събитието и при това неговата безпримерност. 
Така също ясно говорят за това чудо пр. Авакум (3, 11) и Сирахо- 
вият син (46, 6).

3. Слънцето още от самото сътворение на света е неподвижно 
по отношение на земята и следователно невъзможно е спирането му. 
Както е известно, дните и нощите зависят не от движението на слън
цето, а от въртението на нашата планета около своята ос.

Всичко туй, то се знае, е съвършено вярно, но то никак не от
слабва достоверността на библейския разказ. В книгата на Иисуса На
вина чудото със слънцето е записано така, както се е представлявало 
на непосредственото наблюдение. Важно е тук не туй, що е мислил и 
какви астрономически познания е имал Иисус Навин, когато викал на 
слънцето да се спре, а туй, че Бог по неговата молитва, по един или 
друг начин, продължил деня току речи два пъти. Нима и сега не каз-. 
ваме за слънцето, че то изгрява и захожда, макар и напълно да знаем, 
че се движи не то, а земята ?. . .

4. Ако извършеното от Иисуса Навина чудо при Гаваон е верен 
исторически факт, защо св. ап. Павел в Посланието си до евреите (11, 
7—14), като изброява по хронологичен ред чудесиите дела, които из
вършиха ветхозаветните праведници със силата на вярата в Бога, като 
дохожда ред да спомене и за чудото на Иисуса Навина при Гаваон, 
премълчава и изведнаж споменава за съдиите, царете, пророците и 
другите ветхозаветни праведници?

Св. ап. Павел в 11 глава от Посланието си до евреите не е имал 
за цел точно и подробно да излежи всичките чудеса, извършени от 
ветхозаветните Божии угодници със силата на вярата в Бога; той като 
че случайно избира от тези чудеса първите, които му идвали на памет 
и говори за тях набързо и накратко. Така напр. от всичките бележити 
чудеса, които станали през целия живот на Моисея, той избира само 
някои, а други такива пропуща, а именно забравя да спомене за такива 
важни събития, каквито са десетях египетски наказания и всички чу-^ 
деса, станали в Арабийската пустиня. А когато говори за Иисуса На-4** 
вина, той не споменава нищо за преминаването на Йордан и за завою
ването на Хананската земя. По-нататък, като изброява съдиите по ред, 
ап. Павел се задоволява да ги спомене само по име и само забелязва 
туй, което е кай-важно за него в случая, — че те с вярата си в Бога 
извършили големи и чудни дела...
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След всичко туй, явява се въпрос: в що собствено се е състоял 
чудесният факт, станал във времето на Иисуса Навина ? — На този 
въпрос Св. Писание не отговаря, а ни оставя да решаваме със силата 
на собствения си разум.

Тук са възможни две предположения: 1) или Бог действително е 
спрял денонощното движение на земното кълбо около своята ос, или 
2) без да спре въргението на земното кълбо, задържал на хоризонта 
видимото присъствие на слънцето по един или друг начин.

Против първото положение някои възразяват: как е могло да 
стане такова чудо без да се наруши цялото стройно движение в 
вселената? Здравият разум и нашите (човешки) понятия за Бога, като 
премъдро същество и като такова, което употребява за Своите пла
нове и цели само съответни и напълно целесъобразни средства, не ни 
позволява да допуснем, че земята е била спряна в движението си 
около своята ос, защото туй средство би било причина да стане обща 
катастрофа в цялата вселена, поради твърде тясната връзка, в която 
се намира нашата планета с другите планети, и поради зависимостта, 
в която се намира благоустройството на земята от нейното годишно 
и денонощно движение... И наистина, ако се спреше нашата земя поне 
за миг, водата в океаните, по закона за инерцията, би бликнала върху 
сушата и би я потопила, а всички здания, особено високите, веднага 
биха се сгромслясали; а с ненадейното спйране на земята би станало 
страшно разтърсване не само на предметите, които се намират на по
върхността й, но вън от туй би станала голяма безредица между не
бесните тела, тъй като от това спиргне на земята, последната би из- 

* лязла от своята орбита и би нарушила правилното движение на месеца 
около своята ос, около земята и слънцето и, в прибавка на туй, не
пременно би станало сблъскване на небесните тела. Решението на това 
възражение не е много трудно. Този, Който може да спира земята в 
такъв чудесен вид, е толкова мъдър и всемогъщ, че може да пре- 
махме гибелните последици от такова спиране. Ако Бог това спиране 
е предназначил да бъде без разрушителни последици, то е трябвало 
да стане така, както е било предназначено. А как е станало тъй, че 
и чудото станало, и всички гибелни последици били премахнати от Бо
жията сила? — На това отговорът е: чудесата са тайни за човешкия 
ум. Тук е турена граница за човешкото разбиране. Човешките съобра
жения са безсилни и са в абсолютна невъзможност да разберат Бо
жиите тайни.

Що се касае до второто предположение, което допуща, че Бог, 
без да спре движението на земното кълбо, около оста му, задържал 
на хоризонта видимото присъствие нз слънцето по друг някой начин, 
трябва да се каже, че онези, които предпочитат това обяснение на 

^разгледаното чудо, трябва да приемат бездруго, че слънчевите лъчи 
чудесно се отклонили само по направление на Палестина. А това от
клонение е могло да стане или от непосредственото действие на 
Божията сила, с която Той благоволил да даде на слънчевите лъчи 
такова именно направление, каквото е било потребно, за да продължи 
деня до свършване на победата, или пък е могло да стане по естест
вен начин чрез отражението или пречупването на слънчевите лъчи. 
Това също така би дало голяма възможност да се види слънцето в
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казаното време, когато в обикновени дни то съвсем е скрито от очите. 
Следователно, трябва да се мисли за по-вярно, че чудесното продъл
жение на необикновения ден при Иисуса Навина имало само местно и 
частично значение, според както е била с местно и частично значение 
и Божията воля в този случай, С други думи, Бог направил това чудо 
само в Палестина и за околните ханаански, а може би дори и за по-от- 
далечени езически страни, но съвсем не по цялата земя, още по- 
малко по цялата' вселена. Нещо подобно станало във времето на 
вавилонския цар Навуходоносора, когато огънят изгубил по Бо
жията воля палещата си и разрушителна сила само във Вавилон, 
и то само за тримата младежи: Ананий, Азарий и Мисаил, които били 
хвърлени в силноразгорещената пещ (Дан. 3, 27), а не повсеместно. 
Друг подобен случай станал, когато св. ап. Петър ходел по водата 
на Генисаретското езеро (Мат, 14, 29); само в този случай и само на 
това място, а не по цялата земя, Бог по чудесен начин изменил 
течните свойства на водата в твърди; когато Христос възкресявал 
мъртви и изцерявал болни, Той унищожавал отровната сила на смъртта 
във всеки отделен случай, а не в целия човешки род. Но именно по 
какъв начин Бог е продължил деня при Иисуса Навина, за това нещо 
ние, разбира се, нищо напълно достоверно и ясно не можем да знаем, 
както и за всяко Божие чудо. Знаем обаче от физиката напълно ясно 
и вярно, че слънцето и подир залязването си остава още да се вижда 
за няколко време на хоризонта, поради пречупване на слънчевите лъчи 
в атмосферния въздух. Това пречупване на слънчевите лъчи бива понякога 
по-силно, а понякога по-слабо в зависимост от гъстотата на атмосферния 
въздух. По такъв начин Творецът и Владетелят на природата, както казва 
професор Ловягин, е могъл да усили по чудесен начин най-простите и 
близки средства по такъв начин, че да произведе чрез тях необикно
вени чудесни действия. Наместо обикновено изменение на гъстотата 
на въздушните пластове, Той е могъл да й придаде необикновено изме
нение и с това да съсредоточи слънчевите лъчи и тяхното пречупване 
и отражение на определено място за по-дълго време. Той е могъл 
в случая да придаде нГеобикновена напрегнатост на обикновените 
свойства на въздуха — на неговата гъстота, прозрачност и пр. — и с 
туй да продължи светлината за по-дълго време. Към познатите нам 
свойства на въздуха Той е могъл да придаде по чудесен начин други, 
нам неизвестни, но дори и нови, които атмосферата не е имала нито 
по-рано, нито после, и по такъв начин да произведе потребните действия.

1. Що трябва да разбираме под „големи камъни“ (градушка), ст. 11. 
Едни от тълкувателите разбират, че тези камъни са били камъни в 
обикновения смисъл на думата — един вид аеролити. Други пък 
мислят, че тези камъни са обикновена градушка, с необикновена го
лемина и сила. И в единия, и в другия случай чудесността на това 
събитие е ясна: камъните падат, когато е имало нужда от тях, само 
над аморейците в определено пространство и ги избиват, когато изра
илтяните остават незасегнати от тях.

2. Каква е била тази „книга на Праведния“, която се споменава 
в 13 стих на тази глава от книгата на Иисуса Навина? — Тази книга, 
която се споменава още и в 2 Цар. 1, 18, е, както мислят някои тълку
ватели, една от най-древните еврейски книги. Тя, по всяка вероятност,
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е била сборник от свещени химни, писани по случай важни събития 
из живота на Божия народ, в които са се възпявали особените подвизи 
на благочестивите мъже от израилския народ. В Чиел. 21, 14 се говори 
за „книгата на войните Господни“ която вероятно тоже е била сборник 
от исторически песни, подобни на тези от „книгата на Праведния“. 
Тези книги са се изгубили още в незапомнени времена.

§ 86. Гл. 14— 19: Разделяне на обещаната земя по жребие
След 6—7-годишна победоносна война с ханаанските народи, 

когато цялата страна току-речи била завладяна, Иисус Навин, по Божие 
поръчение, пристъпил към подялбата й по колена. В първата съботна 
година Иисус Навйн, който бил вече на преклонна възраст (около 
90 години), виждал, че не може да завладее цялата страна, поради 
което трябвало да подели завладяната част между деветтях и поло
вина колена (13, 7). Той, заедно с първосвещеника Елеазар и двана
десет родоначалници, от всяко коляно по един, разделил по жребие 
земята между 9 и }/2 колена (14, 52—56). Първото жребие паднало 
на Иудовото коляно, на което по благословението на Иакова при
надлежало първенство, получило дял в южната част на Ханаан, до 
пределите на Идумея, с 127 града (15, 1—12; 20—53). Когато при
стъпили да делят Иудовия дял, Халев помолил Иисуса Навина да му 
даде да владее хълма и града Кариат-Арба (Хеврон), както това на 
времето му обещал Мойсей като награда за неговата вяра и мъжество, 
проявени в първото съгледничество на Ханаанската земя. Халев, заедно 
със своите сподвижници, особено Хотоноила, очистил своя дял от 
исполинското племе на енакимите. Второто жребие се паднало на по- 
томството на Иосифа, т. е. на Ефремовото коляно, и на половина от Ма- 
насиевото. Техният дял лежал на север от Иудовото коляно и се 
простирал от р. Йордан до Голямото (Средиземно) море. Този дял 
заемал по-голямата част от средната ивица на Ханаан и бил земя пла
нинска и богата с растителност. Макар че се паднал такъв голям дял 
на Ефремовите потомци, те замолили Иисуса Навина да им прибави 
още нещо. Той им отказал, като ги посъветвал да очистят дадената 
им земя от горите и да прогонят от нея хананейците (17, 14—17). 
Поделяйки земята по този начин, на двете най-силни колена (Иудовото 
с 76,500 човека, Ефремовото с 85,000 човека и половината от 
Манасиевото) се паднало да владеят почти цялата половина на Ханаан, 
т. е. южната му част. Между останалите седем колена следвало да се 
подели останалата— северната част. Трябва още да се забележи, че по- 
силните колена заели своите дялове и се предали на уседнал живот, 
когато другите седем колена чергарствували и не се грижели да при
добият собствена земя в подялбата на северната част. Това се про
дължило доста време (около 7 години, според рав. Камхи). Един път, 
когато всички израилски племена били събрани в Силом — там била 
скинията и столицата на Иисуса Навина, — последният се обърнал 
към тия седем колена с укор, че така дълго, безгрижно и мало- 
душно, не се решават да завземат дадената им от Бога земя в на
следство (18, 1—3). Сетне предложил да се изпратят от всяко коляно 
по трима души (всичко 21 души) в северната част, които подробно да

94



опишат земята с нейните градове и села за по-точната й подялба, за
да няма после никакви оплаквания от недостиг на земя (ст. 4—7). 
Изпратените отишли и старателно изследвали страната, измерили я и 
поделили, като представили на Иисуса Навина в Силом своята работа 
(ст. 8—9). След това било хвърлено жребие за останалите седем ко
лена: Вениаминово, Симеоново, Завулоново, Исахарово, Асирово, Не- 
фталимово и Даново (18, 10 — гл, 19). Сигурно, когато се разглеждало 
описанието на северната част на Ханаан, било намерено, че количе
ството на земята е недостатъчно за седемтях колена, когато у Иудо
вото и Ефремовото колена имало земя повече, отколкото им се след
вало. Поради това от дяловете на тези две последни колена били от
делени много градове и дадени на Вениаминовото коляно, което заело 
земя между тези две колена и р. Йордан (18, 11), а на Симеоновото 
коляно се дала земя от дяла на Иудовото коляно, на югозапад към 
Арабия и Египет (19, 1, 9).

1. Защо Иисус Навин не завладял цялатя Ханаанска земя и защо 
не победил и не изгонил всичките ханаански народи до подялбата й ? — 
По три причини: 1) защото бил вече доста стар и трябвало преди 
смъртта си да направи подялбата й и да приучи еврейския народ на 
заседнал живот; 2) защото Ханаанската земя била голяма за евреите 
според числеността, та имало опасност, ако евреите победели и изго
нели всичките ханаански народи, да водят борба със зверовете, които 
биха се размножили в запустялата земя; и 3) Бог оставил някои ха
наански народи между евреите, за да знаят и да се учат на война 
бъдещите поколения и да ги „изкушава“ с тях, т. е. да изпитва и 
укрепява тяхната вяра и надежда (Съд. 3, 2, 4).

2. Как била поделена земята между колената и после по родове 
и семейства? — По Божия заповед земята трябвало да се подели 
между колената съобразно числеността им, а после по родове и се
мейства. Тази подялба не е била случайна, а Божие дело, точно според 
пророчеството на патриарх Накова (Бит. 49;Второз. 33).

3. Какво е било значението на гр. Силом при Иисус Навина и 
при съдиите? — Този град се намирал в пределите на Ефремовото 
коляно и току-речи в средата на Ханаан. Именно за това го избрал 
Иисус Навин да постави в него скинията, при която целият народ три 
пъти в годината бил дължен да се събира на богослужение. Понеже 
управлението у евреите било теократично, Силом станал и граждански, 
и военен център на народа. Това положение градът запазил и през 
времето на съдиите.

§ 87. Гл. 20, 1—9: Определяне градове за убежище
След като в Силом била извършена подялбата на земята между 

всички израилски племена, Бог заповядал, чрез Иисуса Навина, на 
израилевите синове да изпълнят по-рано дадената им от Него заповед 
чрез Моисея (Числ. 35, 10—28;Второз. 19. 2— 13) — да определят 
градове за у б е ж и щ а ,  гдето неволните убийци биха могли да се 
скрият от отмъщението на роднините на убитите, докато делата им 
бъдат разгледани от съда (ст. 1—3). Избягалият от своя дом убиец 
трябвало да застане пред вратите на града за убежище и да разясни
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на градските старейшини своето дело. Последните били дължни да го 
приемат под своя закрила и да го не дават на роднините на убития 
за отмъщение за кръв (ст. 4—5). Това неволно затваряне на неволния 
убиец продължавало до смъртта на първосвещеника, който по това 
време продължавал своята служба. По Божие повеление, такива гра
дове за убежище били определени три в самия Ханаан, а именно : 
К е д е с  в Галилея, С и х е м  в Ефремовата възвишеност и К и р и а т -  
А р б а (Хеврон) в Иудовата възвишеност, и три отвъд Йордан — 
Бе ц ер  (в Рувимовото коляно),Ра м от в Галаад (в Гадовото коляно) 
и Г о л а н  във Васан (в Манасиевото коляно). Тези градове служили 
за всички неволни убийци за убежище, били те евреи, били те при
шелци (прозелити). Когато излезел на съд убиецът и докажел, че е 
извършил убийството несъзнателно (без умисъл), той се връщал в 
града за убежище и стоял там до смъртта на тогавашния първосве
щеник, след която могъл вече свободно да се върне у дома си (ст. 6). 
В противен случай, ако се установяло пред съда, че убийството е 
било извършено съзнателно, с умисъл, убиецът се давал на роднините 
на убития за отмъщение.

§ 88. Гл. 21, 1—45: Градове за левитите
При окончателната подялба на Ханаанската земя между израиле

вите синове левитските родоначалници дошли при Иисуса Навина, 
първосвещеника Елеазар и родоначалниците на дванадесеттях израил
ски колена в Силом и ги помолили и на тях, Съгласно Божията запо
вед чрез Моисея (Числ. 35, 1—8), да им дадат градове за живеене и 
предградия за добитъка им. Молбата им била уважена, като им били 
определени 48 града, разделени между левитите по жребие (ст. 1—3). 
Тези градове били разпределени на четири окръга с определено число 
градове във всеки окръг. Също така и левитите били разделени на 
четири разреда. Първият разред съставяли свещениците от синовете 
Каатови, вторият — левитите от останалите потомци на Каата, тре
тият — левитите от потомците на Гирсона и четвъртият — от потом
ците на Мерари. Първият окръг с 13 града, който се намирал в земята 
на колената Иудово, Симеоново и Вениаминово, се паднал по жребие 

-на свещениците от Каатовия род (ст. 5 и 9—19); вторият с 10 града, 
в земята на колената Ефремово, Даново и Манасиевото полуколяно на 
останалите потомци — левити от Каатовия род (ст. 5 и 20—26); тре
тият от 13 града, в земята на колената Исахарово, Асирово, Нефта- 
лимово и другото Манасиево полуксляно, което било във Васан, — на 
левитите от рода на Гирсона (ст. 6 и 27—33); четвъртият с 12 града, 
в земята на колената Рувимово, Гадово и Завулоново, — на левитите 
от рода на Мерари (ст. 7—8 и 34—40).

Когато била привършена подялбата на Ханаанската земя между 
израилевите синове, последните, в знак на благодарност към своя вожд 
Иисуса Навина, му дали за негова собственост гр. Тамнат-Сараи в земята 
на Ефремовото коляно, който град той поправил, и в който запазил 
каменните ножове, с които били обрязани евреите в Галгал (ст. 42).

Тъй Бог изпълнил Своите обещания към избрания Си народ, 
когато му дал в наследство обещаната земя.



§ 89. Гл. 23 и 24: Предсмъртни завещания 
на Иисуса Навина

В последните две глави на книгата се говори: 1) за увещателната 
реч на Иисуса Навина, обърната предимно към старейшините, начал
ниците, съдиите и надзорниците на израилския народ с предупрежде
ния— да не встъпват в съюз с хананейците и да се пазят от тяхното 
идолопоклонство (гл. 23); 2) за предсмъртното завещание към народа, 
свикан нарочно от Иисуса Навина в Силом на общо събрание на всич
ките колена, —да служат на истинския Бог, като спазват заветните 
обреди (гл. 24, 1—28); и 3) за заключението на книгата, в което се 
говори за смъртта на Иисуса Навина, за смъртта на първосвещеник 
Елеазара и за религиозно-нравственото състояние на израилския народ 
след смъртта на Иисуса Навина.

1. Дълго време след подялбата на Ханаанската земя и спокойното 
живеене в нея, когато Иисус Навин остарял, повикал при себе 
си старейшините, началниците, съдиите и надзорниците на израилския 
народ и им дал нужното увещание (23, 1—2). Като им посочил Божи* 
ята помощ в миналите войни и особено в завземането на Ханаанската 
земя и подялбата й между колената — земя на отчасти изтребени 
ханаански народи и на отчасти още останали, — Иисус Навин дал на 
старейшините надежда, че Бог ще изтреби и останалите езичници с 
помощта на диви зверове (ст. 3—5). За тази Божия помощ те са 
длъжни да спазват предписаното в книгите на Моисеевия закон; да 
не влизат в общение с езичниците не само чрез служение на техните 
идоли, но и чрез проста дружба, особено чрез брачни съюзи, защото 
в противен случай, езичниците за тях ще бъдат „примка и мрежа, бич 
за ребрата им и трън за очите им; докле бъдат изтребени от тая 
добра земя“ (ст. 6—13). Израилтяните сами вече са видели, как точно 
се изпълнили над тях всички Божии обещания, поради което те били 
длъжни да се боят и да знаят, че със същата точност ще се изпъл
нят и всички злини, предсказани за тях от Моисея (Второз. 28), ако 
нарушават завета си с Бога и почнат да служат на идоли (ст. 14 — 16).

2. След това Иисус Навин свикал тържествено събрание на всички 
израилеви колена в Силом. Тук всички се събрали около донесената 
скиния, като пред лицето на Самия Бога, и слушали предсмъртното 
завещание на своя вожд (24, 1). Иисус Навин исторически изложил 
пред слушателите си, че те по особени действия на Божия промисъл, 
почвайки от баща им Авраама, са възпитани да служат на истинския 
Бог, Когото те знаели от многоразличните опити на Неговата милост 
към тях, а именно: към странствуващите патриарси, в Египет през 
време на угнетението им, особено през време на излизането им от 
Египет и странствуването им в пустинята, във войните оттатък Йордан, 
най-вече със завземането на Ханаанската земя и подялбата й и наста
няването им в земя, за която те не са се трудили, и в градове, които 
те не са съграждали (ст. 2—13). Народът отговорил на своя вожд, 
че ще служи на истинския Бог и ще спазва закона и наредбите М у; 
че признава всички благодеяния, които Бог е извършил над тях 
(ст. 14—18). Иисус Навин продължил — да не се отнасят към служе
нието на Бога лекомислено, защото служението на Бога е трудно,
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понеже Той е свет и ревнител, иска от Своите служители светост 
и няма да остави без наказание тяхното отстъпничество (ст. 19—20). 
Народът повторно отговорил: „Не, ние ще служим Господу“ (ст. 21). 
Най-сетне Иисус Навин поискал от народа да се закълне, че той ще 
служи на Бога, като отхвърли чуждите богове (ст. 22— 24). По такъв 
начин в този знаменит ден Иисус Навин сключил с народа си търже
ствен завет, прочел и връчил на свещениците, подобно на Моисея 
(Второз. 24, 27), „постановленията и закона“, записал и събитията на 
този ден, своето завещание и обещанието на народа в „книгата на 
Божия закон“. В заключение на станалото турил един голям камък 
под дъба, който бил срещу светилището, за да служи на бъдещите 
поколения като паметник за станалото събитие и да изобличава бъде
щите отстъпничества на израилския народ (ст. 25—28).

3. В заключението на книгата се разправя за смъртта на Иисус 
Навина, който починал на 110-годишна възраст, как бил погребан в 
Тамнат-Сараи и как били поставени в гроба му „острите каменни 
ножове“, с които били обрязани израилевите синове (ст. 29—30). Забе
лязва се още, че израилтяните през живота на Иисуса Навина вярно 
служили на Бога (ст. 31). После се говори за погребване костите на 
Иосифа, за смъртта на първосвещеник Елеазара и за погребението му 
в Гаваат. На края се разправя, че израилтяните скоро започнали да 
служат на Астарта, за което Бог ги наказал с осемнадесетгодишно 
робство под моавците (ст. 32—36).

§ 90. Предобразователното значение на Иисуса Навина
Св. ап. Павел в посланието си до Евреите (4, 8—9) посочва, че 

Иисус Навин е предобраз на Иисуса Христа: 1) Навин е носил името 
Иисус — „спасител“ като при това е спасил своя народ от неговите 
врагове, а Христос е Иисус — „Спасител“ в точния смисъл на думата, 
понеже е спасил всички вярващи от най страшния враг— сатаната; 
2) Иисус Навин е бил вожд на ветхозаветния Израил към обещаната 
земя, в която най-после го успокоил, а Иисус Христос е вожд на 
новозаветния духовен Израил към небесното отечество, в което всички 
вярващи ще починат от трудовете си (Откр. 14, 13); 3) Иисус Навин 
е разделил обещаната земя между израилевите синове, а Иисус Хри
стос е дарувал на вярващите царство небесно, в което ще царуват 
заедно с Него во веки веков (Откр. 21, 3—4, 7; 22:5). Някои от 
св. отци (Игнатий Богоносец, Йоан Златоуст и др.) мислят, че Иисус 
Навин е предобраз на Иисуса Христа и по това, че е бил девственик.

7. КНИГА СЪДИИ ИЗРАИЛЕВИ 

§ 91. Название на книгата
Тази книга в еврейската Библия се надписва с думата Шофетим 

а в превода на Седемдесетте Крстас. Както еврейското название, тъй 
и гръцкото, напълно съответствуват на нгшето Съдии. Тази книга е 
получила такова название от своето съдържание, защото излага исто
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рията на израилския народ през периода на съдиите, които от името 
и по волята на Господа управлявали своя народ в продължение на 
450 години (Деян. 13, 20).

Всички израилски съдии били 14:1. Готоноил, 2. Аод, 3. Саме- 
гар, 4. Девора с Варака, 5. Гедеон, 6. Тола, 7. Иаир, 8. Иефтай, 9. Есе- 
вон, 10. Елон, 11. Авдон, 12. Самсон, 13. Илий и 14. Самуил.

З а б ел еж к а . Под названието съдии в еврейската история се разбират редица 
мъже, извънредни Божии служители, изпращани от Бога, от една страна, да спасяват 
израилския народ от външни врагове, а от друга — да го очистват от идолопоклонство 
и да утвърждават в него истинското понятие за Бога и строгото пазене на Неговите 
заповеди.

Тяхната служба е била пожизнена. Имало е време на безначалие, 
през което в израилския народ не е имало съдии; имало е и продъл
жителни периоди, когато евреите са падали в чужда власт без изба
вители, Редовно Бог е назначавал съдиите, но бивали са случаи, когато 
и сам израилският народ си е избирал за съдия лице, което е смятал 
за най-способно да го избави от чуждото робство. Властта на съдиите 
била почти царска и се е простирала само над областта, която ги 
избирала, или пък която са освободили. Съдиите са решавали въпросите 
за мир и война, разглеждали са всякакви разпри пълноправно според 
Моисеевия закон; само нямали право да издават нови закони и да 
налагат нови данъци. Освен това, те са били пазители на закона и 
вярата, като строго наказвали престъпленията, особено за идоло
поклонство.

§ 92. Писател на книгата
Кой е писател на книгата Съдии, достоверно не се знае. Според 

най-вероятното и разпространено мнение, което се приема от много 
равини и споделя от сз. отци на Църквата, писател на тази книга е 
бил съдия и пророк Самуил. Има обаче и критици, които приемат, 
че писател на книгата е свещеник Ездра, който при написването й се 
е възползувал от записки; останали от Самуила. Във всеки случай 
книгата (или пък записките, въз основа на които е написана) е написана 
преди цар Давид да превземе Йерусалим (1,21), но след установяване 
на царската власт (17, 6; 18, 1;21, 25).

§ 93, Цел за написване на книгата
Целта за написване на тази книга е: 1) да продължи за назида- 

ние на бъдещите поколения историята на израилския народ от смъртта 
на Иисуса Навина до смъртта на Самуила; 2) да подчертае великото 
теократическо начало, изразено в по-късно време чрез устата на св. про
рок Исаия: „Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни; ако 
пък се отречете и упорствувате, меч ще ви изтреби, защото устата 
Господни говорят * (Ис. 1, 19).
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§ 94. Съдържание на книгата
Съдържанието на книгата Съдии се състои от 21 глави и се 

разделя на три части: първа, наречена встъпителна (гл. 1—3, 6), която 
изобразява общото религиозно-нравствено и политическо състояние на 
израилския народ във време на съдиите; втора, наречена главна (гл. 3, 
7 до гл. 16), излага шестте заробвания на израилския народ от окол
ните му езически народи, както и чудесните подвизи на съдиите за 
освобождение на своите сънародници от робство; третата, наречена 
заключителна (гл. 17—21), представя два примера за дълбока наклон
ност на израилския народ към идолопоклонство и разврат.

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ 

§ 95. Гл. 5, 1—31: Песента на Девора и Варака
След славната победа, която била нанесена от израилтяните под 

предводителството на Варака над Сисара, военачалник на ханаанския цар 
Иавина, който царувал в Асор, — Девора, пророчица и съдия на изра
илския народ, която придружавала и въодушевявала Варака и опълче
нието му (ст. 4), съставила вдъхновена песен, в чест на Иахве за 
благодарност по случай тая победа. Тази песен, заедно с Варака, тя 
изпяла в лагера на израилските войски (5, 1). В нея Девора из
казва състоянието на израилтяните преди и след победата (ст. 2— 
11), а после в поетична форма рисува картината на самата победа 
(ст. 12—30).

1. Вдъхновената Девора приканва победителите да прославят Бога 
за мъжествения и примерен подвиг на израилевите победители, които 
са започнали войната и за единодушното усърдие на опълчилия се 
народ срещу врага (ст. 2). Сама тя пее в чест на Иахве песен, която 
трябва да чуят всички езически царе; — на Иахве, Който страховито 
явил Своето име във време на Синайското законодателство и в за
вета Си с Израиля (ст. 3—5). След това певицата в своята песен въз
пява неотдавнашното време, когато евреите в дните на съдията Саме- 
гара и в дните на Иаил не смеели да се покажат по големите пъ
тища, а ходели по околните стръмни пътеки, боейки се от своите не
приятели, докато не станала Девора, майка на Израиля, в защита на 
своето отечество (ст. 6—7). В туй време врагът на Израиля лесно прев
земал градовете му, защото избрали други богове, отхвърляйки Иахве, 
Бога на победата, и забравили да воюват. Един път, когато се съ
брали четиридесет хиляди израилтяни, в никого от тях не са намерили 
нито щит, нито копие (ст. 8). Сега пък сърцето на певицата е обър
нато към храбрите победители. Тя приканва военачалниците, войските 
и съдиите да съставят и пеят хвалебни песни на Победителя Бога и 
в чест на победителите. Нека те, победителите, яхнали на бели ослици, 
произведат мирен съд в Израиля; нека разнасят звуковете на тези 
песни по цялата земя; нека тези, които са пред кладенците със своите 
стада, при весели хора, възпяват правдата Божия. „Там, казва тя, да 
се изпее хвала Господу, хвала на вождите израилеви!“
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2. Въодушевявайки себе си и Варака към достойно прославяне 
на славната победа, Девора в чуднокрасиви стихове пристъпя към изо
бражение славната битка (ст. 12). Със следния паралелизъм, свойствен 
на еврейската поезия, тя започва: „Стани, стани, Деворо! Стани, стани 
та запей песен! Стани, Варако, и води своите пленници, сине Авиноа- 
мов!“ На нейния слаб глас се отзовават силните началници на родо
вете (ст. 13) от колената Ефремово и Венеаминов^, началниците от 
рода на Махира, изкусни съгледвачи, и от коляното на Завулона — из- 
кусно държащите тръстикова писалка (ст. 14), и военачалниците от ко
ляното Исахарово — всички те храбро се сразили с врага под предво- 
дителството на Девора и Варака. Варак пръв на чело със своите вой
ски 10,000 пехотинци (от колената Завулоново и Нефталимово) се хвър
лил от планината Тавор към неприятелските колесници в долината 
(ст. 15). Но — с тъга на сърцето пее пророчицата — при това едино
душие на едни колена, в средата на други се оказало разделение и 
несъгласие. Задиорданските колена — Рувим и Галаад — останали при 
нещастието на своите братя спокойни около своите кошари да слушат 
блеенето на стадата си. Дан и Асир също малодушно стоели в своите 
кораби, когато техните братя Завулон и Нефталим полагали душите си за 
свободата на отечеството (ст. 16 — 18). Дошли царе, сбили се тогава царете 
ханаански в Танаах, при водите мегидонски,ала ни късче сребро не получили 
(ст. 19). Самите небеса и звезди се сразили със Сисара и потокът Кисон, 
обърнал се в буйна река, повлякъл труповете на неприятелите. „Тъпчи, 
душо моя, силата!“, продължава певицата. Копитата конски се чупели, 
когато в страшна безредица се обърнали в бягство колесниците на 
враговете (ст. 20—22).—„Прокълнете, — казал ангелът Господен, — про
кълнете, прокълнете жителите му, задето не дойдоха на помощ Гос
поду, на помощ Господу с храбрите!“ Да бъде благословена пък Найл, 
която храбро със слабата си женска ръка прониза слепите очи на Си
сара, врага Божий (ст. 23—27).Д1рез решетката на прозореца Сисаро- 
вата майка викала: „Защо не иде колесницата му, защо се бавят коле
летата на колесницата му?“ Мъдрите нейни дворкини й отговаряли, па 
и самата тя отговаряла на думите си, че навярно той е намерил бо
гата плячка — млади девици и пъстри дрехи, от две страни везани 
(ст. 27—30). „Тъй да загинат всички Твои врагове, Господи!, — про
виква се Девора в края на своята песен,— а ония, които Го обичат, 
да бъдат като слънце, кога изгрява във всичката си сила!“

1. Кои са били Девора и Иаил? — Девора („пчела“) била про- 
рочица в Израил, сиреч вдъхновена тълкувателна на Божията воля и 
закон. Паметник, останал през вековете, е нейната дивно красива песен, 
която съставила и изпяла по вдъхновение на Св. Дух. Освен това, тя 
била и съдия (четвърти по ред) на израилтяните. Тя храбро и самоот
вержено е ръководила и предвождала родоначалниците в общо въ
стание против Иавина и Сисара. Когато Варак се колебаел, да отиде 
против Иавина и Сисара, и поставил условието: „Ако дойдеш с мене, 
ще отида; ако ли не дойдеш с мене, няма да отида“, мъжествената 
Девора смело му отговорила: „Добре, ще дойда с тебе, само (знай, че) 
твоя не ще бъде славата в пътя, по който ще вървиш; защото в 
женска ръка ще предаде Господ Сисара“.
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2. Иаил, жена на Хавера, потомък на Иотора, тъст Моисеев, убила 
Сисара, когато той прибягнал до нея да се скрие в шатрата й. До
като той спял, тя забила кол в слепите му очи. Тя извършила това 
дело, защото от все сърце принадлежала, макар и чужденка, към Бо
жия народ. В своята песен Девора, като я поставя наравно със съ
дията Самегара, показва, че в ония мрачни времена тя била от ония 
малко люде, които са вярвали в истинския Бог.

Според някои древни тълкуватели (Ориген, бл. Августин, св. Ам- 
вросий Медйолански и др.), Девора е била образец на иудейската вет- 
хозаветна църква, а Иаил — предобраз на Христовата Църква. Девора 
вдигнала знаме за въстание срещу Божия враг Сисара, т. е. дявола, 
обърнала в бягство войските му, но пълната победа принадлежала на 
Иаил („дива коза“, „сърна*), т. е. на Христовата Църква. Иаил с кол^и 
чук убила Сисара, а Христовата Църква с кръста събаря и убива своя 
враг — дявола.

§ 96. Гл. 6 и 7: Гедеон и неговият подвиг
За да избави израилския народ от тежкото робство на мадиам- 

ците, Бог му пратил избавител в лицето на съдията Гедеона. Когато 
последният вършеел пшеница на гумното си, явил му се ангел Гос
поден и му казал, че Бог го изпраща да избави Израиля от ръката 
на мадиамцйте (6, 14). За да се увери в своето небесно пратеничество, 
Гедеон поискал личба от ангела, който незабавно му дал (6, 17—7). 
В това време безбройни пълчища мадиамци, амаликитци и други „си
нове на изток“ преминали р. Йордан и разпънали своите шатри в пло- 
дородната Изреелска долина (6, 33). Укрепен от Божия Дух, Гедеон 
затръбил със своя рог и събрал войска от своя Авиезеров род, като 
същевременно изпратил пратеници до Манасиевото, Асирово, Завуло- 
ново и Нефталимово колена за помощ. Пратениците успешно завър
шили своята мисия и войските от всички племена се събрали на едно 
място (ст. 34—35). За да подкрепи себе си и войската, че Бог е с тях, 
Гедеон поискал от Бога друга личба: „Ако спасиш Израиля чрез моя 
ръка, както Ти говори, то ето, ако простра тук на гумното едно руно: 
ако има роса само на руното, а по цялата земя бъде сухо, ще зная, 
че Ти чрез моя ръка ще спасиш Израиля, както говори“ (ст. 36—37). 
Така и станало: на сутринта Гедеон изцедил от руното цяла чаша вода 
(ст. 38). Гедеон все още се колебаел да сметне ли водата на руното 
за истинско чудо, и затуй смирено помолил Господа: „Нека бъде сухо 
само на руното, а по цялата земя да има роса“. И това искане на Ге
деона било изпълнено: през нощта сухо имало само на руното, а ця
лата земя била покрита с роса (ст. 40).

Гедеон (който се наричал още и Иероваал), насърчен от Божиите 
чудеса, станал рано сутринта, заедно с народа, и разположил своя стан 
до извора Харод. Мадиамците пък със своя стан били на север от 
неговия стан, при хълма Море в долината (7, 1). Господ казал на Ге
деона: „С тебе има твърде много народ, не мога да предам мадиамци 
в ръцете им, за да не се възгордее Израил пред Мене и каже: моята 
ръка ме спаси, затова, разгласи да чуе народът, и кажи: който е страх
лив и боязлив, нека се върне и си отиде назад от планината Галаад“.
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И върнали се 22,000 души и останали 10,000 души. Бог втори път ка
зал на Гедеона: „Народът все още е много. Заведи го при водата, 
там ще ти ги избера. За когото кажа: да върви с тебе, нека върви с 
тебе, а за когото ти кажа: не бива да върви с тебе, нека не върви“ 
(ст. 2—4). Гедеон завел народа при водата. Тук Господ му казал: 
„Който лочи вода с езика си, както лочи куче, него туряй на страна, 
тъй също и всички ония, които коленичат, за да пият“. И броят на 
тия които лочели с уста от ръка, бил триста души, „С тия триста 
души, които лочеха, ще ви спася и ще предам мадиамци в ръцете ви“, 
продължил Господ и добавил: „Стани, слез в стана, предавам го в 
твои ръце! Ако пък се боиш да идеш сам, върви в стана с Фура, , 
слугата си! Там ще чуеш какво говорят, и тогава ще се укрепи ръ
ката ти да отидеш в стана“. И Гедеон слязъл, заедно със слугата си 
Фура, до самите въоръжени (ст. 5—11). Мадиамци и амаликитци се 
разположили в долината в голямо множество като скакалци (ст. 12). 
Когато Гедеон дошел до стана; чул, че един разказвал съня си дру
гиму: „Сънувах, че кръгъл ечемичен хляб се търкаля по мадиамския 
стан и, като се претъркули до шатрата, удари о нея тъй, че тя падна, 
свали я и шатрата се разтури“.Другият му отговорил: „Това не е нищо 
друго, освен мечът на Гедеона, Иоасов син,израилтянин; Бог е предал 
в ръцете му мадиамци и целия стан“*/(ст. 13— 14). Като чул разказа 
за съня и тълкуването му, Гедеон се поклонил Господу, върнал се 
в израилския стан и казал: „Ставайте! Господ предаде в ръцете ми 
мадиамския стан“. След това той разделил тристата души на три чети 
и дал всекиму тръба и празна стомна със свещ в нея, като поръчал 
всякой да прави същото, което той правел. Като стигнал Гедеон до 
неприятелския стан, до предната стража, разбудил стражарите, за тръ
бил с другарите си от четата, които строшили стомните и запалили 
свещите, като същевременно надали вик: „Меч Господен и Гедеонов!“ 
Същото направили и останалите две чети (ст. 15—20). Всички в не
приятелския стан се разтичали, развикали и ударили на бяг. Тогаз из
раилтяните се впуснали подир отстъпващия неприятел, разбили го и 
уловили двама мадиамски князе, на които отрязали главите и ги за
несли на Гедеона (ст. 21—25).

1. Що е забележително за самия Гедеона в искането му личби 
над руното? — Тук най-напред се проявява в Гедеона простота на ре
лигиозното му чувство, което е слабо просветено с истинско знание за 
Бога и затова търси да се утвърди чрез вънкашни чудесни знаци. Съ
щата тъмнота и забърканост на представите се забелязват и в проси- 
телната реч на Гедеона пред явилия се ангел (ст. 17—18). Най-сетне 
тази непросветеност на религиозното чувство особено се проявява в 
онова действие на Гедеона, че подир победата си направил ефод и уч
редил в дома си незаконно богослужение, независимо от силомското 
(гл. 8, 27).

2. Тези две чудеса с руното и сухата земя, според изяснението 
на отците на Църквата (Августина, Теодорита, Иеронима и др.) имат 
предобразователно значение: росата предобразувала Божията благодат, 
руното— иудейската църква, а сухата земя — езическата църква. При 
първото ч> до, когато само на руното имало вода, а земята била суха, 
се предобразявала Божията църква в еврейския народ, над която във
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ветхозаветните времена е пребъдвала Божията благодат, когато ези
ческата църква, лишена от Божията благодат, е представлявала суха 
земя. При второто чудо, когато станало обратно явление, сухото руно 
предобразявало еврейската църква, лишена от Божията благодат след 
идването на Бога Сина, а оросената земя — езическата църква, която с 
благодатта на Бога Сина се съживила. Освен туй, според Оригена, 
Иеронима и църковните песни от канона на Св. Богородица, руното 
предобразявало Дева Мария, а падането на росата — въплъщението на 
Бога Сина, след което благодатно било оросено мъртвото човешко 
естество, сухата и жадна земя — целия греховен свят (Пс. 71, 6).

3. Самият Гедеон със свояга победа над мадиамците е предоб
раз на Господа Иисуса. На това още пророк Исаия (9, 4) указва, като 
говори за духовната победа на Месия—Емануила над Неговите врагове, 
която представлява, „както в деня на Мадиама“. Така Гедеон („съ- 
крушаващ“) предобразявал Христа, а неговите тържествуваши вой
ници— св. апостоли, които със своите проповед и учение победили 
езическия свят.

§ 97. Гл. 11, 20— 40: Оброкът на Иефтая
Когато амонитците заплашили израилтяните с войн по спсра за 

владение на Галаадската земя, галаадските старейшини избрали Иефтая 
за свой водител (11, 5—6), който бил утвърден за това и от Господа 
(ст. 9—11). Преди да тръгне на война против амонитците, Иефтай на 
два пъти изпращал посланици до техния цар, за да се разбере с него 
мирно за владението на Галаадската страна, но не се стигнало до ни- 
какъв резултат. Спорът следователно трябвало да се разреши с война 
(12—28).|Тогаз Иефтай, укрепен от Духа Божий, се решил да отиде 
на война против амонитците, като, в случай на победа, дал Господу 
следния тържествен оброк: „Ако предадеш амонитци в ръцете ми, то 
като се върна с мир от амонитци, каквото излезе насреща ми от вра
тата на дома ми, ще бъде за Господа, и ще го принеса всесъжение“ 
(ст. 29—31). Войната на Иефтая против амонитците с Божията помощ 
била щастлива за израилтяните. Иефтай се връщал като победител в 
родния си град. Неговата единствена дъщеря, като се научила за ид
ването на баща си, приготвила хор от девици и с музика („с тимпани“) 
и пеене излязла да посрещне баща си като победител (ст. 32—34). 
Щом видял Иефтай тази тържествена среща от страна на обичната си 
единствена дъщеря, сърцето му се тежко наранило и в отчаянието си 
разкъсал дрехата си и казал: „Ах, дъще моя! Ти ме съсипа; и ти си 
между ония, които нарушиха покоя ми! Аз отворих устата си пред 
Господа и не мога да се отрека“. Когато бащата в своето смущение 
и отчаяние не знаел на що да се реши, неговата дъщеря решително 
му отговорила: „Татко! Ти си отворил устата си пред Господа — прави 
с мене това, което са изрекли устата ти, щом като Господ е отмъстил 
чрез тебе на твоите врагове амонитци. Направи ми само ето що: 
пусни ме за два месеца; аз ще отида, ще се възкача на планините и 
ще оплача моминството си с моите дружки“. Бащата изпълнил тази 
молба на дъщеря си и, след като се изпълнили два месеца, направил 
с нея според обещанието и тя не познала мъж (ст. 35—39). После
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влязло в обичай: израилските дъщери четири дни през годината пе
риодически да оплакват дъщерята на Иефтая (ст. 40).

Още в древно време се е повдигал въпросът: принесъл ли е 
Иефтай дъщеря си в жертва на всеизгаряне? — Макар че има тъл
куватели (Ориген, Йоан Златоуст, бл, Иероним и др.), които приемат, 
че Иефтай наистина принесъл в жертва на всеизгаряне любимата си 
дъщеря, и осъждат тази негова необмислена постъпка. Има други тъл
куватели, които, вниквайки по-дълбоко в свещения текст и по други 
съображения, основателно приемат, че Иефтай, за да изпълни оброка 
си, посветил дъщеря си на вечно моминство при скинията си. Своето 
твърдение те подкрепят със следните съображения:

1. Човешките жертви са строго забранени от закона (Второз. 12, 
31) и по тази причина Иефтай не е могъл да изпълни едно противо- 
законно и същевременно противоестествено дело, каквото е принасянето 
в жертва единствената си дъщеря.

2. Понеже в ст. 39 на разгледваната глава е казано за Иефтае- 
вата дъщеря, че „тя не позна мъж“, следва, че тя не била принесена 
в жертва на всеизгаряне, а останала за винаги девица да служи при 
скинията им. Все по тази причина тя иска от баща си срок от два ме
сеца да оплаква с дружките си не живота си, а моминството си. Гор
чивата участ на Иефтаевата дъщеря се вижда и от това, че тя, като 
останала да служи при скинията им до живот, се лишила от всички 
радости на живота и без да оставя след себе си поколение, което у 
евреите се считало за белег на Божието благоволение, заминала без
следно от този свят.

Свещеният историк, описвайки Иефтаевия оброк, не казва, че 
Бог го е одобрил, а го предава само като исторически факт. Св. ап. 
Павел в Посланието до евреите (гл. 11, 32), като изброява правед
ниците, които са угодили Богу във Ветхия Завет, споменава и Иефтая.

§ 98. Гл. 13— 16: Самсон и неговите подвизи
В посочените глави на книгата Съдии се говори за раждането, 

подвизите и смъртта на Самсона.
Самсон бил син на Маноя, който бил от Дановото коляно. Майка 

му била безплодна. Ангел Господен й предсказал, че ще роди син, 
който още в утробата на майка си ще бъде н а з о р е й ,  като съще
временно й поръчал да не пие вино и да не яде нечисто през бреме- 
ността. Още от раждането си Самсон („слънчице“), като назорей, спаз
вал оброка на назорейството: бръснач не се докосвал до космите на 
главата му; не пиел вино и всичко, което е от лозата; и не ядял нечисто.

В останалите три глави (14—16) са описани многобройните под
визи на Самсона, които извършвал с извънредно голямата си сила над 
филистимци, под робство на които били израилтяните: разкъсване устата 
на един млад лъв само с ръцете си (14, 5—6); убиване тридесет фили
стимци в Аскалон, на които взел дрехите и ги дал на брачните си 
другари (14, 12—20), когато отгатнали с помощта на жена му гатан
ката, която той им задал; залавяне триста лисици и свързването им за 
опашките, между които турил запалени свещи, и пустнал да опожарят 
по пшенична жътва снопите, лозята и маслинените градини на фили-

105



стимци(15,4—6); пречупване пищялите и бедрата на онези филистимци, 
които убили жена му и изгорили дома на баща й (15, 6—8); избиване 
само с ослина челюст хиляда филистимци, които го били вързали за 
ръцете с въжа(15, 12—17); изкъртване посред нощ портите на гр. Газа, 
както и отнасянето им на гърб чак на върха на планината, която е на 
пътя за Хеврон, когато филистимци искали да го заловят и убият (16, 
1—3). Всичките тези свои подвизи Самсон извършил с извънредно го
лямата си сила, когато Дух Господен бил върху него (13, 25; 14, 6, 
19; 15, 14, 16; 16, 28).

Най сетне Самсон имал неблагоразумието да се ожени за една 
филистимка Д а л и л а .  Тя, по настояването на филистимски владелци» 
го придумала да й каже, где се намирала силата му. Той отначало я 
лъгал, но после й казал, че силата му се намира в космите на главата, 
които, като се острижат, той щял да стане като обикновените люде. 
Един път, когато Самсон спял на коленете й, повикала човек, който 
остригал седемтях плетеници на главата му. Дошли филистимци и, по
неже той вече нямал необикновена сила („Господ отстъпил от него“), 
хванали го и ослепили, вързали го с две медни вериги и довели в Газа, 
гдето той мелел жито в затвора. Един път, когато филистимци се съ
брали да принесат жертва на своя идол Дагона, повикали Самсона да 
се повеселят с него. Като бил доведен Самсон, на когото космите на 
главата вече порастнали и се повърнала силата му, казал на мом
чето, което го водело, да го заведе при големите стълбове, на които 
се крепяло зданието, за да се облегне върху тях и си почине. След 
това се помолил Богу: „Господи Боже! Спомни си за мене и ме под
крепи само сега, о Боже! за да си отмъстя изведнъж на филистимци, 
за двете си очи1“. Като бил доведен Самсон до двата стълба, казал: 
„Умри, душо моя, с филистимци“ !, разтърсил стълбовете и зданието 
рухнало върху владелците и събрания народ и ги избило. Умрелите 
владелци и народ били повече от тия, които Самсон умъртвил през 
живота си. Дошли братята му и целият му бащин род, взели тялото 
му и го погребали в гроба на баща му Маноя.

§ 99. Предобразователно значение на някои лица и 
събития в книгата Съдии

Бог и в размирните, многострадални и мрачни времена на съдиите 
не оставил Своя избран народ без указания за светлите и спасителни 
времена на Месия, на този велик Пророк, Който ще бъде като Мои
сея (Второз, 18, 15). Земните нещастия и многобройните заробвания от 
околните ханаански народи напомняли на еврейския народ за вечното 
нещастие, което те заслужили със своето богоотстъпничество и нече
стие. Когато у тях се пораждало разкаяние и желание не само да се 
освободят от робство, явявало се у тях желание да видят по-скоро 
великия избавител Месия—Христа. Всеки „съдия“, като извънреден 
пратеник на Иахве, като „спасител на Израиля“, бил предобраз на 
Спасителя Христа, Който ще бъде предводител на всички люде, ще ги 
избави от робството на дявола, ще ги направи свободни и ще ги съди 
според делата им. По отделно, като предобраз на Месия, е Самсон, 
предобразователното значение на когото се открива и в самото му име
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(„Самсон“ значи „слънце“) и в ноговото вечно, за цял живот, назорей- 
ство, определено от Самия Бог още преди неговото раждане от без
плодна майка. Някои тълкуватели виждат в израза на евангелието 
от Матея: „За да се сбъдне казаното чрез пророка, че Той ще се 
нарече Назорей“ (2, 23), указание за предобразователното значение на 
Самсоновото назорейство от неплодна майка, на която ангелът казал: 
„Ще бъде назорей Божий“.

За предобразователното значение на Гедеона говорихме на съот
ветното място (§ 96).

За събитията с предобразователно значение, а именно за оросеното 
руно и за сухата земя, както и за победата над мадиамци, говорихме 
също на съответното място (§ 96).

. 8. КНИГА РУТ 

§ 100. Название на книгата
Тази книга е получила своето название от моавката Рут, чиято 

история се разказва в нея. И в еврейската, и в гръцката, и в нашата 
синодална Библия, названието на тази книга е едно и също—-Рут. Някои 
от древните отци са считали тази книга за прибавка към книгата 
Съдии.

§ 101. Писател на книгата
Достоверни сведения за писателя на книгата Рут няма. Понеже 

тази книга е тясно свързана с книгата Съдии и един вид нейно до
пълнение, а освен това, в някои свои изрази тя напомня първата книга 
на Царствата (Рут 1, 1; ср. I Цар. 3, 17; 14, 44; 25, 25; Рут 4, 4; 
ср. 1 Цар. 20, 2)), като най-достоверен писател се приема, че е пророк 
Самуил, на когото се приписва и авторството на книгата Съдии, а 
също и авторството на първата и втората (до 24 гл.) книга на Цар
ствата.

§ 102. Цел за написване на книгата
Свещеният писател при написване книгата Рут е имал предвид 

следните цели: 1) да изложи и предаде на идващите поколения точно 
родословната таблица на царската фамилия на Давида, а чрез него и 
на неговия Потомък Христа, защото, както забелязва блажений Тео- 
дорит, Той е произхождал по плът от езичницата Рут; 2) да покаже 
непрестанния Божий промисъл към верните и надяващите се на Гос
пода, които, както на този свят, тъй и в бъдещия, приемат съответ
ната награда за своята добродетел и праведност; 3) да покаже, че 
езичниците имат морални заложби, за да бъдат приети в Църквата 
Божия, стига да признават Иахве за свой Бог.
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§ 103. Съдържание на книгата
Книгата Рут се състои от 4 глави. В първата глава се разказва, 

как езичницата Рут дошла в иудейския град Витлеем и приела вярата 
на избрания Божий народ. В дните на съдиите в Иудейската земя на
станал голям глад. Едно благочестиво еврейско семейство — Елимелех, 
жена му Ноемин и двамата им сина — Махлон и Хилеон, за да се 
прехрани през време на този голям глад, напуснало Иудейската земя 
и отишло в Моавската страна. Тук Елимелех умрял и Ноемин оста
нала вдовица с двамата си синове. Последните се оженили за моавки: 
Махлон взел Орфа, а Хилеон—Рут. След като преживели с тях около 
десетина години, двамата братя умрели. Тогаз Ноемин в чуждата земя 
се почувствувала съвършено осиротяла и решила да се върне обратно 
в родната си земя. С нея тръгнали за Иудовата земя и двете й снахи. 
По пътя Ноемин им казала: „Идете, върнете се всяка в майчината си 
къща; нека Господ ви стори милост, според както сте постъпвали с 
покойните и с мене! Да ви даде Господ да намерите прибежище всяка 
в къщата на своя мъж!“ После ги целунала, а те се разплакали и й 
казали: „Не, ние ще се върнем с тебе при твоя народ“ (ст 10), Ное
мин почнала отново да ги увещава да се върнат обратно в родната си 
земя. Орфа, поради религиозни и национални връзки, се върнала обратно, 
а мъжествената Рут категорично заявила на свекървата си: „Където 
отидеш ти, там ще дойда и аз, и гдето живееш ти, там ще живея и 
аз; твоят народ ще бъде мой народ, и твоят Бог — мой Бог; и гдето 
умреш ти, и аз ще умра и ще бъда погребана; нека Господ ми стори 
това и това и нещо повече да стори; само една смърт ще ме раздели 
от тебе“. Ноемин, като видяла упорството на снаха си, престанала да 
я увещава да се върне (ст. 11 —18).

Щом стигнали двете жени във Витлеем, целият народ в смуще
ние питал: „Таяли е Ноемин?“ А тя, преждевременно остаряла, казвала: 
„Не ме наричайте Ноемин („сладост“, „удоволствие“), наричайте ме 
Мара („горчива“), защото Вседържителят ми прати голяма горчевина; 
аз излязох оттука заможна, а Господ ме върна с празни ръце“. Това 
станало в началото на ечемичена жътва (ст. 19).

Във втората глава се излага, как целомъдрената моавка Рут със 
своята вяра в Иахве и със своята скромност спечелила всеобщото ува
жение и съчувствие на витлеемските жители и особено на Елимеле- 
ховите роднини, а най-вече на В о о з а. — За да прехрани старата си и 
изнемощяла свекърва Ноемин, Рут почнала да излиза по нивите и да 
събира класовете, които оставяли жътварите след себе си. Тук случайно 
попаднала в нивата на богатия и благочестив Вооза. Той се отнесал 
съчувствено към нея — позволил й да дохожда на нивата му, да се 
ползува от храната на жътварите му и дори я поканил да сподели 
трапезата му, като най-сетне поръчал на жътварите си да не смеят да 
я обиждат, а нарочно да й оставят повече класове (2, 1—16). В този 
ден, когато се върнала от нивата, Рут очукала една ефа (около 18 
килогр.) ечемик и донесла на свекърва си храна, която й останала 
след обеда. Двете жени се зарадвали много и поблагодарили на Гос
пода, Който не лишава от Своята милост ни живите, ни мъртвите. 
В Ноемин се породила мисъл да се омъжи снаха й Рут за богатия
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Вооза, поради което я посъветвала да ходи за класове само на него
вата нива (ст. 17—23).

В третата глава се разказва, как Рут разкрила своята любов на 
Вооза и той, по силата на закона за родството, се съгласил, ако по- 
близкият й роднина не препятствува, да се ожени за нея. — Ноемин, 
за да избави своята снаха от лишения, решила да я омъжи за Вооза. 
От срам и стеснение двете жени не се решили да направят явно това 
предложение на Вооза, а тайно. Рут, научена от своята добра съвет
ница Ноемин, отишла нощно време на гумното, гдето Вооз отвявал 
ечемик. Без да се показва някому, след като се нахранил и легнал 
Вооз, тя отишла на леглото му, отвила го и седнала при нозете му. 
Около среднощ Вооз се пробудил и забелязал, че жена лежи при но
зете му. Той, изненадан и смутен, я запитал коя е. Рут му отговорила: 
„Аз съм Рут, твоя рабиня, простри крилото си на твоята рабиня, за
щото ми си сродник“. Зарадван Вооз от тази смела постъпка на Рут, 
казал й: „Благословена да си от Господа Бога, дъщ е! Тая си последна 
милост ти извърши по-добре от първата, като не отиде да търсиш 
момци, бедни или богати... Ако и да е вярно, че съм ти сродник, но 
има друг сродник, по-близък от мене... ако той те вземе, добре, нека 
те вземе; ако ли не те вземе, аз ще те взема“. Много рано, преди разсъм
ване, без да бъде забелязана от някого, се завърнала с дадените й от 
Вооза шест мери ечемик у дома си и разказала всичко, което се слу
чило с нея, на свекърва си. Ноемин, уверена в благополучния изход на 
това дело, посъветвала снаха си този ден да стои в къщи (ст. 1 —18).

В четвъртата глава се разказва, как Вооз се оженил за Рут.— 
Сутринта Вооз в присъствието на градските старейшини предложил 
на въпросния близък роднина, по силата на закона за родството (Числ. 
36, 9), да купи всичката земя на покойния Елимелеха и неговите си
нове. Той се съгласил. Но когато Вооз му казал, че той, Съгласно със 
закона, трябва да се ожени за бездетната Рут, за да възстанови името 
на покойния в наследството му, отказал, за да не разкъса своето малко 
наследство между много деца. Тогаз, според закона, той отстъпил пра
вото си на Вооза, като снел обувката си и я подал на Вооза (ст. 1—8). 
Като се спогодили роднините, градските старейшини пожелали богато 
и славно потомство от младата Рут (ст. 9—12). Скоро от брака, склю
чен между Вооз и Рут, се явил плод: Рут родила Овида, когото осиновила 
старата Ноемин и му станала бавачка (ст. 13—16). Овид после родил 
Иесея, а Иесей родил цар Давида. Така моавката Рут се удостоила да 
стане прабаба на цар Давида (ст. 17—22).

Моавката Рут е предобраз на Божията Църква от езичниците; тя 
се удостоила с високата чест да стане прабаба на Месия (Мат. 1, 5). 
С това Свое безпределно милосърдие Господ показал, че приема в 
Своето царство и грешни люде, и езичници, защото е дошел да спаси 
всички.
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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА КНИГИТЕ НА ЦАРСТВАТА

§ 104. Название на книгите
След книгата Рут в Библията следват под ред четири книги, 

на Царствата, защото в тях се излага историята на израилския 
народ под управлението на царете — от времето на пророк Са- 
муила до Вавилонския плен. Тези четири книги в еврейската Библия 
съставят две книги с различни названия: първата, която се състои от 
нашите първа и втора книга на Царствата, се наричат Сефер Ш емуел — 
Книга Самуилова, а втората, която се състои от нашите трета и че
твърта книги на Царствата, — Сефер М елахим  — Книга на Царете. 
Първата книга е наречена Самуилова, защото съдържа главно исто
рията през времето на пророк Самуила, който бил посредник между 
Бога и народа при промяната на управлението и помазал пързите двама 
царе — С а у л а  и Д а в и д а .  Втората книга се нарича Книга на Царете, 
защото в нея се излага историята на еврейските царе. Св. Православна 
Църква, от уважение към свещената древност на еврейския канон на 
Свещеното Писание, задържа това броене, като всеки две книги смята 
за една и ги брои така: I и II Книга на Царствата и III и IV Книга 
на Царствата. Тези книга са разделени на четири най-напред в пре
вода на Седемдесетте, вероятно за по-удобно четене и изучаване. 
В гръцкия превод на Седемдесетте всичките четири книги носят назва
нието BxacAscxwv (Царства).

§ 105. Писатели на книгите
Книгите на Царствата са написани от пророците, които са живели 

през периода на царете. Това мнение, което напълно отговаря на на
значението на пророците и е прието от св. отци на Църквата, се под
крепя от книгата Паралипоменон и от иудейското предание. Така, 
според свидетелството на първата книга Паралипоменон (29, 29), I 
и II Книга на Царствата са написани от пророците: Самуила, На- 
тана и Гада, а III и IV — от по-послешните пророци: Натана, 
Ахия Силонитянин, Иоиля Прозорливеца и Исаия, сина Амосов 
(2. Пар. 9, 29; 32, 32). Понеже в първите две книги на Царствата 
се разказват събития, които са станали много по-късно от Самуила 
(1 Цар. 5, 5; 6, 18; 9, 9; 2 Пар. 4, 3 и др.), а в четвъртата книга се 
говори за работи подир Вавилонския плен, от една страна ; понеже писа
телите на трета и четвърта книга често се позовават и на други книги, 
като „книга на Соломоновите дела", „Летописите на израилските царе" 
(3 Цар. 14, 19, 29; 15, 7; 16, 5; 14, 4; 4 Цар. 1, 18; 8, 25; 10, 34), 
от друга; понеже, от трета страна, се срещат сходни места в кни
гите Царства и в книгите Паралипоменон (3. Цар. 3, 4—14 и 
2 Пар. 1, 3—13; 3 Цар. 7, 3 1 -8 , 50 и 2 Пар. 5, 1, 4, 40; 3 Цар. 10, 
1—28 и 2 Пар. 9, 1—28 и др.), — обстоятелство, което показва, че 
писателите на книгите им са се ползували от един източник, — следва, 
че това мнение за писателите трябва да се коригира така: от остана
лите записки на пророците ученият и боговдъхновен писател Ездра, 
след Вавилонския плен, написал в сегашния им вид книгите Царства,
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§ 106. Времето, което се обхваща от книгите на
Царствата

Тези книги излагат живота и делата на еврейските царе през 
един период от 600 години —#от раждането на пророк Самуила до 
освобождението на цар Иехония от затвора в 37 година след изпра
щането му във Вавилон (1170 — 567 г. пр. Хр.). Така, първата книга 
излага историята на богоизбрания народ ограждането на Самула до 
смъртта на Саула — 110 години-^ втората разказва за царзването на 
Давида— 40 години t третата описва царуването, на Соломона до Ио- 
сафата — 120 години; четвъртата — от смъртта на Ахава до Вави
лонския плен — приблизително 290 години.

Таблицата на стр. 112 представя един преглед на иудейските и 
израилските царе с обозначение от кога до кога са царували.

§ 107. Цел за написване к н и г и т е  на Ц а р с т в а т а
Писателите на книгите са имали предвид следните цели: 1) да 

продължат историята на Божия народ от времето на съдите до роб
ството; 2) да покажат с примери, че политическото могъщество на 
еврейския народ се е крепило на религията — когато последният се 
е придържал здраво о Божия закон, тогава е благоденствувал, а ко
гато е попаднал в идолослужение и нечестие — страдал; 3) да под
чертаят непрекъснатия царски род от Иудовото коляно, като потвър
ждение на пророчеството на патриарх Иакова за произхода на цар — 
Месия от това коляно (Бит. 49, 10).

ПЪРВАТА КНИГА НА ЦАРСТВАТА

§ 108. Съдържание на книгата
Съдържанието на първата книга Царства има 31 глави и може да 

се раздели на три части: първа (гл. 1—7) излага историята на послед
ните съдии Илий и Самуила до избирането на цар; втора (гл. 8—15) 
разказва за промяната в управлението и избирането Саула за цар до 
окончателното му отхвърляне от Бога; и трета (16—31) повествува 
отхвърлянето на цар Саула до избиране на негово място Давида и 
отношението между двамата до смъртта на Саула.

В първата част обширно се говори за рождението на пророк Са* 
муила като плод на усилената молитва на майка му Ана, съпруга на 
Елкана. В знак на благодарност към Бога зарадваната майка посветила 
единствения си син да служи при скинията, която тогава била в Силом, 
и изрекла пророческа благодарствена песен, в която Спасителят за 
първи път в Свещеното Писание е наречен Месия („Помазаник“), гл. 
2, 10. Макар Самуил да се възпитал при скинията между нечестивите 
синове на Илий, пак преуспявал в светост, поради което Бог в нощно 
видение го повикал към пророческо служение и му предсказал Своята 
присъда над нечестивия Илиев дом-(2, 11—3, 21). Наскоро се започнала 
война с филистимците, които пленили ковчега на завета, убили Илие-
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о
Е Ц а р е От кога до кога ?

г

1
Пр. Хр.

Саул 1052— 1012
2 Едновременно Иевосгей над 11-тях колена и Давид

над Иудовото коляно с Хеврон 1012— 1005
3 Давид 1012— 972
4 Соломон 972— 932

Иудейско царство

№ 
по 

ре
д

Израилско царство

5 Ровоам 932— 917

Авия
1 Иеровоам I 932— 912

6 917— 915
7 Аса 915— 875 \

2 Нават 912— 911
3 Вааса 911— 888
4 Ила 88 8 — 887

* 5 Замврий 887 само 7 дни
6 Амврий 887— 876

8
7 Ахав 876— 855

Исафат 875— 851
8 Охозия 855— 854

Иорам
9 Иорам 854— 848

9 855— 844
10 Охозия 844 само 1 година
11 Готолия (похитителка) 843— 837

12
10 Ииуй 848— 816

Иоас 837— 798

11 Иоахаз 816— 800

13 12 Иоас 800— 785
Амасия 798— 769

14 13 Иеровоам II 785— 745
Азария (Озия) 769— 738

14 Захария 745 само 5 месеца
15 Селум 745 „ 1 месец
16 Менаим 7 4 5 -  736
17 Факия 7 3 6 -  735

15 18
Факей 735— 732

Иотам 738— 733
16 Ахаз 733— 728

19
Осия 732— 722

Израилското царство по
корено от асириците

Всичко 19 царе от 9 ди- 
насти

Иудейско царство

17 Езекия 728— 699
18 Манасия 699— 644
19 Амон 644— 642
20 Иосия 642— 609
21 Иоахаз 609— 608
22 Йоаким (Елиаким) 608— 597
23 Иехония (Иоахин) 597 само 3 месеца
24 Седекия (Матания) 597— 586 К райнаиудей-

Йерусалим разрушен от вавилонците 586 ското царство
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вите синове, чиито баща, като узнал за тяхната нещастна съдба, ско- 
ропостижно умрял (гл. 4). Ковчегът на завета не стоял дълго врмее 
у филистимците: те се принудили да го върнат обратно тържествено 
на израилтяните, защото през време на стоянето му между тях се 
появили необикновено чудесни явления и наказания (гл. 5—6, 18). Във 
Ветсамис, гдето чудесно пристигнал ковчегът, онези от евреите, които 
любопитствували да разгледат вътрешността му, били тежко наказани. 
Принудили се да го пренесат в Кириатиарим (6, 19—7, 1). Тук пророк 
Самуил въздействувал на своя народ да отхвърли идолопоклонството 
и да се обърне към Господа, Който след двадесет години му помогнал 
да победи филистимци. Подир това Самуил станал последен съдия на 
израилския народ (7,2—17).

Във втората част се разказва, как израилският народ, вследствие 
постепенното си богоотстъпничество и разврат, както и по подражание 
на съседните езически народи, поискал от Самуил промяна на управле
нието, като им помаже цар (гл. 8). Господ, огорчен от това желание 
на евреите, на които съобщил чрез Самуила „правата на царя“, им 
дал цар (гл. 8 — 10, 16), в лицето на Саула, син Кисов, от Вениаминовото 
коляно, когото избрали със жребие (гл. 10, 17—27). Саул при Иавис 
нанесъл над амонитци тежко поражение и с това утвърдил престола 
си (гл. 11). Тогаз Самуил се простил тържествено с народа и предал 
властта на Божия помазаник* (гл. 12). След това Саул честито 
управлявал израилския народ и нанесъл големи победи над окол
ните народи (гл. 13—14), като най после навлякъл над себе си Божия 
гняв, задето не се подчинил на Бога във войната с амаликитци (гл. 15).

В третата част се повествува, как Самуил тайно помазал за 
цар, вместо Саула, Давида, син Иесеев ( 16, 1 —13). В туй време 
Божият Дух отстъпил от Саула и него почнал да мъчи злият дух. За 
да разсейва мрачните мисли на Саула, Давид бил повикан в царския 
палат да свири ( 16, 14—32). Евреите наскоро имали война с филистимци, 
която се завършила с победа на Давида над Голиата. Тази победа 
много прославила Давида и Саул го назначил за началник на военните 
сили, а Ионатан, Сауловият син, го избрал за най-близък приятел 
(17—18, 5). Давидовата слава станала причина да се породи у Саула 
завист ( 18, 7—30) и той почнал да го преследва. Саул заповядал на 
сина си Ионатана да убие Давида, но той не се съгласил, понеже му 
бил приятел, като при това сполучил за малко време да накара баща 
си да се закълне, че няма да убие Давида. Наскоро пак станала война 
с филистимци и Давид пак им нанесъл тежка победа, с което отново 
събудил Сауловата завист към себе си. Давид побягнал и се скрил 
в дома на Самуила в Рама, но и там не бил сигурен за живота си 
(гл. 13). Ионатан пак се застъпил за приятеля си Дивида, но не успял 
да му помогне (гл. 20). Давид бил принуден да бяга най-първо в Номва, 
после в Адоламската пещера, а по-подир в Моавската земя (гл. 21—22, 5). 
Саул жестоко отмъстил на гр. Номва, задето помагал на Давида 
(гл. 22,6—23). Саул продължавал да преследва Давида, в чиито ръце два 
пъти попадал, но Давид нищо не му сторил (гл. 23—26). Давид най- 
сетне отишъл при филистимския цар, получил от него гр. Секелаг и 
оттам водил война против враговете на израилския народ (гл. 27). Саул 
трябвало да воюва против филистимци и се обърнал за помощ към
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аендорската вълшебница, като забравил Бога, Който го избрал за цар 
(гл. 28). Давид не взел участие в тая война, а воювал с амаликитци 
(гл. 29—30). Саул бил разбит и в отчаянието си се самоубил (гл. 31). 
С него паднали убити и тримата му сина, между тях и Ионатан (гл. 31).

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 109. Гл. 1—3: Историята на Самуила
Съдържанието на първите три глави от първата книга на Царс

твата може да се раздели на три части: в първата (1—2, 1 — 11) се говори 
за раждането на Самуила; втората (гл. 2, 12—31) излага нравственото 
състояние на дома на първосвещеника Илий и първото време от живота 
на Самуила при Илий; третата (гл. 3, 1—21) разказва повикването на 
Самуила от Господа за пророк.

Нека разгледаме по ред тези три части.
1. Във време на първосвещеника и съдията Илий в Раматаим- 

Цофим, в Ефремовото коляно, живял един левит Елкана, който имал 
две жени: от първата, на име Фенана, той имал деца, а от втората, 
на име Ана, нямал (гл. 1, 1—2). Като благочестив израилтянин, Елкана 
в определени дни ходел на поклонение със семейството си в Силом, 
гдето във време на съдиите била скинията и гдето бил първосвещеник 
Илий и свещеници синовете му Офни и Финеес (ст. 3). Подир благо
дарствената жертва, според закона, слагала се празнична трапеза, на 
която Елкана отделял от жертвеното животно няколко къса за Фенана 
и за децата й, а на Ана, която била бездетна, само един къс, макар 
да я обичал повече от Фенана. При това Фенана, която ревнувала и 
мразела Ана, се стараяла всячески да я оскърбява за нейното без- 
детство* По тази причина Ана в празничните гощавки била всякога 
печална, плакала и не яла (ст. 4—7). Вниманието на съпруга й към 
нея, неговите милувки и утешения, не са могли да заменят нейната 
радост да стане майка. Един път право от трапезата тя се упътила 
към двора на скинията да се помоли на Господа. В това време първо
свещеник Илий седял на седалището при входа на дома Господен 
(ст. 8—9). Молейки се със сълзи на очи, бедната Ана давала такъв 
оброк на Бога: ако Той погледне на смирената Си рабиня и й даде 
син, тя щяла да го даде в дар да служи на Бога през целия си живот; 
вино не щял да пие и бръснач не щял да възлиза на главата му 
(ст. 10—11). Дълго време се молела натъжената жена, като не произ
насяла думи, а само си мърдала устните. Илий, като забелязал нейното 
възбудено състояние, помислил, че тя е пияна и я укорил. Обаче, ко
гато тя му обяснила своята мъка и молитва, той я утешил и казал, че 
Бог ще изпълни молбата й. Ана излязла от двора на скинията радостна, 
с вяра в Божията милост. И наистина, скоро заченала и родила син, 
когото нарекла Самуил („изпросен от Бога“, ст. 12—20). На другата 
годица Ана не отишла с мъжа си в Силом при скинията, защото 
кърмила детето си и искала да се яви пред Бога, когато то порасне, 
за да изпълни своя оброк (ст. 21—23). Подир три години се явила с 
детето си в Силом, за да принесе законните жертви и, според оброка
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си, да го предаде на първосвещеника Илий, за да слугува на Господа 
през целия си живот (ст. 27—29). След туй вцъхновенат майка на 
бъдещия пророк изпяла в чест на Бога песен, в която Му благодаряла 
като неин закрилник от враговете й (Фенана и децата й) и спасител, 
Който по Своята правда, светост и всеведение възвишава смирения и 
сваля горделивия, дава по достойнство богатство и бедност, сила и 
слабост, чадородие и безчадие, здраве и болест, живот и смърт 
(гл. 2, 1—9), и Който ще открие Своя съд над враговете на Божия 
народ чрез Царя и Своя Помазаник (Христа-Месия), ст. 10, Самуил 
останал да служи при скинията, а Ана със своя съпруг Елкана се за
върнала в Рама.

2. Когато Самуил останал да служи при скинията, свещеническите 
длъжности, според закона, изпълнявали нечестивите синове на Илий, 
които се отнасяли с пренебрежение към Бога и към своя свещеническ и 
дълг. Така, слугата на свещеника се явявал с голяма вилица в ръка 
при котлите на богомолците и, без да има право, набождал от котлите 
каквито късове му попаднели (гл. 2, 12— 14). Дори преди да бъде 
изгорена жертвената тлъстина, свещеническият слуга, противно на за
кона, изнудвал със сила приносителите да му дадат от жертвеното 
животно най-добрите части сурово месо, защото свещеникът не могъл да 
яде варено месо, а печено (ст. 15—16). Това било явно поругание над 
жертвата (ст. 17). Макар да е бил поставен при такива недостойни 
служители на Иахве, каквито са били синовете на Илий—Офни и Фи- 
неес, Самуил благоговейно изпълнявал своите длъжности към Бога и 
бил удостоен от първосвещеника да носи ленен ефод. Майка му Ана 
дохождала всяка година в Силом да се порадва на своя обичен син 
и да поблагодари на Бога. По благословението на Илий Бог й дал 
още три сина и две дъщери (ст. 18—21). Престарелият Илий слушал 
за нечестивите постъпки на своите синове, но само ги смъмврал и им 
посочвал тежкия грях, който те вършели пред Бога (ст. 22—25), но не 
ги наказвал и не ги отстранил от служба, както изисквал от него за
конът и дългът като първосвещеник и съдия. Нечестивите синове не 
слушали кротките съвети на своя баща и, когато Самуил все повече 
печелел благоволение у Бога и народа, Бог решил да загинат Илиевите 
синове (ст. 25—26). Сам първосвещеникът, неудостояван вече с непо* 
средни откровения от Бога, бил изобличен и получил откровение по 
особен извънреден пратеник Божий, че неговият дом е осъден: първо- 
свещеническото му достойнство щяло да премине от неговия в друг 
род; мъжкото поколение от неговия род щяло да загине от насилст
вена смърт преди да достигне старост (ст. 27—33), а Офни и Финеес 
щели да загинат в един и същи ден (ст. 34). На мястото на Илий 
Бог щял да издигне „достоен свещеник“, който щял да бъде угоден 
и послушен на Бога. Той и домът му щял да стои твърдо — 
достойно и честно щял да изпълнява своето служение пред помазаника 
на Иахве през всичкото време (ст. 36—36).

3. През време на Самуиловото служение при Илий Бог рядко от
кривал волята Си на първосвещеника — нямало и видения (гл. 3). На 
Самуила била определена от първосвещеника длъжност — да пали 
светилника в светилището и да гледа да не загасне (Изх. 27, 20—31), 
поради което той спял в самото светилище на скинията, а престарелият
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първосвещеник Илий, комуто Самуил прислужвал, спял в шатра при 
скинията (ст. 1—3). При това положение една нощ Самуил получил 
откровение от Господа. От начало гласа на Господа той взел за глас 
на Илий, понеже това било първо Божие откровение за него и не поз
навал Божия глас. Три пъти Самуил смятал гласа на Господа за глас 
на Илий и ходил при него да го пита, защо го вика. Най-сетне Илий 
се досетил, че Бог вика момчето, и го научил да отговори на гласа : 
„Говори, Господи, понеже Твоят раб слуша“ (ст. 4—9). Бог, Който се 
явил на Самуила, му открил, че страшният Божий съд над дома на 
Илий се приближава и че грехът на неговия дом е непростим (ст. 10—14). 
Сутринта Самуил се боял да съобщи на Илий за това откровение, но, 
поради клетвата на последния, бил принуден да му каже полученото 
откровение. Старият първосвещеник с покорност приел страшния Бо
жий съд над неговия дом (ст. 15—18). Самуил расъл и се прославил 
със своите предсказания и станал известен на целия израилски народ 
от Дан до Вирсавия (ст. 19—20). Той продължавал да получава откро
вения от Бога. Синовете на Илий продължавали да ходят по безза- 
конния си път(ст. 21).

гГл. 1,11. Оброкът на Ана бил двояк: детето, без да бъде откупувано 
(Лев. 27, 2—2), щяло да послужи при скинията до живот и шяло да 
бъде назорей.

Гл. 2, 1— 10. Песента на Ана се употребявала още при ветхозат 
ветното богослужение. И после послужила в православието богослу
жение за основа на третата песен от канона. По обясненията на св. 
отци, тая песен има пророчески смисъл: в нея се предобразява Цър
квата, която отначало била безплодна, и за Иисуса като Месия.

Гл. 2, 18. Самуиловият „ленен ефод“, не ще съмнение, не е бил 
като първосвещеническият, тъй като той не бил нито първосвещеник, 
нито свещеник, а прост левит. Този негов ефод показвал чистота на 
неговия живот и смирение.

Гл. 3, 35. Този „верен свещеник“, по свидетелството на третата 
книга на Царствата (гл. 2,27,35) и на най-добрите тълкуватели, е Садок, 
от рода на Елеазара, който бил поставен първосвещеник при Соломона, 
вместо Авиатара, потомък на Илий, от рода на Итамара, — По ни
кой начин не бива да приемем, че този „верен свещеник" е Самуил, за 
щото той не бил първосвещеник, а само прост левит.

&

§ 110. Гл. 8, 1—22: Промяна в управлението 
на Божия народ

Когато пророк Самуил остарял, оставил за помощници в съда 
двамата си сина: Иоил и Авия (ст. 1 —2) Самуиловите синове не вървели 
по пътя на баща си: те вземали рушвет и по този начин развраща
вали съда (ст. 3). Израилските старейшини, като взели външен повод 
от това, дошли при Самуила и му заявили: „Ето, ти остаря, а сино
вете ти не вървят по твоите пътища, затова постави ни цар, който 
да ни съди, както*е у другите народи“ (ст. 4—5). Тези думи се ви
дели неприятни в очите на Самуила и той се обърнал с молитва към 
Господа. Господ отговорил на Самуила: „Чуй народния глас във всичко, 
що ти говорят, защото те не отхвърлиха тебе, а отхвърлиха Мене, за
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да не царувам над тях; както постъпваха от оня ден, когато ги изве
дох из Египет, и доднес, като Ме оставиха и служеха на други бо
гове, тъй постъпват и с тебе“ (ст. 6—9). С този отговор Бог открива, 
че е справедливо негодуванието на Самуила; а отхвърлянето властта на 
Самуила — за отхвърляне властта на Самия Него, понеже съдиите съ
дели от името на Бога. При това Господ заповядал на Самуила да 
съобщи, на народа „правата на царя“. Самуил от името на Бога раз
яснил на народа, че „правата“ на такъв цар, какъвто те искат по 
подобие нах езическите царе, се основават само на насилието и прите
снението. Управлението ще увисне като тежко бреме на шията 
на народа. „Тогава ще заохкате, — добавил Самуил, — от царя си, ко
гото сте си избрали, и Господ няма да ви отговаря тогава“ (ст. 10—18). 
Всичко туй не подействувало на народа и той продължавал да иска 
цар, който да ги съди и води на война (ст. 19—20). Самуил пак се 
обърнал с молитва към Господа и Той му казал да изпълни упоритото 
желание на народа— „постави ни цар . . . .  както е у другите народи“. 
След туй Самуил, очаквайки по-ясни заповеди от Господа, разпуснал 
събранието (ст. 21—22).

Защо думите на старейшините били „неприятни“ и защо Бог 
искането им да имат цар счел за измяна на Самия Него ? — Старей
шините, като искали цар от Самуила, основавали се на туй, че него
вите синове не съдели справедливо, а за подкупи. Туй обстоятелство, 
дори и да било напълно вярно, пак не им давало право да искат по 
такъв начин цар: щом начело на теократическото управление стоял 
помазаният и безкористночестният пророк Самуил, това много лесно 
могло да се премахне или с наказването на Самуиловите синове, или 
пък най-сетне с тяхното пълно отстранение. Старейшините, както това 
може да се види от свещения текст, неволно изказали истинското си 
намерение да имат цар с тези думи: „постави ни ц а р . . . ,  както е у 
другите народи“. С други думи те искали цар по подражание на ези
ческите народи; националната разпокъсаност между отделните колена 
те мислили, че може да се премахне с цар, който ще укрепи държа
вата им и ще я направи страшна за враговете им, когато в същност 
тяхното могъщество зависело изключително от тяхната вярност към 
Царя на царете — Иахве. Затуй именно Бог с гняв приел искането на 
народа за цар и го счел за измяна (Гл. 8, 7—8; ср. Ос. 13, 6—11). 
Само по себе си искането на старейшините да имат цар не е било 
противно на Божия закон (Второз. 17, 14). Нещо повече: то било на
пълно Съгласно с обещанието на Бога за Месия (Бит. 17, 6. 15; 49, 10).

§ 111. Гл. 8, 22— 11, 15: Помазването на Саула за цар 
и всенародното му признаване

Господ заповядал на Самуила да послуша гласа на народа и да 
му помаже цар (8, 22). Имало един виден човек от Вениаминовото 
коляно, на име Кис, който имал син Саул. Той бил млад и хубавец, 
какъвто друг подобен на него нямало измежду израилевите синове. 
Един път на Киса се изгубили ослиците и той пратил сина си Саула, 
заедно с един слуга, да ги търси, но не успял да ги намери (9, 1—3). 
Понеже се забавили доста време, Саул казал на слугата: „Да се вър-
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нем, да не би баща ми, като забрави ослиците, почне да се безпокои 
за мене“. Слугата му отговорил, че в града, в който отивали, живял 
един Божий човек, човек почитан, който щял да му покаже пътя, по 
който трябвало да вървят; това, което кажел този човек, това се 
сбъдвало (ст. 4 — 10). При стигане в града, срещнали ги момичета, 
които били излезли да си наливат вода. Тях запитали: „Има ли
тук ясновидец?“ Момичетата отговорили утвърдително и добавили: 
„Той е отпреде ви; само побързайте; той днес дойде в града, понеже 
днес народът има жертвоприношение“. Когато стигнали сред града, 
срещнали Самуила, който отивал на хълма, гдето щяло да се извърши 
жертвоприношението (ст. 11—14). Един ден преди това Господ открил 
на Самуила, че на следния ден щял да прати при него един човек от 
Вениаминовото коляно, когото да помаже за цар на израилския народ. 
Когато Самуил видял Саула, по Божие внушение, разбрал, че той е 
човекът, за когото Господ му говорил да помаже за цар на Израиля. 
Саул се приближил при Самуила и го попитал: „Где е къщата 
на ясновидеца?“ Самуил му отговорил, че той е ясновидецът и го по
канил да върви с него на хълма, гдето щели да обядват, като при 
това му казал, че ослиците на баща му са вече намерени. Тук прор. 
Самуил много ясно дал на Саула да разбере, че той ще бъде цар на 
Израиля. „Та и за кого ли е всичко, що е най-желано у Израиля? 
Нали е за тебе и за целия ти бащин дом?“, казал Самуил. На това 
изненаданият Саул отвърнал, че произлизал от най-малкото израилево 
коляно — Вениаминовото, та чудно му се виждало това, което проро
кът му съобщавал (ст. 15—21). След това Самуил поканил Саула и 
слугата му да присъствуват на трапезата в стаята, на която имало 
тридесет души. Саул и слугата му били поставени на първо място и 
заобиколени от страна на Самуила с най-голямо внимание. Като се на
хранили и слезли в града, Саул, по покана на Самуила, останал в не
говия дом, гдето пренощувал. Сутринта Самуил повикал Саула да го 
изпрати. Вървейки по пътя и разговаряйки двамата, Самуил казал на 
Саула да каже на слугата да върви напред, за да не чуе това, което 
щял да му каже (ст. 22—27). Като останали насаме двамата, Самуил 
излял на главата на Саула е лей, целунал го и му казал: „Ето Господ 
те помаза за цар на Своето наследие . . .  Ти ще царуваш над народа 
Господен и ще го избавиш от ръцете на околните му народи“. За да 
го увери, че Господ го е помазал за цар, Самуил му казал личбите, 
които по-после станали пред очите на Саула (10, 2—16). Така, когато 
Саул бил помазан от Самуила за цар, той вълнувай от силни чувства, 
тръгнал да си отиде у дома и по пътя започнали да се изпълняват 
над него тия личби, които му предсказал ясновидецът и, под влия
нието на Божията благодат, започнал да се преражда: Бог му дал 
друго сърце (10, 7—9). Като наближил родния си град Гива, срещу 
него се показал от хълма, гдето се извършвало обществено богослу
жение, „лик пророци“ с песни и свирни. Дух Божий слезнал на Саула 
и той се присъединил към тях и започнал заедно с тях да пророчествува 
(ст. 10) Тези, които познавали Саула от по-рано, се изумили и с не
доверие говорели: „Какво е станало с Кисовия син? Нима и Саул е 
между пророците?“ (ст. 11). Намерил се обаче един от присъствува- 
щите, който възразил, че действията на Духа Светий не се огранича
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ват с това или онова произхождение на лицата, и че и другите про
роци по своето произхождение не стоят по-горе от Саула. От този 
случай изказването — „Нима и Саул е между пророците“ — станало 
народна поговорка, която се казвала, когато трябвало да се изкаже 
недоверие към достойнството на някрго (ст. 12). И Саул престанал да 
пророчествува (ст. 13). На хълма Сауловият чичо започнал да го раз
питва, где е бил и що му казал Самуил. Саул отговорил, че бил у 
пророк Самуила и той му предсказал, че ослиците са намерени, като 
предсказанието и помазването му за цар утаил (ст. 14—16).

След всичко туй Самуил свикал народа пред Господа в Масифа 
и му казал: „Тъй говори Господ, Бог Израилев: Аз изведох Израиля 
из Египет и ви избавих от ръцете на египтяни и от всички народи, 
които ви притесняваха“ и добавил: „Вие сега отхвърлихте вашия Бог, 
Който ви спасява от всички ваши неволи и тъги, и Му рекохте: по
стави на цар“ (ст. 17—19) „И тъй, продължил Самуил, застанете 
сега пред Господа според колената си и според племената си“. Запо
ведта на Самуила била изпълнена и посочено било със жребие Вениа- 
миновото коляно. Когато преминавало Вениаминовото коляно според 
племената си, било посочено Матриевото племе, от което бил посочен 
Саул. Той не бил там и, по указание на Господа, бил намерен в ко
лата, гдето се криел. Като бил намерен там, взели го и поставили пред 
народа. Саул бил висок повече от всички. Самуил се обърнал към на
рода: „Виждате ли, кого е избрал Господ? Като него няма в целия 
народ“. Тогаз народът радостно извикал: „Да живее царят!“ След 
станалото Самуил изложил на народа „правата на царя“, написал ги 
на книга и поставил пред Господа и разпуснал народа. Също и Саул 
си отишъл у дома. Имало и негодници, които не вярвали, че Саул може 
да ги спаси и затова не му донесли дарове, но Саул не обръщал вни
мание на това (ст. 20—27).

Наскоро, след описаното събитие, амонитският цар Наас обсадил 
галадския град Иавис. Жителите на града му заявили, че са съгласни да 
сключат с него съюз и да му служат (11, 1). Но Наас им отговорил, 
че е съгласен да сключи с тях съюз при условие: да извади всекиму 
дясното око и с това да хвърли безчестие върху целия Израил (ст. 2). 
Понеже това условие било тежко за изпълнение, иависките старейшини 
поискали от Нааса да им даде срок от седем дни. През това време те 
щели да пратят пратеници до всичките израилеви колена и, ако никой 
не им се притече на помощ, тогаз щели да се покорят (ст. 3.). Прате
ниците отишли в Сауловия град Гива и разказали това условие на 
амонитския цар. Народът като чул това, викнал и заплакал (ст. 4). 
Саул, който се връщал с воловете си от нивата, зачудено запитал: 
„Какво е станало с народа, та плаче?“ Иависките пратеници му раз
казали всичко, което Наас искал от тях. В това време Дух Божий 
слязъл върху Саула и той силно се разгневил. Взел двой волове, 
които разсякал на части и пратил пратениците до всички израилски пре
дели да обяват на народа, че тъй ще бъде постъпено с воловете на 
всекиго, който не тръгне със Саула и Самуила. Страх Господен на
паднал върху народа и всички израилтяни потеглили като един човек 
(ст. 5—7). Саул във Везек прегледал дошлите израилтяни и броят им 
се оказал — триста хиляди души от израилевите синове и от Иудо-
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вото коляно тридесет хиляди. После поръчал на иависките пратеници 
да си отидат и да кажат на своите, че утре при изгрев слънце помощ 
ще имат. Пратениците, като се завърнали, казали всичко, което им по
ръчал Саул. Зарадвани иависките граждани, казали на Нааса, че на 
следния ден щели да му се предадат, за да прави с тях каквото иска 
(ст. 8—10). На следния ден Саул разделил народа на три дружини, 
които се промъкнали сред неприятелския стан по утрената стража и в 
най-скоро време, до дневния пек, поразили амонитците. Които от тях 
успели да се спасят, се разпръснали тъй, че от тях не останали двама 
наедно (ст. 1!). Зарадваният народ след станалото казал на Самуила: 
„Кои казваха: Саул ли ще царува над нас? Дайте тия човеци и ние 
ще ги убием“. Саул не се съгласил с това искане на народа и казал: 
„Не бива никой да се убива, защото днес Господ извърши спасение в 
Израиля“. След тези думи на Саула, Самуил казал на народа: „Да 
идем в Гал гал и да осветим царството“. И целият народ тръгнал за 
Галгал и поставил там Саула за цар пред Господа, като принесли мирни 
жертви пред Господа. После Саул и целият народ радостно прекарали 
твърде много време там във веселие. Саул получил всенародно при
знаване като цар (ст. 12—15),

1. Гл. 10, 10. Пророчествуването, според Свещеното Писание, из
общо означава: говорене и действуване под влиянието на висша сила, 
предимно на Духа Божий (1 Цар. 18, 10; 19, 23—24; 1 Кор. 14 1—5). 
По-частно „пророчествувам“ означава предсказване на бъдещето. Про
рочествуването на Саул щ$ед „пророческия лик“ се състояло в туй, 
че той под въздействието на Св. Дух почнал да пее и прославя Бога 
с песни и музика.

2. Какви са били пророците, хорът на които срещнал Саул, и 
какво е било тяхното звание и занаятие ? — Тези „пророци“ не били из
вънредни Божи пратеници и служители при скинията, а принадлежали 
към тъй наречените „синове пророчески“. Синовете пророчески били 
членове (ученици) на особени религиозно-възпитателни v образователни 
общини (или пророчески школи), началото на които се предполага, че 
е турил Самуил, защото в Св. Писание за първи път се споменава, че 
Самуил бил настоятел в Рама на такава община (1 Цар. 19, 18—24). 
По-късно при пророците Илия и Елисея се споменава за такива рели
гиозни общини във Ветил, Иерихон и Галгал (4 Цар. 2, 3—5 и 4, 38). 
Членове на такива общини обикновено били млади, неженени люде, 
които изучавали Свещеното Писание и се предавали под ръководството 
на някой боговдъхновен пророк на благочестив живот. Понякога във 
време на религиозни упражнения те получавали благодат и осенение от 
Св. Дух и в такова състояние импровизирали под звука на музиката 
свещенохвалебни песни на Бога, които на библейски език се наричат 
пророчествувания (1 Цар. 10, 5; 10, 20).

§ 112. Гл. 12. Прощална реч на Самуила към народа
След като Саул победил амонитския цар Нааса и освободил 

гр. Иавис, Самуил свикал народно събрание в Галгал, гдето го (Саула) 
помазал тържествено за цар (11, 14—15). Тук Самуил се отказал от 
званието си народен управник и съдия, и казал на народа бележита
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реч. В тази реч Самуил най-напред оправдал себе си от възможните 
подозрения в несправедливост и користолюбие, а после казал на своя 
народ, че желанието му да има цар е вече изпълнено. За себе си 
добавил, че поради напреднала възраст трябвало да си почине, а що 
се отнася до неговите синове, от които народът не бил доволен, те 
са вече обикновени смъртни между тях. „Ето ме: свидетелствувайте 
против мене пред Господа и пред Неговия помазаник, — заявил търже
ствено и безбоязнено Самуил, — кому съм взел вола, кому съм взел 
осела, кого съм обидил и кого съм притеснил, от кого съм взел дар 
и затворил очи спрямо делото му, — и аз ще ви ги върна“ (ст. 1—3). 
Народът пред лицето на Господа и Неговия помазаник едногласно 
признал справедливостта и безкористието на Самуила (ст. 4—5). След 
като още един път доказал на своя народ виновността му пред Го
спода, задето по подражание на езическите народи искал цар, Самуил 
му изтъкнал и тази горчива истина, че във всички времена, още при 
Моисея и после, Бог милостиво го е спасявал от враговете му, като 
му пращал избавители в лицето на Иеровала (Гедеона), Варака и Са
муила („и Самсона“, в сирийския и арабския преводи), които са го из
бавяли от филистимците, от ръката на Сисара, военачалника на асор- 
ския цар Иавина, и от моавския цар. Сега пък, като узнали евреите, 
че амонитският цар се готви да ги нападне, вместо да се надяват на 
своя вечен избавител и цар Иахве, изпаднали в отчаяние и, за да се 
спасят, поискали цар по подобие на езическите царе, когато Господ в 
лицето на Своя избраник Самуила царувал над тях (ст. 7—12). Бог, 
поради голямата Си милост, им дал цар. „Ако се боите от Господа и 
Му служите, — казал пророк Самуил, — и не се противите на запове
дите Господни, вие и царят ви, който царува над вас, и вървите след 
Господа, вашия Бог, то ръката Господня няма да бъде против вас; 
ако пък не слушате гласа Господен и почнете да се противите на за
поведите Господни, ръката на Господа ще бъде против вас, както 
беше против бащите ви“ (ст. 13—15). Като доказателство, че престъп
лението на еврейския народ е голямо, задето искал цар, и че други път, 
ако престъпел Божиите заповеди отново, ще бъде строго наказан, Самуил 
изпросил от Бога гръм и дъжд посред лято по жътвата на пшеницата 
(ст. 16—18).1 При появата на гърмотевицата и дъжда народът се 
много изплашил и замолил Самуила да ходатайствува за него пред 
Бога, Който, и според самия народ, бил много оскърбен от искането му 
да има цар. Самуил поуспокоил народа, като още един път му казал, 
че трябва да слуша единия и истинския Бог. Сетне дал обещание, 
че постоянно ще се моли на Господа за него и ще го упътва в 
добрия и правия път (ст. 19—23). Завършвайки речта си, пророк Са
муил счел за необходимо да предупреди своя народ да бъде верен на 
Бога и да изпълнява заповедите Му, иначе той и царят му ще за
гинат (ст. 24—25).

1 В Палестина обикновено лятно време не вали дъжд. Там пада дъжд само про
лет и есен (Второз. 11, 14; Иер. 5, 24).
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§ 113. Гл. 16, 1—22: Помазване на Давида за цар
След отхвърлянето на Саула от Бога, Самуил продължавал да 

плаче и да се моли в Рама за погиващия цар (1 Цар. 15, 38). Най- 
после Бог заповядал на Самуила да остави безполезния плач, да вземе 
един рог с елей и да отиде във Витлеем при Иесея, за да помаже за 
цар един от осемтях му синове (16, 1). Самуил отговорил на Бога, че 
се страхува от Саула, който щял да го убие, щом узнаел, че е по
мазал другиго за цар. Бог казал на Самуила да извърши тайно помаз- 
ването, като заяви, че отива във Витлеем, за да принесе мирна жертва. 
Поръчал му също да покани на жертвата Иесея и синовете му 
(ст. 2—3). Самуил сторил всичко, което Бог му заповядал и отишел 
във Витлеем. Щом стигнал в този град, градските старейшини го 
срещнали с безпокойство и страх, поради дългото му неизлизане от 
Рама и скарването му с царя. Те, разтреперани, запитали пророка: 
„С мир ли идеш?“ Самуил успокоил старейшините, като им казал, че 
е дошел да принесе мирна жертва, и заповядал да се приготвят и взе
мат участие в празничното тържество. Иесея той лично посетил в 
дома му и го поканил да присъатвува с цялото си семейство при 
принасянето иа жертвата, като сигурно му е открил целта на своето 
посещение (ст. 4—5). Когато дошел Иесей на определеното място, Са
муил, щом видял най-големия му син Елиава, който бил едър и красив, 
помислил, че той е Божият избраник, но Бог му казал, че не е този, 
„защото човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце“ (ст. 6—7). 
Подир това Иесей представил на Самуила по ред още шест свои си
нове, но ни един от тях не бил избран от Бога (ст. 8—10). Самуил с 
тревога запитал Иесея: „Всичките ти ли деца са тука?“. Иесей от
говорил: „Остава още най-малкият; той пасе овците“. Пророкът за
повядал веднага да го доведат и не искал да седне на трапезата, до
като не дойдел той (ст. 11). Когато дошел русият момък със своите 
прекрасни сини очи и приятно лице (ст. 17—20), Бог казал на Самуила
да стане и помаже Давида, защото той е избраният от Бога (ст. 12).
Самуил помазал Божия избраник, но на присъствуващите не открил 
значенйето на това помазване. От този ден Божият Дух неотлъчно 
почивал върху Давида. Като свършил Божието повеление, Самуил си 
заминал за Рама.

Когато Божият Дух отстъпил от Саула, започнал да го мъчи, по 
Божие допущане, лукавият дух. Придворните Саулови слуги посъвет
вали царя да си намери изкусен свирач, който да го успокоява със своето 
свирене. Един от тях му препоръчал Иесеевия син Давида като изкусен 
певец и музикант, като човек мъдър, храбър, красив и богоугоден 
(ст. 14—18). По поканата на Саула, Иесей изпратил с подаръци сина 
си Давида при царя. Давид се понравил на Саула и той го направил 
свой оръженосец, а на Иесея заповядал да кажат, че син му остава 
при царя (ст. 19—21). Когато на Саула припадало, вдъхновената песен 
на Давид го успокоявала и прогонвала от него лукавия дух (ст. 23).

Ст. 1. Бог се разгневил на Саула и го отхвърлил по следните
причини: 1) поради голямата му гордост и властолюбие (1 Цар 13, 2;
14, 2; 15, 1?—19); 2) защото той си присвоил правото да свещенодей- 
ствува и да поставя жертвеник; и 3) заради старанието му да се осво-
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боди от влиянието на Самуила и явното му непослушание към Бога 
(13, 3; 15, 22—23).

Виновното поведение и ужасния край на първия израилски цар 
са едно голямо изобличение на греха, който евреите сторили, 
като не пожелали Иахве за свой цар. Поведението на Саула показва 
още до какъв край стига онзи, който въстава против Бога и се води 
от славолюбие и завист.

Ст. 14. Тук под „зъл дух“, според мнението на св. отци (бл. Те- 
одорита и др.), трябва да се разбира не обикновена болест, а дявола, 
който по Божие допускане мъчел Саула.

Ст. 23. Действието на Давидовата музика върху злия дух, не ще 
съмнение, ставало не по физико механичните закони на самата музика, а 
защото в пеенето и свиренето на Давида имало благодатно вдъх
новение от Св. Дух, Когото той получил при помазването чрез Са
муила. С такова вдъхновение от Св. Дух са пропити всички псалми 
на прорк Давида, които св. Църква употребява против козните на 
дявола. Също не бива да се отрича и естественото психическо бла- 
готворно действие на приятната музика върху мрачно настроения дух 
на Саула.

§ 114. Гл. 28. 1—25: Самуил се явява на Саула при 
аендорската вълшебница

Преди да опише мрачната и безнадеждна постъпка на отчаяния 
Саула — да се обърне към вълшебница, свещеният писател накратко 
споменава три обстоятелства, тясно свързани с описаното събитие. 
Първо говори, че Давид, който по-рано се сражавал със Саула, сега 
се намирал със своята войска в бойния стан на филистимците, готов 
като че ли да се бие с него (ст. 1—2); второ, че Самуил, който 
по-рано помагал на Саула със своите съвети, е вече умрял; и трето, 
че Саул, Съгласно с Мойсеевия закон, избил всички магесници (ст. 3). 
В туй време филистимците се опълчили срещу израилтяните в Сонам 
и, когато Саул обгледал от гелвуйските височини тези неприятелски 
многобройни пълчища, сърцето му се свило от ужас (ст. 4—5). 
Обърнал се към Господа да узнае изхода на войната, но Бог не му 
отговорил ни чрез сън, ни чрез урим и тумим, ни чрез пророци. Отчая- 

- ният и суеверен цар прибягнал към вълшебство — накарал своите 
слуги да му намерят вълшебница. Щом като последните му казали, 
че в Аендор има вълшебница, той, за да не бъде узнат, преоблякъл се 
и тръгнал със слугите си през нощта за при нея. Последната отначало не 
се съгласявала да изпълни желанието на Саула, понеже се бояла да не 
пострада. А когато той й се заклел, че никакво зло няма да я постигне, 
ако изпълни молбата му, тогава вълшебницата се съгласила и попитала: 
„Кого да ти извикам ?“ Саул отговорил: „Самуила ми извикай“ (ст. 6—11). 
Вълшебницата изпълнила това негово желание, но щом видяла Са
муила, силно се изплашила и казала на царя: „Защо ме излъга? Ти 
си Саул“. Саул успокоил вълшебницата и я запитал що вижда. Тя му 
отговорила, че вижда като че ли бог да излиза от земята. „Какъв е 
той наглед?*— запитал Саул. Тя му отговорила, че излиза от земята
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престарял мъж, облечен с дълга дреха, каквато носели първосвеще- 
ниците, царете и пророците. Тогаз Саул разбрал, че действително вижда 
пророка Самуила, паднал ничкомна земята и му се поклонил (ст. 12— 14). 
Самуил строго запитал Саула, защо го безпокои. Саул отначало раз
правил на Самуила отчаяното си положение, в което се намира цар
ството му, а после го замолил да го научи що да прави. Самуил му 
отговорил, че напразно търси помощ от мъртвия, когато Бог вече от
стъпил от него, като прибавил още, че дошло времето на онова, което 
Бог, чрез устата на пророка, когато още бил жив, предсказал, — че 
царството щяло вече да се отнеме от Саула и даде на ближния му 
Давида. Същевременно добавил, че утре Саул и синовете му ще бъдат 
убити, а целият израилски народ ще падне в ръцете на филистимци 
(ст. 15—19). Саул, като изслушал това страшно предсказание, и като 
бил силно изтощен от глад и мъки, се сгромолясал на земята. По на
стояване на вълшебницата и слугите си, взел малко храна да се подкрепи 
и заминал още същата нощ при войските си (ст. 20—25).

Как трябва да се разбира явяването на Самуила? Мнозина 
стари и нови тълкуватели в явяването на покойния Самуила виждат 
просто измама от страна на вълшебницата, или пък явяване на дя
вола под образа на Самуила. Внимателното разглеждане на разказа, 
както и свидетелството на Сираховия син (46, 23 и 1 Цар. 10, 13), 
показват, че Самуил в действителност се явил на Саула. Бог чрез 
човешкото заблуждение и суеверие благоволил да изяви Своята воля, 
като допуснал Самуил да се яви от задгробния свят и каже на 
отстъпника Саула Своята неизменна присъда над него. — Що се от
нася до претенцията на вълшебницата, че може да извиква духове от 
задгробния свят, несъмнено трябва да признаем, че тя е лъжлива: ако 
вълшебницата е могла да извиква духове, тя не би се смутила и 
изплашила, когато видяла Самуила. Това нещо, което е обикновено, не 
предизвиква смущение и страх. Самуил, проводен от Бога, се явил, 
между другото, на вълшебницата, и за да я изобличи и посрами.

Ст. 15. Бог във Ветхия Завет по много начини (Евр. 1, 1) е явя
вал Своята воля на човеците — чрез сънища, чрез видения, чрез явле
ния, чрез ангели и пророци и чрез урим  и шумим. Що е това урим 
и тумим ? — Макар на съответното място (§ 46) да казахме нещо за 
урим и тумим, нека тук кажем по-подробно.— Първосвещениците, чрез 
урим и тумим, узнавали Божията воля само когато еврейският народ 
се е намирал при трудни обстоятелства. Урим и тумим са еврейски 
думи и означават буквално светлина и истина. Уримът и тумимът 
изглежда, че е бил известен на евреите преди да се спомене в Све
щеното Писание (Изх. 28, 15, 17, 21, 30). За него в последното не се 
дава ясно и точно понятие. Той е имал връзка с нагръдника на първо
свещеника (Лев. 8, 8) и се е носил над ефода (Числ. 27, 21; 1 Цар. 
23, 9 ;2  Цар. 2, 1). Някои тълкуватели мислят, че уримът и тумимът 
е бил скъпоценните камъни, които яко били споени' с нагръдника, и с 
необикновения си блясък известявали Божията воля (Лев. 8, 8); други 
пък мислят, че уримът и тумимът е бил думите светлина и истина, 
написани на два скъпоценни камъни или пък на златна плочица. Ко
гато първосвещеникът е искал да узнае Божията воля чрез урим и
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тумим, той, облечен в одеждите си, е заставал пред завесата, която 
отделяла светилището от Святая Святнхъ и, като обръщал лицето си 
към ковчега и очистилището, предлагал предмета, по който искал свет
лина и истина.

10. ВТОРА КНИГА НА ЦАРСТВАТА

§ 115. Съдържание на книгата
Тази книга излага четиридесетгодишното царуване на Давида 

(1012— 972 г. пр. Хр.), от смъртта на Саула и помазването на Давида 
за цар в Хеврон до последните години на царуването му, когато Го
сподният жертвеник бил поставен върху гумното на Орни на върха 
Мория. Макар съдържанието на книгата да представлява един ця
лостен разказ, пак, според главните събития на това царуване, може 
да се раздели на четири части: първата (гл. 1—4) излага събитията 
на Давидовото царуване в Хеврон над Иудовото коляно; втората 
(гл. 5—9) — събитията на цветущето царуване на Давида над целия 
еврейски народ; третата (гл. 10—20) — греха на Давида и страданията 
му; и четвъртата (гл. 21—24) — последните събития от царуването на 
Давида до възцаряването на сина му Соломона.

1. Царуването на Давида само над Иудовото коляно в Хеврон. 
Когато Саул и син му Ионатан паднали в боя при Гелвуе, Давид се 
намирал в Секелаг (във Филистимската земя). Щом узнал за тях
ната трагична смърт, Давид ги оплакал в трогателна и задушевна 
песен (гл. 1). Давид, по Божия повеля, тръгнал със своите войски 
за Хеврон, гдето от старейшините втори път бил помазан за цар. 
Само Иудовото коляно го признало, а над останалите единадесет ко
лена се възцарил Сауловият син И е в о с т е й .  Двамата еврейскщ_^царе в 
продължение на две години живели мирно. После слабият и неспосо
бен Иевостей попаднал под влиянието на своя военачалник Авенир .  
Авенир повел своите войски срещу Давида. Почнало се страшно сра
жение,'в което победители излезли Давидовите войски, командувани 
от Иоава (гл. 2). След туй пламнала ^ еждуособна война, в която „Да- 
видовият дом непрестанно се укрепвал, а Сауловият дом непрестанно 
изнемогвал“. Най-сетне Авенир се скарал с Иевостея, защото послед
ният го обвинил в прелюбодеяние с наложницата на баща му, и минал 
на страната на Давида. Макар че Давид приел Авенира твърде благо- 
склонно, Иоав, Давидовият военачалник, от завист и роднинско отмъ
щение, го пробол в корема. Давид горчиво оплакал Авенира и изказал 
увереност, че Бог ще въздаде на Иоава според делата му (гл. 3). Пре
минаването на Авенира към страната на Давида окончателно отслабило 
властта на слабоумния Иевостея, докато най-после той бил убит от 
двама свои военачалници (гл. 4).

2. Цветущето царуване на Давида над целия Израил. След 
смъртта на Иевостея войската и старейшините от дванадесетте колена 
дошли в Хеврон, гдето признали и помазали (вече трети път) Давида 
за свой цар. На обединеното еврейско царство Давид избрал столица 
гр. Йерусалим, като за целта превзел крепостта Сион,  в която дото-
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газ живеели иевусейци. Своята столица Давид укрепил, като съще
временно построил дворци и други здания. Филистимците, изплашени 
от Давида, му отворили война, в която след две славни победи те 
били съвършено смазани (гл. 5). След това Давид построил скиния в 
Сион и пренесъл в нея ковчега на завета. По такъв начин град Йеру
салим станал религиозен и политически център (гл. 6). Давид намислил 
да построи в Йерусалим храм, но Бог чрез пророк Натана отклонил 
това негово желание предвид многото негови войни, които той тряб
вало да води за осигуряване на своята държава. Обаче Бог изказал 
Своето благоволение към Давида, като обещал чрез пророк Натана, 
да утвърди царския му престол до-века (гл. 7). Давид водил войни със 
съседните народи и по този начин успял да разшири границите на своето 
царство и да вземе много военна плячка, от която всички метали — мед, 
сребро и злато, — като посветени на Бога, посветили ги за постройка 
и украса на бъдещия храм (гл. 8). Давид, за да закрепи вътрешния ред 
в държавата си от всевъзможни безредици, изказал своето благоволе
ние към Сауловия дом, като повърнал на Мемфивостея, Иоанатанов син 
и Саулов внук, всичките му дядови (на Саула) имоти (гл. 9).

3. Грехът на Давида и неговите страдания. Когато Давид водил 
война с амонитци и сирийци, неговите военачалници Иоав и Авеса 
храбро се сражавали на бойното поле, а той стоял в Йерусалим (гл. 10). 
В туй време, без да се гледа на искреното благочестие и благородно 
сърце на Давида, последният се съблазнил от Вирсавия, жена на Урия 
Хетеянина, един от военачалниците на Иоава, и паднал в прелюбо
деяние с нея. За да прикрие своето престъпление, понеже Вир
савия станала непразна от него, коварно заповядал на Иоава да цо- 
стави Урия на ндй-опасно място, за да бъде убит от неприятелите 
(гл. 11). Това тежко престъпление на Давида Бог чрез пророк Натана 
строго изобличил, като му казал, че в неговия дом за наказание на 
двойното му престъпление ще види същите тези престъпления,— 
прелюбодеяние и коварно убийство. Макар че Давид дълбоко се раз- 
каял и Бог му повърнал Своята милост, като благословил брака му с 
Вирсавия (гл. 12), все пак предсказаните наказания започнали да се 
изпълняват над неговия дом : най-старият Давидов син Амнон насил
ствено посегнал на честта на своята сестра Тамар, Давидова дъщеря 
от друга майка Авеса лом, брат на Тамар, за да отмъсти за честта на 
своята сестра, коварно убил Амнона и, за да се спаси от гнева на 
баща си, избягал при дяда си по майка, гесурския цар (гл. 13). След 
като Авесалом престоял при дяда си три години, той лукаво измолил 
бащи си да го прости и се върнал в Йерусалим (гл. 14), а после, ко
гато Давид остарял, вдигнал бунт срещу него (гл. 15). Давид, унизен, 
бил принуден да бяга и да се крие в пустинята, а Авесалом публично 
посегнал на останалите десет наложници на баща си (гл. 17—19). 
С Авесаломовата смърт бунтът се прекратил, но в туй време, когато 
колената бързали да признаят Давида за цар, представителите на 
останалите единадесет колена се скарали с представителите на Иудо- 
вото за първенство (гл. 19, 9—42). Някой си Семей чрез подстрекател
ство сполучил да обърне тая разпря във формален бунт срещу закон- 
ната власт. Благодарение на взетите своевременно бързи мерки, този 
бунт бил потушен и царската власт на Давида възстановена (гл. 20\
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4. Последните събития от Давиловото царуване до възцарява
нето на Соломона. Освен вътрешните междуособици при Давиловото 
царуване, имало в израилската земя и други бедствия. Така, свеще
ният писател разправя за тригодишен глад, който станал зарад Саула 
и неговия убийски дом, задето избили гаваонци; после разказва за 
четири войни с филистимци, които мислили, че израилската земя 
поради вътрешни раздори е разстроена и я нападнали, с цел да си въз
върнат градовете, които Давид им отнел. Бог помогнал на Давида да 
победи своите врагове, макар лично, поради старост, да не взел 
участие в походите (гл. 21). Като предава последните думи на Давида, 
свещеният писател-историк изброява по име неговите главни сътруд
ници през време на войните, споменава и геройските им подвизи 
(гл. 23). Давид, по внушение дяволско (1 Пар. 21, 1) и*заслепен от 
своите победи, които нанасял на своите врагове, заповядал да стане 
преброяване, с цел да се определят военните сили на държавата. Това 
преброяване — обръщане войните от освободителни в завоевателни — 
на Давида и неговия народ Бог строго наказал: ангел Господен в про
дължение на три дни поразил 70,000 души чрез епидемия. После туй 
ангел Господен застанал видимо на върха Мория с издигнат меч 
срещу Йерусалим. Царят смирено се покаял и Бог вдигнал наказва
щата десница на Своя ангел. На мястото, гдето стоял ангелът, Давид 
издигнал олтар и принесъл Господу жертва, а Соломон по-после на 
същото място построил храма (гл. 24).

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 116. Гл. 5, 1— 10: Възцаряването на Давида над 
целия израилски народ

След смъртта на Сауловия син Иевостей, който царувал на едина
десетте колена (гл. 4), войниците от всичките израилски колена (на 
брой 340,823 души — вж. 1 Пар. 12, 23—40) се събрали при Давида в 
Хеврон и, като го признали за цар, казали, че всичките са му близки — 
„ние сме твои кости и твоя плът“ — и отдавна чувствували своята 
връзка с него, както по оръжие, когато още при Саула той славно ги 
предвождал, така и по особеното му назначение от Бога за вожд на 
Израиля чрез Самуила, което отдавна било възприето в съзнанието на 
народа (5, 1—3). Тук старейшините израилеви сключили завет с Да
вида „пред Господа“ и го помазали за цар (ст. 3), както по-рано пред
ставителите от Иудовото коляно го помазали'за цар над Иудовия дом 
(ст. 4). Давид царувал от тридесетгодишната си възраст: седем години 
и половина в Хеврон над Иудовото коляно и тридесет и три години 
в Йерусалим над всичките — дванадесетте израилски колена, — всичко 
четиридесет години, след което предал царството си на Соломона (ст. 
4—5 и 1 Пар. 23, 1). Йерусалим станал столица от самото възцаряване 
на Давида над целия Израил. Подир тридневни празнични тържества 
(1 Пар. 12, 39) Давид потеглил със събраните си войски от Хеврон за 
Йерусалим (1 Пар. 11, 4), гдето още живеели старите ханаански жи
тели иевусейци, които здраво били укрепени в Сионската крепост,
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и я смятали за непревзимаема поради нейната недостъпност. Затуй на 
присмех те говорили на Давида: „Ти няма да влезеш тук; слепи и 
хроми ще те пропъдят“ (ст. 6). Но Давид превзел крепостта Сион и 7 
заповядал да изтребят нейните упорити защитници (ст. 7—8). Давид 
веднага се поселил в Сионската крепост, която получила название 

• „Давидов град“. Давид я застроил с дворци. Застроена била също до
лината Мило, която обкръжавала крепостта. Останалите части от града 
били възобновени от Иоава (ст. 9; ср. 1 Пар. 11, 8). Бързо растели 
при Божието благословение властта и славата на Давида (ст. 10).

Ст. 3. В Библията не е казано в какво се е състоял заветът, 
сключен между Давида и старейшините. Тълкувателите, като се съо
бразяват с обстоятелствата, при които е сключен този завет, приемат:
1) старейшините, които по-рано били в междуособната война на стра
ната на Давидовите врагове, сега дали клетва за поданическа вярност 
на Давида; 2) Давид от своя страна обещал пълна прошка на онези, 
които воювали против него, като същевременно се задължил при 
управлението да има равноправие между всички израилски колена. Този 
завет, след клетвените обреди „пред Господа“, бил завършен с тър
жествено помазване Давида за цар на целия Израил.

Ст. 9. Давид избрал Йерусалим за своя столица, защото: 1) този 
град не принадлежал на нито едно от израилевите колена — там жи
веели иевусейци и следов. бил нов град за израилтяните, без вся
какви традиции; 2) този град бил почти на средата на страната, та с 
определянето му за политически център Давид искал да привърже 
северните колена към себе си. По същите съображения по-после Йе
русалим станал и религиозен център.

§ 117. Гл. 6, 1—23: Пренасяне ковчега на завета 
от Кириатиарим в Йерусалим (1 Пар. 16)

След като победил външните врагове и укрепил своя престол, 
Давид, подтикнат от благочестие и благодарност към Бога, решил да 
уреди църковно-религиозните дела в царството си, като най-напред 
пренесъл ковчега на завета от Ваал Иудов (хълм близу до Кириатиарим) 
в новопостроената скиния, а после да тури строг ред в извършване на 
богослужението, което по времето на Саула било твърде много зане
марено. Тържественото пренасяне на ковчега било извършено на два 
пъти при следните обстоятелства. Давид събрал в Йерусалим около
30,000 войници (в гръцкия превод 70,000) и със съгласието на всички 
граждански и военни началници решил да пренесе ковчега на завета 
от Ваал Иудов в новопостроената скиния на Сион (ст. 1—2 ср. 1 Пар.
13, 1—5; 15, 6). Ковчегът бил поставен на нови волски кола. По пътя 
левитите Оза и Ахио, синове на Аминадава, управлявали воловете, а 
след колата вървели Давид и всичките израилтяни, свирейки с разни 
музикални инструменти („свирала“). Ненадейно на едно неравно място 
воловете наклонили колата и Оза, който вървял до колата, като се опася
вал да се не превърне ковчегът, прострял ръката си, подпрял непри
косновената светиня и в същия миг паднал мъртъв при Божия ковчег 
(ст, 6—8; ср. Числ. 4, 15). Давид, силно изплашен, спрял шествието и
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заповядал да поставят ковчега на завета в близкостоящия дом на Аве- 
дара Гетеца. Царят се боял да не би Божият гняв да порази и неговия 
дом (ст. 9 — 10). След три месеца, Давид като се научил, че Бог бла
гословил Аведаровия дом — дал му чадородие и плодородие — 
се приготвил по-добре от първия път, според закона, за прена
сяне на ковчега (1 Пар. 15). Светинята била тържествено пренесена 
благополучно на Сион: на всеки шест крачки, изминати благопо
лучие, Давид принасял в жертва по един юнец и по един овен (ст. 
11 —12). В същото време сам Давид, облечен в ленен ефод, скачал от 
все сърце пред Господа; тъй с възклицания и тръбни звукове бил 
носен ковчегът. Давидовата жена Мелхола, дъщеря Саулова, като гле
дала, че Давид скача и пее с народа, презрително осъдила в сърцето 
си своя благочестив мъж (ст. 14—16). На Сион ковчегът бил поставен 
в новата Давидова скиния върху определеното му място — в Святая Свя- 
тмхъ. След това били принесени жертви на всеизгаряне и жертви за 
мир и благоденствие. Давид благословил народа в името на Господа 
Саваота със свещеническо благословение (вж. Числ. 6,22—27). Накрай 
Давид заповядал да се раздаде на всички израилтяни („от Дан дори 
до Вирсавия“), мъже и жени, по един хляб, къс печено месо и една 
питка от празничната трапеза (ст. 17—19). Когато Давид се завърнал 
у дома си, за да благослови жените и челядта си, гордата Мелхола го 
посрещнала с мъмрене за неприличната му дреха и игране пред ков
чега в присъствието на народа, особено пред жени, като един „не- 
вредник“. Огорченият цар напомнил на горделивата си жена, че гордост 
пред Господа е унизила баща й Саула, а смирението и религиозния 
възторг са славни за царя, а не унизителни (ст. 20—22). Бог наказал 
Мелхола за гордостта й, задето осъдила Давида, с туй, че тя оста
нала бездетна (ст. 23).

Ст. 6—7. Оза прегрешил с това, че нарушил особената Божия 
заповед, според която ковчегът на завета трябвало да бъде за всички 
неприкосновен, освен за първосвещеника и свещениците. Сам Бог, като 
определил при Моисея реда за носене на ковчега и на другите при
надлежности на Святая Святнхъ, строго и определено забранил под 
страх на смърт за простите левити, синове на Каата* да се докосват 
до ковчега и даже от просто любопитство да гледат върху непокри
тата светиня (Числ. 4, 15, 17—20; 1 Пар. 6, 19). Това строго предпаз
ване на светинята от непосветените било съобразно с нейното назна
чение като престол на Иахве, на който Той присъствувал непосредствено 
и благоволявал да проявява Своето могъщество.

Ст. 10—11. Давид се побоял от Господа и не закарал ковчега 
Господен в своя град, освен от неочакваната смърт на Оза, за която 
и той бил виновен, но и за това, че той не се погрижил това прена
сяне да стане според предписанието на закона и допуснал да стане 
така, както сторили с ковчега филистимци (1 Цар. 6, 19). Незави
симо от казаното, първото пренасяне имало характер повече на свет- 
ско-гражданско тържество, отколкото църковно-религиозно, каквото е 
било второто пренасяне.
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§ 118. Гл. 7, 1— 17: Намерението на Давида да построи 
храм и Божието откровение за славата на дома му.

В цветущето царуване на Давида, когато той, след като разши
рил границите на царството си и почивал от войните във великолепен 
дворец, в неговата душа се появило желание да построи храм на 
Бога. Това свое намерение Давид съобщил на пророк Натана. Най- 
напред Натан одобрил благочестивото намерение на Давида, който не 
искал Божия ковчег да стои в скиния, докато сам той живее в кедров 
дом (ст. 1—4). През нощта Натан получил от Бога откровение: Давид 
не ще съгради храм, защото не е дошло времето за това, докато не 
му помогне Бог да се избави от останалите свои врагове, — не е време 
да се занимава царят със съграждане на храм. Самото намерение на 
Давида е угодно на Бога. След смъртта на Давида Бог ще възстанови от 
семето му син, чието царство ще бъде вечно. Този именно син ще съгради 
Господу храм, а Бог ще укрепи престола му до-века и ще му бъде баща, 
а той ще Му бъде син. Ако той съгреши, Бог ще го накаже със земни 
нещастия, обаче Своята милост не ще отнеме от него, както я отнел от 
тези, които отхвърлил от Себе Си (ст. 5— 15). Домът му ще бъде верен 
до-века (ст. 16). Сутринта Натан разказал на царя това откровение. Да
вид получил с радост Божието обещание за своя дом и с гореща мо
литва в скинията пред Бога изказал своята вяра и благодарност (ст. 17).

Към кого се отнася Божието обещание в ст. 12—16 и кого трябва 
да разбираме под „семе“ на Давида? — Това Божие обещание в ис
торически, най-близък, смисъл се отнася до Соломона, който е .семе 
Давидово, произлязъл от неговите чресла. Върху него се изпълнило 
Божието обещание за наследяване Давидовия престол, за съграждане 
храм на Иахве, за неговата близост към Бога, „като син към баща“, 
за неговото грехопадение и помилване от Бога. Така разбирал това 
пророческо обещание сам Давид, защото на Соломона възложил съ
граждането на храма (1 Пар. 22, 6—13); така го разбирал и Соломон, 
както може да се види от неговата молитва, произнесена по случай 
освещаването на новосъградения храм.

Това е буквалното ризбиране на пророчеството.
Ако разгледаме внимателно това пророчество, ние ще забележим 

в него черти, които абсолютно в никой случай не могат да се припи
шат на Соломона и на друг иудейски цар. Тези черти са следните: 
в е ч н о  ц а р у в а н е  и д о с т о й н с т в о  на Син  Б о жи й .  За ни
кой друг Давидов потомък не може да се каже, че царството му е 
вечно и че има достойнство на Син Божий, освен за Месия, Богочо- 
века Иисуса Христа. Това се вижда от следните места на Свещеното 
Писание: 1) св. ап. Павел казва, че това обещание се отнася до Месия, за
щото само на Него Бог е казал: „Син Мой си Ти, Аз днес Те родих“ (Евр. 
1,5; 2 Цар. 7, 14); 2) Архангел Гавриил, като благовествувал на Дева 
Мария за раждането на Спасителя, очевидно привежда думите на Божието 
обещание към Давида: „Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Все
вишния ; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида; и ще ца
рува над дома Иаковов до-веки, и царството Му не ще има край“ (Лук 1, 
32—33); 3) сам Давид отнесъл изпълнението на това велико Божие обе
щание не към Соломона, а в далечно бъдеще (Пс. 44, 79; Деян 2,30).

1 30



11. ТРЕТА КНИГА НА ЦАРСТВАТА

§ 113. Съдържание на книгата
Съдържанието на тази книга се заключава в 22 глави и може да 

се раздели на три части: първата (гл. 1 — 11) излага царуването на 
Соломона; втората (гл. 12—15) разказва раздялата на царството и пре
димно историята на иудейското царство до Иосафата; третата (гл. 16—
22) описва историята на израилското царство до смъртта на Ахава. 
Цялата тази история, изложена в разгледаната книга, обхваща един 
период от около 120 години.

1. Царуването на Соломона. В последните години на Давида 
един от неговите синове, на име Адония, събрал войска и се провъз
гласил за цар. Пророк Натан, щом се научил за това, отишел при Вир- 
савия и я посъветвал да отиде по-скоро при мъжа си Давида и го по
моли да провъзгласи за свой наследник Соломона. Давид послушал 
Вирсавия и Натана и заповядал да стане помазване на Соломона за 
цар. Помазването на Соломона страшно смутило Адония и неговите 
привърженици. Адония, като се страхувал от Соломона, избягал в 
храма и, за да се спаси, се хванал за роговете му. Соломон го простил 
с условие, щото никога да не говори против него (гл. 1). Когато Да
вид щял да умира, заповядал на Соломона строго да пази Божиите 
заповеди и да наказва враговете на общественото спокойствие. Такива 
врагове се явили в лицето на Адония и неговите привърженици, които 
строго били наказани (гл. 2). За да укрепи във външно отношение f
царството си, Соломон влязъл във военен съюз с тирския и египет- t
ския царе, като за това се оженил за дъщерята на последния. Най- у  
сетне за утвърждаването на Соломона на престола и за неговата про- * 
слава съдействувала изпросената от Бога мъдрост, необходима з а ^  
благото на поданиците му (гл. 3). Соломон, за да управлява мирно и
справедливо огромното си царство, се заобиколил в своя палат с мъдри ̂  {
съветници. Освен това, двадесет чиновници били поставени в разните
части на държавата да събират по ред всеки месец в натура всичко ! 
необходимо за царския двор. Според преценката на свещения историк, 
мир и благоденствие царували по цялата обещана земя. „И живееха 
Иуда и Израил спокойно, всеки под лозата си и под смоковниците си, 
от Дан до Вирсавия, през всички Соломонови дни“ (4, 25). Особено цар 
Соломон се прославил със своята мъдрост, която Бог му дал, и с която 
затъмнил славата на всички мъдреци в Египет и по целия Изток. Той 
изрекъл три хиляди притчи и хиляда и пет песни (в гръцки превод
5,000 песни); знаел е и свойствата на растенията, „от кедъра, що е в 
Ливан, до исопа, който никне по стените“ ; говорил е още за ското
вете, птиците, гадовете и рибите. Соломоновата слава се разнесла да
лече вън от царството му и мнозина от разни най-отдалечени страни 
дохождали да слушат мъдростта му (гл. 4). Най-великото дело на 
Соломона е безспорно съграждането храм в Йерусалим на височината 
Мория. Художници и строителни материали за тази цел Соломон по
лучил от тирския цар Хирама, комуто в замяна на това изпращал 
храна. 118,000 работници работили в изграждането на храма, а самата 
работа наблюдавали 3,600 надзиратели. Храмът бил съграден по обра-
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зец на скинията, само че увеличен два пъти. То се знае, той в срав
нение със скинията бил много по-великолепен. За материал се употре
бявало чисто злато, сребро, скъпоценни камъни, богати платове, мра
мор, кедър и кипарис. Храмът бил построен за седем години (гл. 6).

* След това, забелязва свещеният историк, в продължение на тринаде
сет години Соломон си съградил великолепен дворец (гл. 7). Самото 
освещение на храма се извършило при небивало тържество. Ковчегът 
на завета бил пренесен от скинията в храма от свещеници, които щом 
излезли от светилището, явила се славата Божия във вид на облак; 
Соломон, в присъствието на многоброен народ, изрекъл хвалебно-бла- 
годарствена реч към Иахве. Освещението се придружавало от без
бройни жертви и голямо ликуване на народа (гл. 8). Бог повторно се 
явил на Соломона и му обещал, че ще пребъдва в новопостроения 
храм и ще укрепи престола на Давидовия род, но ако само царят и 
народът Го слушат (гл. 9). Славата за мъдростта на Соломона и за 
великолепния храм и царски дом се разнесли по целия тогавашен свят, 
поради което в Йерусалим дохождали царе и от най-отдалечените 
страни да чуят мъдрите речи на Соломона и да видят великолепието 
на храма и палата (гл. 10). Сношенията с езическите народи имало ги
белни последици: Соломон, въпреки Моисеевия закон (Изх. 36, 16; 
Второз. 7, 3—4), взел много жени от околните народи (700 жени и 
300 наложници). Отначало той им позволил да си построят капища вън 
от Йерусалим, а на стари години сам започнал да участвува в езичес
ките тържества на своите жени. Още приживе на Соломона Господ 
предсказал, че зарад неговите грехове царството му при неговия слн 
ще бъде разделено. В края на живота на Соломона във външно и 
вътрешно положение на царството се появили безредици. Соломон, 
след като царувал четиридесет години, починал.

"X.Раздялата на царството и враждата между двете царства до 
царуването на Иосафата.' След смъртта на Соломона неговото цар
ство, в изпълнение на Божието предсказание, се разделило на две — 
иудейско и израилско — по следния начин. Р о в о а м се възцарил, когато 
умрял баща му, без всякакви спънки. Целият „Израил“, т. е. остана
лите колена, без Иудовото и Вениаминово, се събрал в Сихем и по
канил Ровоама да се възцари и над тях. Ровоам, без да подозира нещо, 
пристигнал в Сихем. Тук бил и И е р о в о а м ,  който някога в дните на 
Соломона претендирал за престола със своите привърженици. Всичкото 
събрание на Израиля поставило на Ровоама условие: да намали теж
ките данъци, наложени от Соломона, за да го признае за цар. Слабо
умният Ровоам не могъл да даде в смущението си никакъв отговор 
на народа, поради което разпуснал събранието и обещал, че след три 
дни ще даде отговор.. След три дни Ровоам, по съветите на своите 
неопитни и млади царедворци, дал груб и предизвикателен отговор: 
„Ако баща ми ви е налагал тежко иго, аз ще увелича вашето иго; 
баща ми ви наказваше с бичове, аз пък ще ви наказвам със скор- 

• пиони“. Този отговор бил масло в огън за сърцата на Израил: веднага 
избухнало въстание. Израил отказал да признае Ровоама за цар. На
чалникът на данъците бил убит с камъни, а Ровоам, за да си спаси 
живота, бил принуден да избяга в Йерусалим. По този начин станало 
отпадането на десетте колена от Давидовия дом. Те си избрали за цар
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Иеровоама, а Ровоам зацарувал в Йерусалим само над Иудовото и Ве
ниаминовото колена. Ровоам събрал войска с намерение да потегли 
срещу отпадналите десет колена, обаче Господ чрез пророк Самея не 
допуснал тази братоубийствена война.

Първият израилски цар Иеровоам по политически съображения, за 
да разкъса религиозната връзка на народа си с Йерусалим, решил 
да въведе нов религиозен кул — служение на Иахве под формата на 
златни телета, — като поставил едно в Дан, а друго — във Ветил, по
строил капище, поставил жреци не от Левиевото коляно и наредил 
празници (гл. 12). От Иудея пристигнал Божий пророк да изобличи 
нечестието на царя. Макар чрез страшно чудо над Иеровоама и над 
ветилския олтар пророкът нагледно и убедително показал Божия гняв 
против новия религиозен култ, царят не се вразумил и продължавал 
да нарежда своето измислено богослужение, поради което целият 
Иеровоамов род трябвало да погине (гл. 13). Наистина Бог строго на- 

«казал Иеровоама: неговият най-добър син умрял и пророк Ахия, който 
някога предсказал Иеровоаму, че ще стане цар над десетте израилски 
колена, сега обявил на жена му, че целият царски род ще се изтреби 
и Израил ще погине зарад греха на Иеровоама, — събитие което ста
нало, когато съзаклетникът Вааса умъртвил Иеровоамовия син Навата 
с целия му дом. — В иудейското царство при Ровоама започнали да 
се ширят идолопоклонството и развратът. За наказание на Иудея, по 
Божие допускане, египетският цар Сусаким нападнал Йерусалим и ог
рабил съкровищата на храма и царския дворец. След Ровоама дошел 
на престола А в и я, който продължавал греховете на баща си и водил 
война с израилския цар. Авия бил наследен от Аса,  който ревностно 
се старал да изкорени идолопоклонството. Аса бил наследен от благо
честивия му син И о с а ф а т а  (гл. 14—15).

3. Историята предимно на израилското царство до смъртта на 
Ахава. След изтребването на Иеровоамовия дом израилският престол бил 
зает от Ваас а ,  при наследника на когото — И л а, избухнало въстание, 
във време на което едновременно или за кратко време идвали царете: 
З а м в р и й , А м в р и й и Т а м н и й .  На престола се утвърдил Амврий, чието 
нечестие свещеният историк предава така: „И Амврий вършеше, което бе
ше неугодно пред очите на Господа и постъпваше по-лошо от всички свои 
предшественици“ (16,25). Амврий бил наследен от сина си Ах а в а ,  не
честието на когото далеч надминавало това на баща му. В неговото 
време живял пророк И л и я  Т е с в и т е ц ,  който много пъти изобличавал 
нечестивия цар и неговата жена И е з а в е л  за тяхното служение на Ваала 
и Астарта. Когато най-сетне Божият пророк не могъл да върне 
Ахава и жена му от пътя на нечестието, предсказал страшен Божий 
съд над Ахавовия дом, който съд почнал скоро да се изпълнява. Ахава 
наследил син му О х о з и я ,  който под влиянието на майка си деятелно 
подържал служението на Ваала и златните телета.
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ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 120. Гл. 3: Соломон изпросва от Бога мъдрост и Бог 
му дава обещания.

Като наказал смутителите на обществения ред и по такъв начин 
закрепил престола си, Соломон, за да издигне своето царуване пред 
поданиците си и външния свят, се сродил с фараона, като се оженил 
за неговата дъщеря. Макар тя да останала езичница, Соломон я посе
лил в свещения Сион, докато построят на нея особен дворец, вън от 
Йерусалим (ст. 1). Независимо от това, в първите години на Соломо- 
новото царуване съществувал народен обичай, несъгласен с Моисеевия 
закон, да се принасят жертви по оброчища, който обичай просъщест
вувал до построяването на храма (ст. 2). В първото време на своето 
царуване Соломон, по примера на своя баща Давида, обичал Господа и 
спазвал наредбите на Божия закон, но и той, забелязва свещеният 
историк, принасял жертви на оброчищата (ст. 3). За дълбоката религи- 
озност на младия цар показвал фактът, че той, след като се справил 
със своите врагове (Адония, Иоав и Самей), отишъл да принесе жер
тва в Гаваон, гдето бил главният жертвеник, направен от Иисуса На- 
вина (ст. 4). В Гаваон Господ се явил нощем на Соломона и му казал: 
„Искай, каквото желаеш да ти дам“. Соломон поблагодарил на Бога, 
задето утвърдил престола му, наследство от баща му Давида, и поискал 
от Бога да му даде мъдрост, „за да съдя Твоя народ и да различа
вам, що е добро и що е лошо“. При това Соломон признал, че е още 
млад и в много случаи не знае как да постъпва (ст. 5—9). Загрижен за 
благото на своя народ, Соломон не поискал ни богатство, ни дълъг 
живот, ни смъртта на своите врагове, които все още били много. За
туй тази молба била приета от Бога и Той дал на Соломона мъдрост, 
каквато по това време никой не е имал, нито ще има за напред. Освен 
това, за награда на неговото разумно искане, Бог му обещал да му 
даде богатство и слава, каквито никой от земните царе не е имал на 
онова време; обещал му също и дълъг живот, ако остане благо
честив, какъвто е бил баща му Давид (ст. 10— 14). Това било съно
видение, но Соломон не се усъмнил да види в него Божие откровение и 
особена към него Божия милост. Затуй, като се върнал от Гаваон в 
Йерусалим, принесал на Бога многобройни жертви и положил голяма 
празнична трапеза на своите приближени слуги (ст. 15). Във време на 
това празненство Соломон показал за пръв път дадената му от 
Бога мъдрост, като присъдил живото дете на истинската му майка 
(ст. 16—28).

§ 121. Гл. 8 (2 Пар. гл. 6 и 7): Освещаването на 
Саломоновия храм

След като съграждането на храма било окончателно завършено, 
цар Соломон поканил при себе си в Йерусалим всички старейшини, 
всичките военачалници и представителите на родовете, а тъй също и 
останалия народ, които в седмия месец се събрали за празника (ст. 1—2). 
Освещаването на храма се започнало в осмия ден на този месец с про
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цесия, при която свещениците пренесли ковчега на завета, ведно с ця
лата разглобена скиния и нейните принадлежности, от Сион на височината 
Мория в новопостроения храм. Всичко туй било придружено с неиз
броими жертви, принасяни от царя и народа (ст. 3—5). Свещениците 
поставили ковчега на завета в Святая Святнхъ в давира на храма 
(думата давир е еврейска и означава мястото на откровението, прори- 
цалище), под крилете на херувимите. Щом свещениците излезли от 
светилището, облак изпълнил дома Господен, — несъмнен знак на Бо
жието присъствие, — и славата Божия изпълнила храма. В този миг 
свещениците и другите извършители на богослужението от страх и сму
щение спрели своята служба (ст. 6—11; ср. 2 Пар. 5, 7—14). Соломон 
обяснил на народа чудото на появяване на облака, като казал, че об
лакът служил за видим знак на Божието милостиво присъствие в но- 
восъградения храм, защото Сам Бог е рекъл, че ще обитава в облак 
(Лев. 16, 2). После, като се обърнал към народа, който мълчал и тре
перел от страх, благословил го и прославил Бога, задето милостиво 
избрал баща му Давида и неговия дом да царуват, а него, Соломона, 
удостоил да съгради храма, който сега бил вече осветен с поставяне 
в него ковчега на завета (ст. 11—22). После се изкачил на издигна
тото царско място срещу жертвеника (2 Пар. 6, 11—13), коленичил, 
издигнал ръцете си към небето и произнесъл, в присъствието на целия 
Израил, тържествена молитва (ст. 22). В тази молитва Соломон, като 
изповядал Божието вездеприсъствие и невместимост и повикал Божи
ята милост над дома на баща си, помолил Бога да присъствува и ми
лостиво да приема от страна на верните възнасяните от тях молитви 
(ст. 23—30). Соломон още молил, щото Бог в съмнителни престъпле
ния (22, 8, 11; Числ. 6, 19—22) да изобличава виновния и да оправ
дава невиния (ст. 30—33); а при народни бедствия, като неприятел
ски нахлувания, суша, глад, епидемия, палещ вятър и пр., милостиво 
да приема молитвата и приношението в тоя храм и да слуша от не
бето, Неговото „готово жилище“ (ст. 33—40); той също молел, щото 
и молитвата на другоплеменика, дошел от далечна страна и с вяра 
припаднал пред Иахве, да бъде чута в този храм, за да се прослави 
името на Иахве между езичниците (ст. 41—43); най-сетне Соломон, 
предвиждайки бъдещето на своя народ, е молел Бога, в случай на за
робване на израилския народ за прегрешения, да чува молитвените 
стенания на израилевите синове, когато те се помолят към своята земя 
(т. е. да бъдат обърнати във време на молитва към Палестина), която 
си дал на отците им, „към града, който си избрал (т. е. към Йерусалим) 
и към храма, който построих на Твое име“ (ст. 44—45). Щом свършил 
своята молитва, излязъл огън из облака на Иахве и запалил дървата 
над жертвеника, пред който се молел Соломон, а народът с благогове
ние паднал на лицето си. След това Соломон се обърнал с лице към 
народа, благословил го и изпросил за него от Бога спокойствие, мир 
и помощ във всичките му добри дела и начинания (ст. 54—61). Като 
се свършила молитвата, царят и народът започнали да принасят изо
билни жертви; свещениците, наредени пред жертвениците, пак започ
нали своята служба; хоровете и музикантите запели Давиловите псалми 
а свещениците затръбили със свещените тръби (ст. 62; ср. 2 Пар. 7, 
4—5). Това празненство продължило седем дни, през които били при
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несени в мирна жертва 22 000 вола и 120 000 овци, от жертвеното 
месо на които била сложена празнична трапеза на дошлия народ. След 
този седемдневен празник започнал друг празник, също седмодневен, 
на Шатрите, а след него, значи на 23 ден от месец тишри, царят бла
гословил и разпуснал народа (ст. 63—66).

1. Какви забележителни мисли съдържа Соломоновата просителна 
молитва? — Тази молитва съдържа две главни мисли: първата е правил- 
ното понятие за Бога, като единствен, вездеприсъщ и невместим, спо
ред което Соломон определя точното значение на съградения от него 
храм, като място на особеното благодатно присъствие на Бога (Марк. 
11, 17); втората е, че Бог в новосъградения храм ще чува молитвите 
на другоплемениците, които идат с вяра при Него, — обстоятелство, 
което показва, че Иахве не е само Бог на избрания народ, но и на 
всички други народи, които в бъдеще заедно с израилския народ ще 
съставляват едно цяло. Като вземем предвид обстоятелството, че 
Соломон изказал тези мисли в едно време (и много по-после от него), 
когато всички народи, в туй число и най-образованите, боготворили 
цялата природа и имали своя национална религия, ясно ще разберем 
истинността и богооткровеността на ветхозаветната религия.

A. Святая Святмхъ
B. Светилище
C. Ж ертвеник на всесъжението
D. Меден омивалник
E. Двор на свещениците

ПЛАН НА ХРАМА
F. Двор на израилтяните
G. Вратата Никанор
H. Женски двор

I. Красните врата 
J. Двор на езичниците

К. Източните врата 
L. Соломоновия притвор 
М. Царският притвор 
N . Външната стена 
О. Разни стаи ]
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2. По що се отличавал Соломоновият храм от Моисеевата 
скиния ? — Соломоновият храм не само заменял скинията като опреде
лено място за богослужение на ветхозаветната църква, а още бил 
— по план и частни свещени принадлежности — копие на скинията. 
Главното деление на храма на три части — Святая Святнхъ, свети
лище и открит двор за изгаряне на жертвите — е еднакво в храма 
и в скинията. Също и главните принадлежности на тия части — 
ковчегът на завета, златните херувими в Святая Святнхъ, кадилният 
олтар, светилниците, трапезата на предложените хлябове в светилището 
и пр. си останали същите, както в скинията, само че в храма имали 
по-голям размер и били по-добре изработени. Разликата между тия 
две свещени сгради е като разликата между походна шатра и постоя
нен дом. Скинията отговаряла на нуждите на еврейския народ, когато 
той се местел от място на място при своето странствуване в пустинята, 
когато отивал да се настани окончателно в обещаната земя, а храмът 
отговарял на трайното и господствуваще положение на евреите в свеще
ната земя, в която те се утвърдили, особено след победите на Давида. 
Главните прибавки, с които се отличавал храмът от скинията, са след
ните: 1) отпред на храма имало притвор с два медни стълба: десният 
И а х и н =  „Бог ще утвърди“ и левият В о а з =  „В Него е силата“ (3 Цар, 
6, 3—7, 15—22; 2 Пар. 3 ,4 ,15—17), които заменяли портика на обикно
вените дворци, а от страните имало постройки с три магазини за пазене 
свещените предмети (3 Цар. 5, 8) и външен двор за народа, освен 
вътрешния двор за свещениците, със стаи около стените за служащите 
свещеници и левити и пр. (1 Пар. 28,12—13); 2) свещените принадлеж
ности се отличавали от тези на скинията само по тяхната големина и 
по-изящна изработка. Така, вместо една омивалница в свещеническия 
двор, имало „излято от мед море“, стоящо на дванадесет вола, с десет 
омивалници; в светилището, вместо една маса, били поставени десет 
за предложените хлябове; вместо един светилник със седем кандила— 
десет светилници с по седем кандила; в Святая Святнхъ били поста
вени два херувима десет лакти високи, с разперени крила, направени 
от маслинено дърво и покрити с чисто злато; 3) самите размери на
храма, в сравнение със скинията, били удвоени, а във височина —
утроени, така че храмът бил дълъг 60 лакти, широк 20 лакти и висок 
30 лакти, но формата на Святая Святнхъ (куб от 20 лакти) и све
тилището (продълговат четириъгълник) си останали същите, както в 
скинията.

§ 112. Гл. 9, 1—9: Второ Божие явяване на Соломона
Когато Соломон завършил съграждането на храма и двореца и 

великолепно ги украсил, Бог втори път му се явил, както в Гаваон 
(ст. 1—2), и му обещал, в изпълнение на неговата молитва, че мило
стиво ще пребъдва в новопостроения храм „до-века“ и ще слуша на
верните молитвите „през всички дни“, ако Соломон и синовете му
вярно и неуклонно изпълняват заповедите Господни. В такъв случай 
Той ще постави царския му престол над Израиля до-века, както обещал 
на баща му Давида (ст. 3—5; ср. 2 Цар. 12—16). Но ако израилтяните 
и техните царе изменят на истинския Бог и станат идолопоклонци,
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Израил ще бъде изгонен от обещаната земя, а храмът ще бъде напус
нат от милостивото присъствие на Иахве. Израил ще бъде и за приказ, 
и за присмех у всички народи ; ще бъде известно за поука и страх на 
всички народи, че мрачното запустяване на прекрасната обещана земя 
и на великолепния иерусалимски храм, е следствие на Божия гняв 
към израилския народ за неговото богохулство и отстъпничество от 
Бога (ст. 6—9).

Ст. 3. Обещанието за вечното („до-века“) милостиво пребъдване 
на Иахве в Соломоновия храм и за укрепване на царския престол за 
Давидовите потомци над Израиля до-века трябва да се разбира в 
смисъл на определено време по отношение на ветхозаветната църква, 
т. е. материалното съществуване на Соломоновия храм и външното 
владичество на Давидовите потомци ще продължават, докато съще
ствува ветхозаветната църква, до идването на Месия, Който, Съгласно 
с Божиите обещания, ще устрои нов ред в Своята Църква и нейните 
отношения към държавата. В същия смисъл Бог дал закон за вечното 
съществуване на ветхозаветната Пасха (Изх. 12, 14), извършването на 
която продължавало до откриване на новозаветната Църква, защото в 
тая Църква „Христос, нашата Пасха, биде заклан за нас“ (1 Кор. 5, 7). 
Трябва също да забележим, че изпълнението на двете обещания е 
поставено под условие: ако Давидовият дом изпълнява строго и не- 
уклонно заповедите на Иахве.

§ 123. Гл. 11: Порочният живот на Соломона и пред
сказанието за разделяне на царството

Страстта към жени и пристрастието към суетно великолепие 
увлекли Соломона и го накарали да приеме в своя харем, освен фарао- 
новата дъщеря, много чужденки: моавки, амонитки, идумейки, сидонки, 
хетейки и др. Всички те били езичнички и от народи, за дъщерите на 
които Бог строго забранил чрез Моисея на израилтяните да се женят 
(ст. 1 —2; ср. Изх. 34, 15—16). Само броят на главните жени достигнал 
700, а на наложниците до 300 — нещо, което Моисеевият закон строго 
забранявал (ст. 3; ср. Второз. 17, 17). Езичеството на тия жени, което 
било търпяно от Соломона, постепенно охладявало неговото истинско 
религиозно чувство и ревността му към истинския Бог и той на старост 
започнал да взема участие в идолослужението на Астарта и Молоха 
(ст. 4—6). За своите жени-езичнички Соломон построил на един от 
хълмовете на Маслинената планина, тъкмо срещу иерусалимския храм, 
капища в чест на Хамоса и на Астарта, в които се принасяли жертви 
и се кадел тимиам (ст. 7—8). Тази Соломонова измяна на истинския 
Бог, Който благоволил два пъти да му се явява и строго да го пре
дупреди да се пази от идолопоклонство, предизвикала Божия гняв и 
Бог възвестил на Соломона чрез пророк, че царството му ще премине 
в ръцете на неговия раб, но, зарад Давида, неговия баща, Бог отлагал 
изпълнението на тази присъда до неговата смърт; синът на Соломона 
ще изгуби царството и то не всичкото; едно коляно, по Божия милост, 
зарад Давида и за светия храм, ще се запази за него (ст. 10—13). 
Тбва Божие наказание почнало да се изпълнява още през живота на 
Соломона. На южната и северна граница на неговото царство, в Идумея
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и Дамаск, които били покорени от Давида, се закрепили двама враж
дебни царе: Адер в Идумея и Разон в Дамаск, които не само не се 
признавали за поданици на Соломона, но и често безпокоели царството 
му чрез постоянни нахлувания (ст. 14—25). Най-подир, като най-голям 
враг на Соломона, се издигнал негов собствен поданик, някой си Иеро
воам, от Ефремовото коляно, който въстанал против Соломона и бун
тувал народа. Повод за това послужило обстоятелството, че Соло
мон назначил да вършат тежки работи в Йерусалим синовете Йосифови 
(ефремци и манасиевци), а за началник над тях поставил Иеровоама, 
като мъжествен и опитен (ст. 26—28). Независимо от това, Иеровоам 
получил от пророк Ахия Силомец пророческо уверение, че Бог след 
смъртта на Соломона ще го постави цар на десеттях израилски колена 
(ст. 29—39). И това уверение го правело по-смело да действува против 
Соломона. Соломон намислил да го убие, обаче Иеровоам избягал в 
Египет, гдето намерил прием и покровителство от страна на фараона 
Сусаким. Там живял до смъртта на Соломона. Соломон умрял на 
шестдесетгодишна възраст след четиридесетгодишно царуване. Той 
бил погребан в Сион в гробницата на баща си Давида, а царството 
му по наследство преминало към неговия син Ровоама (ст. 41—43), 
при когото се извършил Божият съд с откъсването на десеттях колена 
от Давидовия дом.

Ст. 7. Хамос („повелител“) бил бог на моавци и амонитци. Под 
името на този бог, подобен на египетския бог Тамуз и гръцкият бог 
Адонис, се боготворяло благодетелното действие на слънцето. Молох 
(„цар“) бил месопотамско божество, чиито култ бил пренесен в Хана- 
анската земя. Този бог бил олицетворение на страшната разрушителна 
сила (4 Цар. 17, 31). Жестокият култ на този бог се състоял, между 
другото, с принасяне човешки жертви, особено деца. Медна статуя с 
разперени ръце напред, а под нея пещ, изобразявала това божество. 
Родителите поставяли на разгорещените ръце на идола своите деца, 
а плачът на нещастните деца бил заглушаван от шумна музика. При 
нечестивите иудейски царе Ахаза и Манасия капището на Молоха било 
близо до Йерусалим, в долината Еном, гдето се принасяли човешки 
жертви. От името на това страшно място се образувала думата „геен- 
на“ — название на мястото, където са вечните мъки на грешниците.

2. Разкаял ли се е Соломон за своите грехове? — В Свеще
ното Писание нищо не е казано по тоя въпрос. Древното иудейско и 
християнско предание е, че Соломон, след като е бил изобличен от 
Бога и било му предсказано за разделянето на царството му, действи
телно се е разкаял за своето нечестие и грехове. Като паметник на не
говото публично разкаяние е неговата книга Еклисиаст. Забележително 
е Соломоновото разкаяние и различно от това на Давида, което той 
изразил в 50 псалом: Давид се кае от дълбочината на своето сърце, а 
Соломон изповядва своя грях разсъдъчно, чрез анализиране суетността 
на земното наслаждение и гибелността на страстите.

139



§ 124. Гл. 17— 19: Пророк Илия и ревността му срещу 
разпространилото се в израилското царство 

идолопоклонство
Пророк Илия бил роден в гр. Тесви (от там се нарича Тесвитец), 

в Галаад. За неговото детинство и за неговите родители нищо не е 
казано в Свещеното Писание. Той живял във времето на нечестивия 
израилски цар Ахава и жена му Иезавел. Един път той се явил при не 
честивия цар и му казал: „Жив Господ, Бог израилев, пред Когото- 
стоя! През тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по 
моята дума“ (гл. 17,1). След това отишел, по Божие поръчение, и се 
скрил при потока Хорат, срещу Йордан, гдето враните му носели хляб 
и месо, а вода пиел от потока (ст. 2—6). След като пресъхнал този 
поток, защото нямало дъжд по земята, пророк Илия, пак по Божие по
ръчение, отишел в Сарепта Сидонска, гдето живял в дома на една 
вдовица. Тук се хранил при тази вдовица, на която брашното в делвата 
и дървеното масло в гърнето никога не са се свършвали, докато 
Илия живял при нея (ст. 7—16). Наскоро синът на тази вдовица се 
разболял и починал. Нещастната вдовица, на която синът бил един
ствен, се обърнала към Божия пророк и му казала: „Какво имаш ти с 
мене, Божий човече? Дошел си да ми напомниш моите грехове и да 
умориш сина ми“. Илия, виждайки отчаяното положение на майката, се 
обърнал с молитва към Бога. Бог чул молитвата му и възкресил сина 
на вдовицата. Зарадваната майка, приемайки от Илия възкръсналия си 
син, радостно извикала: „Сега тъкмо узнах, че ти си човек Божий и 
че словото Господне в твоите уста е истинско“ (ст. 17—24). От Са
репта Сидонска пророк Илия отишъл пак при Ахава, гдето на Кармил 
в едно събрание на лъжливите Ваалови пророци прославил истинския 
Бог, Който дал отговор на молитвата му „чрез огън“. Бездъждието 
веднага се прекратило и паднал изобилен дъжд на земята, какъвто ня
мало три години и шест месеца. После Вааловите пророци били из- 
клани от пророк Илия при потока Кисон (гл. 18).

След станалото в Кармил, пророк Илия вече се надявал, че истин
ската религия на Иахве ще възтържествува в израилското царство, 
като бъде подкрепена от разкаялия се цар Ахава. С тази блага на
дежда той придружил царя до Изреел. (18, 41—46). Тази надежда, 
обаче, за миг трябвало да изчезне. Когато Ахав разказал на своята 
жена Иезавел за станалото на Кармил, злостната езичница и покрови
телка на идолопоклонстврто страшно много се ядосала и заклела, че 
ще умъртви Илия. Веднага проводила пратеник да каже на пророка, че 
той няма да се нарича Илия, и тя Иезавел, ако той не умре като Ва
аловите пророци (19, 1—2). За да спаси живота си, пророкът със слу
гата си избягал в иудейското царство — в гр. Вирсавия. Но и там не 
смятал, че е в безопасност. Оставил слугата си в града, а той отишъл 
по на юг — в пустинята. Тук гоненият пророк, изтощен от уморител
ния път, седнал под една хвойна и в отчаянието си искал да умре, 
тъй като неговото служение и неговата ревност не принасяли никаква 
полза. „Стига вече, Господи, прибери душата ми, понеже аз не съм по- 
добър от отците си!“, с болка на душата казал Илия и веднага за
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спал (ст. 3—5). Ангел Господен два пъти го събуждал и му заповядал 
да подкрепи силите си с чудесно пратената му храна (печена питка и 
стомна с вода), понеже му предстоял дълъг път — уморителен чети- 
ридесетдневен път до пл. Хорив (ст. 5—8). Като стигнал планината, про
рокът се заселил в една пещера и там чул Божия вразумителен глас: 
„Защо си тук, Илия?“, т. е. защо си напуснал своето служение и си 
побягнал в пустинята? Илия като се оправдавал отговорил, че всич
ката му ревност по Бога Саваота била безуспешна: синовете израи- 
леви оставили Божия завет, разрушили Божиите жертвеници и с меч 
убили неговите пророци, тъй че само той един останал от пророците и 
него търсели да убият (ст. 9—10). Божият глас му заповядал да излезе 
от пещерата и застане пред лицето на Господа, Който ще му се от
крие не в съкрушителните и страшни явления на природата (силен 
вятър, земетръс, огън), а в лъх от тих вятър (ст. 11 —12). След като 
чул и видял тези страшни явления на природата, Илия си закрил ли
цето със своя кожух. И Божият глас повторно му казал: „Защо си тук, 
Илия?“ Подир оправдателния отговор на пророка, Бог му заповядал 
да се върне обратно на своето служение, което неоснователно оставил, 
и да отиде в Дамаск да помаже Азиила за цар над Сирия, Ииуя да 
помаже за цар над Израиля, на мястото на нечестивия Ахав, Елисея да 
помаже за пророк вместо себе си, така че, „който избегне от Азиило- 
вия меч, него ще убие Ииуй, а който се избави от меча на Ииуя, него 
ще убие Елисей“. След това Бог, за да изобличи и същевременно да 
ободри своя пророк, му казал, че между израилтяните има 7000 души, 
които не са преклонили колена пред Ваала, а служат на Иахве (ст. 
13—18). Така вразумен и ободрен, пророкът се върнал към своето про
роческо служение и повикал Елисея на същото пророческо служение 
(ст. 19—22).

Илия е бил един от най-славните еврейски пророци. Той е бил 
вдъхновен, дързновен, верен, строг, самоотвержен и ревностен за сла
вата Божия. Целият му живот е забележителен с нравствените му 
превъзходства. Той се явява като един свърхестествен вестител на 
Бога и за нищо не се грижел, освен да изпълни Божията воля. Само 
той и Мойсей са имали това преимущество да се яват пред Спаси
теля, много години след заминаването им от този свят, на преобра- 
женската планина Тавор (Лук. 9, 28—35). Св. Йоан Кръстител се на
рича в пророчествата Илия, защото по характера и по живота си много 
приличал на този достославен пророк (Мат. 4, 5—6; Мат. 17, 10—13)

12. ЧЕТВЪРТА КНИГА НА ЦАРСТВАТА

§ 125. Съдържание на книгата
В тази книга се продължава историята на Божия народ от вре

мето, когато по Божия чрез пророците съд израилското царство реши
телно почнало да клони към упадък, а иудейското, влязло чрез своите 
царе в съюз с израилското, започнало да усвоява развратното и ги
белно служение на Ваала, а заедно с това подготвяло и своя упадък. 
С една дума книгата обхваща периода на постоянното религиозно-
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нравствено разлагане на еврейския народ и политическото заробване на 
двете царства: израилско и иудейско. Този период се простира от 
смъртта на Ахава до освобождението на Иехония (Иоахима) от тъм
ницата в 37 година след преселението му във Вавилон и обхваща 293 
години (855—562 г. пр. Хр.) Цялото съдържание на тази книга се за
ключава в 25 глави и може да се раздели на две части: първата (гл. 
1 — 17) съдържа историята на еврейския народ, съвместно на двете 
царства, до разрушението на израилското (772 г. пр. Хр.), и втората 
(гл. 18—25) изобразява съдбата на иудейското царство приблизително 
до Вавилонския плен (586 г. пр. Хр.).

1. Историята на еврейския народ в двете царства до заробва
нето на израилското царство. След смъртта на Ахава, на израилския 
престол дошъл син му Охозия, който продължавал да поддържа нече
стието и идолопоклонството на своя баща. Пророк Илия, както във 
времето на Ахава, така и сега, продължавал да изобличава и наказва 
нечестието на царя, докато най-после предсказал неговата смърт и низ- 
вел два пъти огън от небето върху двама „петдесетници“1 за тяхното 
дръзко и подигравателно отнасяне към пророческото звание. Илия, 
който още на земята бил „ангел в плът“, жив бил взет от Бога на не
бето, като оставил за свой приемник с двойна благодат ученика си 
пророк Е л и с е я ,  който ревностно продължил делото му (гл. 1—2). 
Ио р а м,  четвъртият цар от дома на Амврия, донякъде бил по-благо
честив от своя баща и майка: той почнал да унищожава култа на 
Ваала, но пък горещо поддържал служението на златните телета. 
Във войната, която имал с отцепилия се след смъртта на Ахава мо- 
авски цар Меса, Иорам, заедно със съюзните си царе — иудейския Иоса- 
фата и едомския цар, получил от пророк Елисея заслужен укор за своето 
нечестие, предсказание за чудесно получаване вода и победа над мо- 
авците. Действително съюзните царе нанесли страшно поражение над 
моавците и опустошили страната им, като изсекли дори и овощ
ните дървета (гл. 3). В това време, когато благочестието постепенно 
отпаднало у израилския народ%Елисей с двойна сила извършвал велики 
чудеса, с цел да подкрепи вярата на своя народ. Така напр. той 
умножил малкото количество елей на една пророческа жена до въз
можност да изплати дълга на своя мъж, за който (дълг) моавецът не
законно искал да вземе в робство двамата й синове, въпреки Мои- 
сеевия закон (Лев. 25, 35—43); друг път по неговата молитва Бог дал син 
на една бездетна жена и после, когато той умрял, го възкресил; трети 
път във време на глад нахранил сто души с малко хляб (гл. 4). За да 
разпространи славата на Иахве в далечните езически страни и да из
обличи неверието на своите съотечественици (Лук. 4, 24—27), пророк 
Елисей изцерил по чудесен начин проказата на Н е е м а н а, сирийски 
военоначалник, а своя слуга Г и е з и я, заради користолюбието и лъ
жата му, наказал със същата проказа (гл. 5). При обществени и тежки 
бедствия — глад и войни — , които постигали отечеството му, чудо
дейната сила на Елисея, „човека Божий“, била единствената надежда 
за запазване на народа и неговата земя, особено през войните със

1 Гл. 1, 9— 13. „Петдесетиик с неговите петдесетмина“ е бил служащ при цар
ския двор. Защото е бил началник на петдесетмина, затова е бил наречен петдесетник.

142



сирийците. Нито благодеянията, нито увещанията на Бога чрез пророка, 
могли да вразумят народа. Най-сетне той, изпълнявайки Божията воля 
(3 Цар 19, 15—17) и завещанието на своя учител, отива в Дамаск и 
със сълзи и тежка скръб помазал за сирийски цар А з а и л а, бъдещия 
най-страшен враг на своето загиваще отечество (гл. 6—8, 15).

Грубото идолопоклонство и нечестие, които под закрилата на 
Ахава се ширели в израилското царство, започнали скоро да се раз
пространяват и в иудейското. Приемникът на Иосафата, Иорам, зет на 
Ахава, под влиянието на жена си въвел в своето царство служението 
на Ваала, — обстоятелство, което повлякло след себе си политическото 
отслабване и пропадане на царството: идумейците отхвърлили влади
чеството на Иудея, дори и свещеният гр. Ливна въстанал против не
честивия цар, задето въвел идолослужението. Особено последното се 
разпространило в иудейското царство, когато престолът се заел от 
сина на Иорама, О х о з и я, който в случая бил просто оръдие на своята 
майка. Божият съд се открил над дома на Ахава, когато той, подпомог
нат от Охозия, водил война със сирийците. Без малко щял да загине 
и целият род на Давида. Изпълнител на Божия съд бил израилският вое
началник И и у й, помазан за цар от пратеника на пророк Елисея. Той убил 
двамата царе—иудейски и израилски — и унищожил целия род на Ахава и 
неговата нечестива жена, като същевременно премахнал в израилското 
царство идолослужението на Ваала (8, 16—10, 28). Обаче и Ииуй, ве
роятно по политически съображения, продължил гибелната политика 
на своите предходници той продължавал да подържа служението на 
златните телета, поради което Господ допуснал сирийците да разорат 
израилското царство. А в Йерусалим, след смърта на Охозия, неговата 
жестока и властолюбива майка взела власта в ръцете си и из
требила почти целия Давидов род — само малкият Иоас бил спа
сен, който шест години тайно се възпитавал в храма, а после про
възгласен за цар (гл. 11). Докато първосвещеникът И о ад ай бил жив 
и младият цар бил под негово влияние, идолослужението на Ваала било 
унищожено и благочестието се запазило (гл. 12, 1—16). След смъртта 
на Иоадая царят попаднал под влиянието на развратените от предиш
ното царуване съветници, възстановил идолопоклонството и се предал 
на нечестие, поради което бил наказан с нападение от Азаила и на
скоро убит от заговорници (гл. 12, 1 —13). При И о х а з а ,  син на Ииуя, 
който подържал служението на златните телета, израилското царство 
страшно страдало от опустошителните походи на Азаила и военната му 
сила страшно отпаднала. Нещастия принудили царя да се обърне към 
Господа, Който помилвал Израиля: синът на Иохаза, Иоа с ,  успешно 
воювал срещу сирийците, както му предсказал вече умиращият про
рок Елисей, чиято смърт царят горчиво оплакал, понеже чувствувал, 
че губи най-надеждния защитник на царството. Иоас дори сполучил да 
си върне обратно от Азаила заетите израилски градове (гл. 13). В това 
време в Иудея царувал Амасия ,  който „във всичко постъпвал като 
баща си Иоаса“. Отначало той управлявал в духа на благочестието и 
Господ му помогнал да порази идумейците, а после и той попаднал в 
идолослужение (2 Пар. 25, 14), поради което претърпял страшно пора
жение от израилския цар Иоаса, когото сам предизвикал на война. 
Иоас, като разбил иудейските войски и взел в плен самия Амасия, прев
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зел Йерусалим, разрушил част от стените му, разграбил съкровищата 
на храма и царския дворец, и като взел заложници, върнал се обратно 
в Самария. Нечестието в Йерусалим в последните години от царуването 
на Амасия предизвикало въстание и царят да се спаси, трябвало да 
бяга (14, 22).— В дългото (41год.) царуване на Иеровоама II от дома 
на Ииуя, израилското царство стигнало небивала външна сила и се 
увеличило до границите на Соломоновото царство. Господ благово
лил чрез милости да привлече сърцето на неверния Израил и из- 
раилският цар, Съгласно пророчеството на Йона, воювал успешно с всич
ките врагове на царството. В същото време и иудейското царство 
водило победоносни войни под предводителството на своя цар Аза-  
р и я (наречен още и Озия), който в началото на своето царуване, както 
своя дядо и баща, бил благочестив, но после се възгордял и пожелал 
да си присвои свещенически права, поради което бил наказан от Гос
пода с проказа (гл. 14,23—15, 7). — След смърта на Иеровоама II в из
раилското царство настъпили тежки размирни времена: въстание след
вало след въстание, царете гинели от ръцете на убийци и освен туй 
явили се още по-страшни врагове — асирийците. Синът на Иеровоама II, 
3 а х а р и я, след петмесечно царуване бил убит от С е л у м а, който 
също след един месец бил убит от жестокия Ме на им,  който успял 
да се задържи на престола, служейки си със заплашвания и жестоки 
убийста. Асирийският цар Фула нападнал в него време израилското цар
ство, но Менаим го привлякал на своя страна срещу 1000 таланта 
сребро. Менаима наследил сина му Фа к и я ,  който бил убит от воена
чалника Факей,  в царуването на когото асирийският цар Теглатфе- 
ласар навлязал и опустошил израилската земя. Факей бил убит от Осия 
(гл. 15, 8—31). В Иудейското царство след благочестивия царИо а т а  м 
се възцарил нечестивия идолопоклонец Ахаз. В него време Господ пре
дал Иудея в ръцете на Факея израилски и Расина сирийски цар, а нечести
вият Осия, вместо от Бога, търсил спасение от асирийския цар, от ко
гото възприел идолопоклонството (гл. 15, 32—16). Най-сетне израил
ското царство след дълго смутно време паднало под асирийско роб
ство. Последният израилски цар Осия ,  който бил васал на Сирия, 
поискал да се освободи от нея с помощта на Египет. Обаче асирий
ският цар Салманасар хванал в плен Осия и след тригодишна обсада 
превзел столицата Самария, а израилтяните откарал в плен (гл. 17,
1—6). Израилското царство паднало (772 г. пр. Хр.), поради наруша
ване завета на Иахве и насаждане на идолопоклонството, начало на 
което поставил първият израилски цар Иеровоам I, с въвеждане култа 
на златните телета, а се завършило с упорито неверие и непослушание 
на Израиля към гласа на великите Божии пратеници — пророците (17,
7—23). На мястото на израилтяните асирийският цар поселил в сама- 
рийските градове езичници от Месопотамия и Асирия. Те донесли там 
вярата в езическите богове на своята родина. По-после те, научени от 
свещениците да се кланят на Иахве, изпаднали в двуверие и, като се 
смесили с останалите израилтяни, образували тъй наречения сама-  
р я н с к и  р а з  ко л. (17, 24—41).
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2. Съдбата на иудейското царство до Вавилонския плен в 586 г.
пр. Хр. (гл. 18—25)

Иудейското царство след заробването на израилското просъще
ствувало приблизително 130 години. Това се дължало на благочестието 
на някои от неговите царе и на по-доброто запазване началата на 
теокрацията в народа. Когато израилското царство било разгромено от 
асирийците, иудейското се спасило поради истинското благочестие на 
Е з е к и я ,  който унищожил идолопоклонството, въведено от баща му 
Ахаза, отказал се от протектората на асирийците и успешно воювал 
против филистимците (гл. 18, 1—8). Поради благочестието на царя и 
молитвите на пророк Исаия, Бог избавил страната от нашествието на 
асирийците: една нощ ангелът на смъртта изтребил 185,000 асирийски 
войници (18, 9—19, 37). Също Езекия бил чудесно изцерен от Бога от 
смъртна болест, като при това станало знаменито чудесно връщане 
слънцето назад от запад към изток (гл. 20). Обаче ласкателното пра- 
теничество на вавилонския цар Беродах Баладан възгордяло Езекия и 
го накарало да забрави Бога. Затуй Бог, чрез пророк Исаия, го изобли
чил и му предсказал бъдещи бедствия, които очаквали неговия дом от 
страна на Вавилон (20, 12—21). Това пророчество почнало да се изпъл
нява над Езекиевия син М а н а с и я  (2 Пар. 33, 11), който бил страшно 
жесток и ревностен идолопоклонец. Той усърдно утвърдил култа на 
Ваала и Астарта в Йерусалим; олтарите на тези божества били поста
вени в дворовете на храма; дори идолът на Астарта бил поставен в 
самия храм. Когато за този му грях го изобличавали пророците, Мана
сия ги наказвал със смърт (21, 1—18). Манасия бил наследен от сина 
си Амона ,  който подражавал нечестието и идолопоклонството на своя 
баща, поради което загинал от ръцете на придворни заговорници. Про
стият народ, обаче, убил затворниците и възкачил на престола мало
летния син на Амона— Иос ия .  Последният бил благочестив и „във 
всичко ходеше по пътя на отца си Давида и не се отклоняваше ни 
надясно, ни наляво!“, т. е. старал се да възстанови истинското бого
служение в храма. Когато от свещеника X е л к и я била намерена „кни
гата на закона“, написана от Моисеева ръка, и били прочетени нейните 
страшни заплашвания против идолопоклонството, в душата на Иосия 
се пробудило покайно чувство и ревност за чистотата на религията 
(22, 1—22). Иосия унищожил идолите не само в Йерусалим и Иудея, 
но и във Ветил и другите градове на Самария (23, 1—20). Особено тър
жествено била празнувана Пасхата, като строго били спазвани всички 
наредби на този велик празник (23, 21—25). Благочестието на царя не 
могло да поправи дълбоко развратения от езичеството народ: страш
ният Божий съд над Йерусалим и светия храм, възвестен от пророците, 
наближавал. Сам Иосия във война с египетския фараон Н е х а о пад
нал на бойното поле (23, 31—37). При царуването на приемниците на 
Иосия — негови синове — Божият съд се изпълнил над тях. И о а х а з  
бил провъзгласен за цар и след тримесечно царуване бил свален от 
фараона Нехао, който на негово място поставил брата му И о а к и м а ,  
с условие да му плаща данък постоянно (23, 31—37). След три години 
Йоаким бил принуден да плаща данък на вавилонския цар Навуходо
носора, а когато се опитал да се освободи от това, бил свален от пре
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стола и пленен с много иудеи (24, 1 —6; Пар. 34, 5—7). Синът на Иоа- 
кима, И е х о н и я ,  царувал само три месеца, след което бил откаран 
във Вавилон пленник на Навуходоносора. С него било откарано почти 
цялото царско семейство и много благородни фамилии от Иудея, както 
и най-добрите занаятчии и съкровищата на столицата (24, 7—16). На 
мястото на Иехония Навуходоносор поставил за цар брата му С е д е 
к и я  при клетвено обещание, че ще бъде верен поданик на Вавилон. 
Обаче Седекия изменил на вавилонския цар в десетата година на своето 
царуване. Навуходоносор със силна войска обсадил Йерусалим, който 
след две години паднал в ръцете му. Седекия бил откаран при Наву
ходоносора на съд. Този заповядал пред очите му да убият децата 
му, а после, след като го ослепил, пратил го във Вавилон (24, 17—25, 7). 
След това Йерусалим бил разрушен и разграбен, а храмът изгорен, и 
скопоценностите му отнесени във Вавилон.

Понеже царският род на Давида, според Божиите обещания, не 
трябвало да се прекратява, затуй Бог и в плена спасявал и милувал по
томците на Давида. Така Иехония бил освободен от тъмница и удо
стоен с царски почести (25, 7—30).

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 126. Гл. 2: Вземането на св. пророк Илия жив на небето
Бог чрез откровение известил Своя ревностен пророк Илия, че 

ще го прослави, като чудесно го вземе жив на небето. Когато дошло 
времето да се изпълни това Божие обещание, той, заедно със своя 
ревностен и достоен ученик пророк Елисея, пътувал от Галгал. Про
рок Илия, понеже чувствувал нужда от уединение пред тържествения 
момент, когато трябвало да напусне този свят, помолил Елисея да 
остане тук, защото него Бог изпращал във Ветил. Елисей пък, си- 
гурно по същото съображение, не искал да остави своя учител. „Жив 
Господ и жива ти душа1 Няма да те оставя“, казал той На Илия 
(ст. 1—2). Когато двамата стигнали във Ветил, „синовете пророчески“ 
(т. е. учениците на пророческата школа) съобщили на Елисея, че тех
ният общ учител ще бъде възнесен на небето. Не ще съмнение, че 
това са знаели по Божие вдъхновение. Елисей им отговорил: „И аз 
зная, мълчете“. Илия отново помолил Елисей да остане тук, във Ветил, 
защото Господ го изпращал в Иерихон. Елисей пак не се съгласил да 
остане и двамата тръгнали за Иерихон. Тук отново „пророческите си
нове“ тайно съобщили на Елисея, че скоро Илия ще бъде възнесен 
на небето, но той, когато Илия го замолил да остане тук, по никакъв 
начин не се съгласявал да остави своя учител. Най-сетне Илия, по 
Божие внушение, дошъл до Йордан, последван от своя ученик (ст. 3—6). 
Петдесет „синове пророчески“,, които още от Йордан вървели подир 
тях, видели, че Илия като ударил с дрехата си над водите на Йордан, 
последните се разделили и двамата по сухо минали реката (ст. 7—8). 
Там вече, зад Йордан, Илия казал направо на Елисей: „Искай,каквото 
желаеш, да ти дам, преди да бъда взет от тебе.“ Елисей отговорил: „Духът,
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който е в тебе, да бъде двойно върху мене“. — „Мъчно нещо искаш; ако 
видиш как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде; ако ли не видиш, 
няма да бъде“, казал Илия (ст. 9—10). С други думи, Илия поставил 
получаването на пророческия дар от Елисея в зависимост от Божията 
воля. А когато вървели и се разговаряли, ненадейно— „изведнаж се 
яви огненна колесница и огнени коне, и ги разделиха един от други, 
и Илия се понесе във вихрушка към небето. А Елисей гледаше и из
вика : Отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница! 
И вече не го видя“. От жалост към своя учител и че няма да изпълни 
молбата му, Елисей раздрал дрехата си, но веднага паднала пред кра
ката му дрехата на Илия. Елисей радостно я взел като знак, че мол
бата му била изпълнена (ст. 11—13). Като стигнал той на брега на 
Йордан, ударил с дрехата на Илия водите на реката, те се разде
лили, и той преминал по сухо. „Пророческите синове“, които гледали 
всичко това отдалече при Иерихон, казали: „Илиевият дух слезе върху 
Елисея“ и, като излезли да го посрещнат, поклонили му се като на 
пророк и учител доземи (ст. 14—15). След туй „пророческите синове“, 
които не били още уверени в чудесното възнасяне на Илия на небето, 
отишли да го търсят, предполагайки, че Духът Господен го е отнесъл 
и подхвърлил на някоя от планините или долините. Те замолили Ели
сея да позволи на петдесет от тях да отидат и потърсят тялото на 
Илия. Елисей отначало не се съгласявал, защото бил уверен в действи
телното възнасяне на Илия на небето, но после, поради досадната им 
настойчивост, се съгласил. Пратените напусто търсили тялото на Илия 
три дни. Когато се завърнали обратно при Елисея, той им казал: „Не 
думах ли ви: не ходете ?“ (ст. 16—18).

1. Пророк Елисей получил ли е двоен пророчески дар в срав
нение с Илия? Според мнението на един отъ тълкувателите на Све
щеното Писание, Елисей не получил двоен пророчески дар. Своето раз
биране те подкрепят с превода на Седемдесетте (следов. и със 
славянския), гдето се говори за първото проявяване на чудодейната 
сила на Елисея при преминаването му Йордан, че от първия удар ре
ката не се разделила, та станало нужда от втори, при който Елисей 
в скръб и смущение извикал: „ГдЪ Богъ ИлТинъ аффо?“(в гръцкия и 
славянския превод еврейската дума аф-гу=где е Той — не е преведена). 
Обаче в еврейския оригинал (ср. руската и нашата синодална Библия) 
няма следните изрази,^ които стоят в превода на Седемдесетте и в 
славянската Библия: „Й не раступйся вода“ и „вторйцею“, които дават 
основание да се мисли, че Елисей е имал по-малък пророчески дар в 
сравнение с Илия. Други иудейски и христянски тълкуватели по-осно- 
вателно приемат, че Елисей получил двоен пророчески дар. Те сочат, че 
той е извършил двойно повече чудеса от Йлия, — обстоятелство, 
което се подкрепя от Св. Писание.

2. Какво значение има вземането на пророк Илия жив на 
небето? — Вземането на пророк Илия жив на небето (подобно взе
мането на патр. Еноха, Бит. 5,24) е било за неговите грешни съвре
менници свидетелство за бъдещия блажен живот на праведниците. 
Вземането на Илия с вихрушка и огнена колесница показва неговата 
пламенна ревност, както казва за пророка премъдрият Иисус, Сирахов
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син: „И дигна се пророк Илия като огън, и словото му гореше
като светило“ (48, 1).

3. Где е отнесен пророк Илия, в Свещеното Писание нищо не е 
казано; там е казано само, че той е отнесен на небето, т. е. в блаже
ната страна на праведниците, “Небесния Йерусалим“. Там преди него 
е бил отнесен патриарх Енох. Там сега е „Възкръсналият по плът“ 
Господ Иисус Христос, „Първородният от мъртвите“ (Кол. 1, 18), за
едно с Пречистата Си Майка и духовете на праведниците, които са 
достигнали съвършенство (Евр. 12, 22 — 23). Понеже условията на та
мошния блажен живот не са еднакви с нашите (Мат. 22, 30; Откр. 
21, 4), тялото на пророк Илия при своето възнасяне на небето коренно 
се е изменило, за да се пригоди към новите условия тъй, както ня
кога в един миг на окото при последната тръба (1 Кор. 15, 51—52) 
всички живи, които останат до второто Христово пришествие на земята, 
ще възкръснат и ще се изменят (1 Сол. 4. 15). Това изменение ще 
се състои най-главно в следното: всички инстинкти и телесни потреб
ности ще изчезнат и телата на човеците ще получат ефирни свойства 
(1 Кор. 15, 40—44), като станат подобни на прославеното тяло на 
Христа Спасителя, което е преминавало през затворени врата 
(Йоан. 20, 19).

4. След като се възнесъл на небето, пророк Илия се явил на зе
мята само един път с Мойсея на планината Тавор при преображението 
на Спасителя, с Когото разговаряли (Мат. 17, 3—8). Забележително 
указание за пророк Илия се намира в книгата на прор. Малахия (4, 5—6): 
„Ето аз ще изпратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят 
Господен — велик и страшен. И той ще обърне сърцата на бащите 
към децата, и сърцата на децата към бащите им, та след като дойда, 
да не поразя земята с проклятие“. От Новия Завет е ясно, че в озна
ченото място под името Илия се разбира св. Йоан Кръстител (Мат. 
11, 14; Марк. 9, 11—13; Лук. 1, 11). В дух и сила Илиева извършил 
своето служение предтечата на Господа, Йоан Кръстител, който при
готвил пътя Господен и ето защо евангелският разказ направо и 
определено го нарича под името Илия (Мат. 17, 10—12). Най-сетне, 
според всегдашното вярване на св. Църква, пророк Илия, заедно с 
патр. Еноха, отново ще се яват на земята при второто пришествие на 
Господа (Откр. 11, 3— 12), поради което в тропаря на празника му про
рок Илия е наречен „вторьш предтеча прТшедствТя Христова“.

§ 127. Гл. 5, 1— 17: Изцеряване проказата на сирийския 
военачалник Неемана от пророк Елисея

Сирийският цар имал един бележит военачалник Нееман, който 
бил заразен от неизцеримата болест проказа. При дома на Неемана 
имало една слугиня израилтянка, която още от малка била пленена от 
сирийските войски при техните многобройни нападения над израилската 
земя. Тази слугиня казала на своята господарка, Неемановата жена: 
„О, да отидеше моят господар при пророка, който е в Самария, той 
щеше да снеме от него проказата!“ (ст. 1 — 3). Жената на Неемана 
съобщила тези думи на своя мъж, който от своя страна ги предал на 
царя си. Сирийският цар отпуснал Неемана да отиде в Самария, сто-
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лицата на израилското царство, като при това му дал писмо до сама- 
рийския цар, с което искал от него да изцери Нееман от проказата. 
Нееман тръгнал за Самария с богати дарове: десет таланта сребро, 
шест хиляди сикли злато и десет премени дрехи. Като се явил при 
израилския цар, Нееман му дал писмото. Израилският цар го прочел, 
раздрал дрехите си и казал: „Нима аз съм Бог да умъртвявам и съ-' 
живявам, та праща при мене да снема от този човек проказата му ? 
Ето, знайте сега и вижте, че той дири повод за вражда против мене“ 
(ст. 4—7). Като чул Елисей за това огорчение на израилския цар, пра
тил да му кажат: „Защо раздра дрехата си? Нека (Нееман) дойде при 
мене и познае, че има пророк у Израиля“. Тези Елисееви думи били 
предадени на Неемана, който с конете и колесницата си дошел и за
станал пред входа на Елисеевия дом. Нееман, привикнал на раболеп- 
ство от страна на подчинените си, очаквал, че Елисей ще дойде при 
него, за да му покаже колко високо ‘цени неговото посещение. Вместо 
това, Елисей пратил при него слугата си да му каже : „Иди, окъпи се 
седем пъти в Йордан, и тялото ти ще се обнови, и ще бъдеш чист“. 
Елисей не излязъл при Неемана сигурно да смири високомерието на 
сирийския големец, който искал помощ от израилския пророк, а се 
боял да не унижи своето достойнство. Вероятно и по тази причина 
Елисей казал на Неемана да се окъпе седем пъти в Йордан. Пророкът 
е могъл, няма съмнение, веднага да изцери прокажения, но той искал 
да го излекува не само телесно, но и духовно. Нееман, като не знаел 
намерението на пророка, разгневил се и казал: „Ето, аз мислех, че той 
ще излезе, ще застане и ще призове името на Господа, своя Бог, ще 
си тури ръката на мястото и ще снеме проказата. Нима дамаските 
реки Авана и Фарфар не са по-добри от всички израилски води? Не 
можах ли да се окъпя в тях и да се очистя ?“ (ст. 8—12). В тези думи 
на Неемана се вижда неговото високомерие, неговата духовна про
каза. Той предполагал, че пророкът ще го излекува по естествен на
чин, а освен това той бил твърде далеч от истинската вяра: израил
ския Бог той не признавал за единствен, истински Бог, Твореца и Про- 
мислителя на света, поради което и казал: „Ще призове името на Гос
пода, своя Бог.“ При такова душевно настроение Нееман с гняв на
пуснал дома на прор. Елисея. Слугите му, които в религиозно и нравствено 
отношение стоели по-горе от своя господар, почнали да го убеждават 
да послуша съвета на Божия пророк. Нееман най-сетне се съгласил 
да ги послуша, покорил се на пророка, повярвал във всемогъщата 
сила на израилския Бог, отишел и се потопил седем пъти в Йордан 
и оздравял, като плътта му се обновила и станала като плът на малко 
дете (ст. 13—14).

След това очистеният духовно и телесно Нееман се върнал със 
съпътниците си и застанал пред Елисея, на когото изразил своята вяра 
и благодарност' с тези думц: „Ето, познах, че по цялата земя няма 
Бог, рсвен у Израиля; приеми, прочее, дар от своя раб“. Елисей му' 
отговорил: „Жив Господ, пред Чието лице стоя ! Не приемам“. Нееман 
повторно замолил Божия пророк да приеме подаръците, но той най-кате- 
горично отказал. При раздяла Нееман поискал разрешение да вземе два 
товара пръст, за да издигне от нея жертвеник в своята родна страна 
за принасяне жертви всесъжение на Бога израилев (ст. 15—1-7).
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Очистването на Неемана в йорданската вода е предобраз на очис • 
тването на християните чрез тайнството Кръщение: както Нееман изля
зъл чист, подновен от водата на Иардан, тъй и християните от водата на 
св. Кръщение излизат чисти, свети, оправдани.,,Нееман,—според св. И. Зла
тоуст, — бил пратен в Йордан, като на място за всеобщо лекуване чо 
вешкия род от греха, проклятието и смъртта. От духовната проказа 
човек трябва да се очисти чрез водата на св. Кръщение, Затуй Нееман, 
който бил очистен от духовна и телесна проказа, е предобразил бъ
дещето очистване на всички езичници „с водната баня чрез словото “ 
(Еф, 5, 26), която е построена току-речи върху самия Йордан, защото 
йорданската вода означава началото на Кръщението“.

§ 128. Гл. 17: Падане на израилското царство и началото 
на самарянския разкол

Последният израилски цар Осия, който царувал девет години, 
вършил дела недостойни пред Господа, но не в такава степен, в ка
квато са вършили другите израилски царе преди него. Против Осия се 
обявил асирийският цар Салманасар, на когото станал подвластен и 
трябвало да му плаща данък (ст. 1—3). За да се отърве от него, 
Осия се обърнал за помощ към египетския цар Сигор, поради което 
Салманасар го взел под стража и затворил в тъмница, а най-после 
превзел и покорил цялото израилско царство (722 г. пр. Хр.). Тогава 
Салманасар преселил голяма част от израилтяните в далечните области 
на Асирия, зад Тигър в Халах, или в Месопотамия на р. Хавор, или в 
градовете на Мидия (ст. 4—6).

Първата причина за падането на израилското царство, както обя
снява свещеният историк, била отстъпването на израилтяните от ис
тинското богопочитание и падането им в идолопоклонство. Всичките 
израилски царе, па и всички израилски синове, водили нечестив живот. 
Начевайки от стражарската кула до укрепения град, на всички високи 
места, под всяко сенчесто дърво те издигали оброчища, на които при
насяли жертви и в които поставяли идола на Астарта (ст. 7—12). Про
роците, които Бог им пращал, за да ги изобличават и да им посочват 
правия път, те не слушали, и по такъв начин падали в упорито неве- 
рие и разврат. Служейки на златните телета, на Астарта и всичките 
войнства небесни и на Ваала, те се предавали на техните развраща
ващи, богопротивни култове, които чрез тях преминавали и в иудей
ското царство (ст. 13—19). „И Господ се отвърна от всички потомци 
на Израиля, унизи ги и ги предаваше в ръцете на грабители и най- 
сетне ги отхвърли от лицето Си“, заключава свещеният писател (ст. 20). 
Като втора причина за падане на израилското царство, била откъс
ването на десетте колена от Давидовия дом и противорелигиозната 
политика на Иеровоама I, син Наватов. За нечестието на израилтяните 
Бог най-сетне ги предал в ръцете на асирийци. чИзраил биде преселен 
от земята си в Асирия“ (ст. 23).

В запустялата страна на израилското царство, на мястото на из
селените израилтяни, асирийските царе заселили разни езичници от пет 
области на асирийското царство (от Вавилония, Хута, Ава, Емат и Се-
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парваим). Но в началото на тяхното заселване, когато в запустялата 
израилска земя се развъдили много диви зверове, Бог ги наказал, за
дето те не спазвали Неговия закон, чрез лъвовете, които ги умъртвя
вали (ст. 24—25). На асирийския цар било донесено за това с обясне
ние, че те „не знаят закона на Бога от оная земя“, поради което били 
наказвани от лъвовете. Асирийският цар, за да избави преселниците 
от това наказание, заповядал да изпратят един свещеник от пленените 
израилски свещеници в Самария, за да ги научи на закона на Иахве. 
Пристигналият свещеник дошел и се настанил във Ветил „и ги учеше 
как да почитат Господа.“ Между туй всички пет народа, които били 
заселени в Самария и получили вече общо название „самаряни“, започ
нали ревностно да строят капища и извършват богослужение и на тези 
богове, които почитали в предишната си родина и по такъв начин „ те по
читаха Господа и на боговете си служеха по обичая на народите, 
изсред които ги изселиха“. Така „и до днес“, когато самаряните се 
научили от Моисеевия закон, че Иахве запрещавал да се почитат 
други богове, освен Него, те и техните потомци продължавали да ос
тават в двуверие (ст. 34—41). Така бил установен самарянският разкол.

Ст. 27—28. Изпратеният свещеник от асирийския цар бил от тези 
свещеници, които били взети в плен при покоряването на Самария 
(4 Цар. 17, 28). Сигурно той не е бил от левитите, потомци на 
Аарона, а бил от тези свещеници, които Иеровоам I поставил от 
народа, и които служели на златните телци; истинските свещеници от 
Аароновия род били изгонени от първия израилски цар (2 Пар. 11, 
13—16). Пристигналият свещеник в Самария се заселил във Ветил, 
някогашна столица на култа на златните телци, гдето бил издигна
тият от Иеровоама I жертвеник. Този свещеник ги учил само „да по
читат Господа“ (17, 28—33). В ст. 32 и 33 се споменава, че сами са
маряните, които се боели от Бога, учредили в Негова чест свещеници 
и служение в оброчища, при което положение, не ще съмнение, в духа 
на своите мерзости.

В що се състоял самарянският разкол? — Този разкол, както 
се вижда от четвъртата книга на Царствата, се започнал с двуверие: 
преселените народи в Самария, освен своите предишни богове, поч
нали да почитат и Иахве, като Бог на новата земя, в която се на
станили. После религията на Иахве взела връх между самаряните и 
във време На Зоровавеля те се явяват решителни почитатели на Иа
хве и предложили на евреите, които се върнали от Вавилонския плен, 
да вземат участие в построяването на храма в Йерусалим (1 Ездр. 4,
2—3). По-после самаряните си построили храм на планината Гаризим 
и наредили богослужение отчасти по Моисеевия закон. Главният пункт 
на тяхното вероучение, който ги отделял от иудеите, бил: где
трябва да бъде служението на Бога — на Гаризим ли, или пък в Йе
русалим (Йоан. 4, 19—20). Освен туй, самаряните от всички ветхоза
ветни книги признавали само Моисеевото петокнижие, което на някои 
места изменили. Те имали още една „Книга на Иисуса“, в която се 
излагало съдържанието на книгата на Иисуса Навина с някои измене
ния и после с исторически събития до римския император Александър 
Севера. От самаряните е останал един малък остатък, който сега жи
вее в стария Сихем (Набулус).
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§ 129. Гл. 20, 1—21 : Чудесното изцеряване на благоче
стивия цар Езекия и пророчеството на Исаия за пленяване 

на иудеите от вавилонците
В тия дни, когато Сенахирим написал хулно и заплашително писмо 

на Езекия и се отдалечил от Иудея, за да се бори с етиопския цар 
Тиргана (гл. 9 и сл.), Езекия заболял тежко. Пророк Исаия дошел при 
него и от името на Бога му възвестил, че ще умре. Изплашеният бла
гочестив цар, за да скрие от присъствуващите в двора му своето сму
щение и сълзи, се обърнал към стената и със силни вопли и сълзи 
помолил Бога да продължи живота му. Молитвата му била чута и из
лезлият от него пророк Исаия, който се намирал в средата на царския 
двор, получил ново откровение от Бога, че царят след три дни ще оз
дравее за спасение на царя и Йерусалим от асирийците (ст. 1—6). 
Пророкът се върнал и съобщил на своя цар и приятел радостната 
вест, като при това добавил, че на чумния цирей царят трябва да 
тури смокиня. Зарадваният цар запитал: „Каква е личбата, че Господ 
ще ме изцери и че на третия ден ще отида в дома Господен?“ (ст.
7—8). И Господ извършил велика личба, за да увери болният благо
честив цар. По молитвата на пророка сянката от показателя на Джа
зовия слънчев часовник се повърнала на запад десет стъпала, — об
стоятелство, което показвало за чудесното видимо движение на слън
цето от запад към изток (ст. 9—11).

Наскоро вавилонският цар Беродах Баладан, като се научил за 
оздравяването на Езекия, изпратил пратеници при него, които му до
несли писмо с подаръци. Езекия, като изслушал пратениците, показал 
им хранилищата си, пълни със сребро и злато, аромати и скъпоценни 
масла, цялата си оръжница и всичко, което се намирало в съкро
вищниците му; нищо не останало непоказано (ст. 12—13). Като си 
заминали пратениците, дошел пророк Исаия и, като изслушал от 
царя хвалебния му разказ за вавилонското пратеничество, предска
зал му от името на Бога, че ще настъпят дни, когато всички съкро
вища, трупани от него и неговите деди, ще бъдат взети във Вавилон 
и дори неговите потомци, царските синове, ще служат като евнуси при 
двора на вавилонския цар (ст. 14—18). Езекия приел със смирение и 
разкаяние страшното пророчество (2 Цар. 32, 26) и казал: „Добро е 
словото Господне, което ти изрече“ и продължил: „Да бъде мир и 
доброчестина през моите дни“ (ст. 19).

Останалото от делата на Езекия за неговото управление, трудо
вете му за направа на източника и водопровода, и за прокарване вода 
в Йерусалим, е описано в летописите на иудейските царе. След 
смъртта на Езекия на неговия престо.л се възцарил син му Манасия 
(ст. 20—21).

Ст. 10—11. Този слънчев часовник представлявал обелиск, пос
тавен върху пирамида, ^направена от стъпала. Сянката на обелиска, в 
зависимост от видимото движение на слънцето, ту се подигала, ту се 
спускала. Слънцето се отклонявало към запад и сянката на обелиска, 
която се удължавала, се спускала на по-долните стъпала на пира
мидата, когато, по желанието на болния Езекия и по молитвата на
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пророка, слънцето неочаквано потеглило назад, като се подигнало от 
запад към изток, а сянката на обелиска побягнала нагоре на десет 
стъпала. Това Езекия видял през отворената врата. Че чудото било 
действително движение на слънцето от запад към изток, това се до
казва от неговата всеобщност: то било забелязано и във Вавилон. 
Пратениците на Беродаха попитали Езекия за една личба, станала по 
земята (2 Пар. 32, 31).

§ 130. Гл. 25: Падане на иудейското царство
Цар Седекия (по-рано Матания), поставен от Навуходоносора, на 

когото се заклел, че ще му бъде верен, по-късно се отказал от него 
(24, 17—20) и влязъл в съюз с египетския фараон против Навуходо
носора. Като взел повод от измамата на Седекия, Навуходоносор 
тръгнал с голяма войска от Вавилон да накаже разбунтувалия се ва
сал. В деветата година от царуването на Седекия войските на Навухо
доносора дошли в Иудея, обсадили столицата й Йерусалим и напра
вили окоп около нея (ст. 1). Почти непрекъснато продължавала обса
дата на Йерусалим година и половина, до единадесетата година, деве
тия ден на четвъртия месец от царуването на Седекия, когато стра
шен глад и разрушаване на част от градската стена дали възможност 
на неприятеля да влезе в града и да го превземе (ст. 2—4). Сам ца
рят с останалите, войници се опитал да избяга, но бил застигнат в 
Иерихонската пустиня и отведен при вавилонския цар в Ривла. Този 
го осъдил и заповядал да избият пред очите му неговите деца, а са
мия него, Седекия, да ослепят и окован да изпратят във Вавилон 
(ст. 4 —7). Един месец след превземането на Йерусалим пристигнал с 
отряд войска Навузардан, началник на телопазителите, слуга на вави
лонския цар, в Йерусалим, изгорил храма, царския двор и всички добри 
сгради. Стените на града били разрушени. Остатъка от гражданите, 
които стоели мирно във войната, избягалите през. време на обсадата 
при вавилонския цар и останалия прост народ, който останал верен на 
падналото правителство, Навузардан изселил. Само нищожна част от 
бедното население оставил да обработва лозята и градините (ст. 8—12). 
Медните изделия на храма — двата стълба пред притвора, десетте под
порни на омивалниците и „медното море“ — били разбити на късове и 
пренесени във Вавилон (ст. 13—17). Най-подир първосвещеника Сераия, 
втория чреден свещеник Цефания и трима пазачи при прага (при храма), 
а също така скопеца, началник на военните запаси и продоволствието 
на войската, пет придворни, главния писар при войската и шестдесет 
души от народа Навузардан отправил при Навуходоносора в Ривла. 
Този (Навуходоносор) заповядал да ги избият (ст. 18—21). Така били 
иудеите изаити и изселени от своята земя.

За началник и царски заместник над останалия беден народ бил 
поставен Годолия, който се поселил в Масифа. Тук при него почнали 
да се събират военачалниците със своите отряди, които във време на 
Навуходоносоровото нахлуване се изпокрили в планините и съседните 
страни. Такъв бил напр. Исмаил, човек от царски род. Годолия 
успокоил дошлите при него и ги посъветвал да не се боят от халдеите, 
да се занимават със своите мирни занаятия и да се подчиняват на ва
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вилонския цар. Но Исмаил, подучен от амонитския цар, при когото по- 
рано се криел, съставил заговор с привързаните му иудеи и хал- 
дейски войници и убил Годолия (ст. 22—25). Подир това остана
лите иудеи, страхувайки се от отмъщението на халдеите, под предво- 
дителството на своите началници, избягали в Египет (ст. 26; ср. Иер. 
40, 16—43), гдето всички загинали.

Такава била бедствената съдба на иудеите, които не искали да 
се подчинят на определения им от Бога вавилонски плен...  И във Ва
вилон Бог не оставил иудеите без Своето покровителство. Така напр. 
цар Иехония в 37 г. от своето пленение бил освободен от тъмницата 
от стъпилия на престола Евилмеродах, който му повърнал всички цар
ски почести и му определил издръжка от двора (ст. 27—30).

1. Коя е била причината да падне иудейското царство? — 
Първа причина за падане на иудейското царство била идолопоклон
ството, което възбудило праведния Божий гняв, а втората причина — 
неразумната политика на царете, които искали да се бият с азият- 
ските силни завоеватели, и то с помощта на такъв ненадежден съюз
ник, какъвто били египтяните. Заслепеният патриотизъм на мнозина 
иудеи, които настоявали за война, въпреки предупрежденията на про
роците, докарали гибелта на царството. И слабохарактерният и нере
шителен Седекия, който бил под влиянието на военнолюбците, до
принесъл за падането на царството.

2. Каква е била целта на Божия съд над Иудея? — Разруше
нието на иудейското царство и вавилонският плен не били оконча
телно затриване на иудейския народ и църковно-политическа смърт за 
него, каквото станало с израилското царство. Вавилонският плен бил 
изправително наказание за съгрешилите иудеи, и най-близката цел на 
Божия съд била очистването на Божия народ от вековното увличане 
в идолопоклонство. На тази именно цел на плена указвали всичките 
пророци, които предсказвали плена (Ис. 48, 9—22; Иер. 30, 11, 22—24 
и др.). И тази цел била постигната, тъй като повърналите се иудеи от 
плена били съвършено свободни от своята стара привързаност към 
идолопоклонството.

13 и 14. КНИГИТЕ ПАРАЛИПОМЕНОН

§ 131. Название на книгите
Подир книгите на Царствата следват, като тяхно допълнение, две 

книги, наречени Паралипоменон, които, както в Православната Църква, 
тъй и според еврейското броение, се смятат за една книга под еврей
ското название „Дибре-хай Иомим“, което на български се превежда : 
Слова за дните. За по-голяма близост до еврейското название Пара
липоменон може да се преведе: „за миналото“. Това название показва 
формата, на която са написани тези книги — тя е форма на летопис 
(хроника). В гръцкия превод на Седемдесетте, в който тези книги се 
смятат за две (първа и втора), стои надписът: Tipcbxov хас ostixspov Пара- 
Asctojjcevcov,  което значи за о с т а н а л о т о  или за п р о п у с н а т о т о ,  
разбира се от книгите на Царствата. В нашата синодална Библия тези 
книги носят гръцкото название.

154



§ 132. Писател на книгите Паралипоменон
Писателят на тези книги с положителност не е известен. Обаче 

древното иудейско предание (записано в Талмуда), равините и хри
стиянските учители от първите векове смятат, че писател на тези книги 
е знаменитият законоучител и свещеник Ездра, който живял в първите 
години след Вавилонския плен. Това свое мнение те потвърждават със 
следните свои съображения: 1) писателят на въпросните книги е жи
вял не по-рано от Вавилонския плен, зашото в тях се споменават лица 
и събития от времето подир плена (2 Пар. 36, 22—23; 1 Пар. 9, 2 
и др.); 2) има подобни и дори еднакви думи, изрази и цели разкази в 
книгите на Ездра и в книгите Паралипоменон (1 Пар. 28, 1 7 = 1  Ездр. 
1, 10; 8,27; 1 Пар. 29, 1 и 1 Ездр. 2, 69 ; 2 Пар. 2,16 =  1 Ез. 3,7; 1 
Пар. 1 , 4 = 1  Ездр. 7,10; 2 Пар. 36, 22—22 и 1 Ездр. 1, 1—3); 3) кни
гите Паралипоменон свършват съвсем откъслечно и неестествено. 
Оставят впечатление, като че авторът им е мислил да продължи труда 
си. Буквалното сходство на края на втора Паралипоменон с началото 
на 1 Ездра показва, че такова продължение представлява последната 
книга и че следов. нейният писател е и писател на книгите Парали
поменон.

Против Ездра, като писател на книгите Паралипоменон в сегаш
ния им вид, говори обстоятелството, че в тях се срещат изречения, 
които не могат да принадлежат на Ездра, защото носят следи от по- 
късно време (1 Пар. 2,31), сигурно направени от боговдъхновен писа
тел от членовете на Великата синагога.

При написване книгите Паралипоменон техният боговдъхновен 
писател се е ползувал от следните източници: 1) Моисеевото петокни- 
жие; 2) книгата на Иисуса Навина и др. свещени книги; 3) книгите на 
Царствата (2 Пар. 20, 34; 25, 26 и др.); 4) записките на прор. Натана, 
на Ахия Силомеца, виденията на ясновидеца Иоиля, записките на прор. 
Самея, Гада Ясновидеца, Самуила Видещия и др. (2 Пар. 8,29; 12, 15; 
13, 22 и др.) и 5) родословните таблици на частни фамилии.

§ 133. Цел за написване на книгиге Паралипоменон
Целта за написване книгите Паралипоменон е била: 1) да внуши 

на еврейския народ чрез примери от неговата история, че само вер
ността на предписанията на закона и преданността към Бога е як и 
надежден залог за тяхното политическо възраждане и укрепване в бъ
дещето ; 2) да покаже на върналите се от плен иудеи, що трябва да 
правят, за да подновят богослужебния ред в предишното му благоле- 
пие и чистота; 3) да се даде възможност на същите да възстановят 
законните си права на владение земята според съставените от Ездра 
родословни таблици. Поради всичко това можем да разберем, защо 
толкова подробни родословни сведения се дават в тези книги за цар
ския род на Иуда и свещеническия на Левия, както и защо се изпуска 
историята на нечестивото израилско царство, а се излага тази на за
конните иудейски царе, и то предимно на онези, които са се грижели 
за църковните и държавни дела.
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Всичкото съдържание на двете книги Паралипоменон се групира 
върху четири главни предмети и за това се дели на четири отдела: 
първият отдел (1 Цар. гл. 1—9) излага,родословните таблици от Адама 
до подир вавилонското робство на старите народи и главно на ев
реите, а особено на колената Иудово, Левиево и Вениаминово, както 
и прадедите на Месия; вторият (1 Пар. гл. 10-22) съдържа историята 
на богоизбрания народ при първите царе Саула и Давида до възцаря
ването на Соломона; третият (2 Пар. гл. 1—9) описва историята на 
цветущото царуване на Соломона; и четвъртият (2 Пар. 10—36) раз
казва историята на законните Соломонови наследници и отделната ис
тория на иудейското царство от началото му (при Соломоновия син 
Ровоама) до падането му под вавилонско робство.

Историята на незаконното израилско царство не се разказва в 
тези книги.

Освен туй, в книгите Паралипоменон особено внимание заслужа
ват следните места: 1) псалом на Дзвида, изпят от него след прена
сяне ковчега на завета в Йерусалим (1 Пар. 16); 2) предсказанието 
на пророк Натана за произхода на Спасителя от Давидовия род (1 Пар. 
17,3—15); 3) раздялата от. Давида на свещениците и левитите по 
чреди (гл. 24 и 25), и 4) молитвата на Манасия, иудейски цар (в края 
на 2 Паралипоменон).

Подробностите на тези книги трябва да се четат с интерес, по
неже се отнасят до идване царството на нашия Господ и Спасител 
Иисус Христ, Чиито прадеди по плът се поменуват най-подробно 
(1 Пар. 1,1—9 —Мат. 1, 1 -1 7  и Лук. 3, 23-38).

Забележка: Понеже книгите Паралипоменон излагат една и съща история с кни
гите на Царствата, не ще правим подробно излагане на тяхното съдържание.

§ 134. Съдържание на книгите

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГИТЕ 
ПАРАЛИПОМЕНОН ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 135. 1 Пар., гл. 16: Свещената песен след пренасяне 
ковчега на завета в Йерусалим

Свещеният писател, след като свършва разказа за пренасяне ков
чега на завета в Сион и поставянето му в новата скиния, за принася- 
нето на жертви на ьсеизгаряне и примирение и за празничния пир по 
този случай (ст. 13; ср. 2 Цар. 6, 17—19), разказва, че цар Давид от 
това време наредил при скинията певчески музикален хор от левити, 
който да славослови, благодари и хвали Господа при извършване на 
богослужението. Асаф бил поставен главен управител на хора за сви
рене с кимвали (един вид звънливи триъгълници) и девет души ле
вити— с псалтири и гусли, а Двама свещеника — да тръбят посто- 
янно пред ковчега на завета (ст. 4—6). Когато станало пренасянето 
на ковчега на завета, Асаф, и неговите братя за пръв път акомпани- 
рали песента, съставена от самия Давида за прослава на Господа (ст. 7).
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Отначало Давид приканва всички да славят Господа за Неговите чудни 
дела и с весело сърце да търсят всесилното Му покровителство (ст.
8— 11). После припомня чудния Божий промисъл за избраното израи- 
лево семе, като взема за пример Авраама, Исаака и Накова, което 'от
начало било малобройно и слабо, но Бог ги защитавал и изобличавал 
зарад него царе (Бит. 12, 8; 20, 2—3, 7), докато най-сетне на неговите 
наследници дал обещаната земя (ст. 11—22). След това псалмопевецът 
кани всички израилтяни да славословят Господа, а на всички езичници 
казва да проповядват за Неговата слава, и да разберат нищожеството 
на своите богове, които са идоли, пред всемогъщия Творец на вселе
ната; поканват се също и езическите народи да славословят истин
ския Бог, да Му принасят дарове, и да Му се поклонят в избраното 
зв богослужение място („в Неговото свето място“); също и небето и 
земята трябва да хвалят Господа (ст. 23—33). В последните стихове 
на тази свещена песен Давид моли Бога да избави Израиля от всич
ките му врагове, окръжаващите го езичници, за да се възпява светото 
Му име. „Благословен Господ, Бог израилев, от-века до-века!“ Всич
кият народ, след като изслушал песента, отговорил: „Амин! Алилуия!“ 
От туй време цар Давид поставил Асафа и братята му за певци-му- 
зиканти, а Овед-Едома с братята му и Хоса — за вратари. Първосве- 
щеникът Садок и неговите братя свещеници били изпратени да слу
жат в Моисеевата скиния в Гаваон, гдето бил поставен жертвеник на 
всеизгарянията. За певци при тази скиния били изпратени с необходи
мите инструменти Еман и Идитун с други избрани левити, а за вра
тари— синовете на Идитуна (ст. 37 — 42).

1. С що е бележита тази песен на Давида? — Тази песен е бе
лежита преди всичко с своето назначение и със своята употреба. Тя 
била за пръв път определена от Давида за употреба при обществе
ното богослужение и била дадена на Асафа в неговия хор, да я аком- 
панира при тържественото пренасяне ковчега на завета в новата Сион- 
ска скиния. От това време псалмите (а най-вече Давидовите) почнали 
да се пеят при всяко обществено богослужение при скинията, а после 
и в храма. Религиозна музика у евреите имало още във времето на 
Моисея (Изх. 15, 20—21), особено в пророческите школи във времето 
на Самуила (1 Цар, 10, 5, 10; 18, 6—7). Но пеенето на свещени химни 
с музикален акомпанимент до времето на Давида — напр. песента на 
Моисея (Изх. 15 и Второз. 22), песента на Девора (Съд. 5) и др.— 
имало само характер патриотично-хороводен, а не богослужебен, по
ради което не се употребявало при богослужението в скинията.

Съдържанието на тази Давидова песен е бележито с туй, че в 
нея, както и в много други псалми, псалмопевецът разкрива религи- 
озно-богослужебния възглед за назначението на Израиля между дру
гите езически народи—-да бъде разпространител на истинската рели
гия между тях (1 Пар. 16, 24—28) и също такъв възглед за видимата 
природа, която има назначение да тържествува и да се радва с Божия 
народ в благодатната Църква (ст. 30—33).

2. Защо патриарсите Авраам, Исаак и Иаков се наричат „по- 
мазаници“ и „пророци“ (ст. 22)? — Древните патриарси тук са наре
чени „помазаници“, защото били избрани и осветени от Бога за осо
бена служба,— да бъдат представители на Църквата и пазители на
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истинската религия между езичниците, — и защото в техните права се 
съвместявали достойнствата на първосвещеник, пророк и цар, които 
по-късно се давали на избрани лица чрез свещения обред помазване 
с елей, а оттук с думата „помазване“ започнали изобщо да означават 
назначаването на някоя особена служба във ветхозаветната теокрация, 
макар то и да не ставало чрез външно помазване с елей.

Авраам, Исаак и Иаков са наречени „пророци“ също затова, за
щото те били Божии представители и известители на земята, а в осо
бени случаи говорели и действували по вдъхновение и откровение от 
Бога (Бит. 20, 27 \ 27, 27—29; 49, 1 и т. н.).

3. Защо при богослужението на ветхозаветната църква се е 
употребявала инструментална музика? — Инструменталната музика 
при богослужението на ветхозаветната църква не се употребявала са
мостоятелно, а служела само за акомпаниране на пеенето. Тя била въ
ведена за пръв път, както видяхме, от Давида, с цел да възбужда 
религиозното чувство на молещите се. Общественото богослужение на 
ветхозаветната църква, което се извършвало за . целия народ само на 
едно място и се състояла само от религиозни обреди, било насочено 
главно да буди религиозното чувство, и чрез него да води народа към 
единение с Бога, а не да поучава разума чрез разяснение догмите на 
вярата, което нещо се има предвид главно в богослужението на Пра
вославната Църква. Последната не е приела употребата на инструмен
талната музика. Гръмовитата музика от няколко хиляди певци с музи
кални инструменти била потребна особено при някои високотърже- 
ствени празненства, напр. при освещаването на Соломоновия храм (2 
Пар. 5, 12—15), — защото при богослужението присъствували на от
крит двор повече от милион молещи се, и пространството, гдето тряб
вало да се чува пеенето и музиката, достигало няколко хиляди кв. 
метри. При едно такова положение, ако не се употребяваше инстру
ментална музика, богомолците не биха могли да чуят нищо и, следо
вателно, не биха могли да се настроят религиозно. Сега, когато в но- 
возаветната Църква може на всяко място да се построи храм и да 
се извършва богослужение (Йоан. 4, 21—24), съвършено излишна се 
явява употребата на инструментална музика.

§ 136. Гл. 24 и 25: Давид разделя свещениците 
и левитите на чреди

На стари години, след четиридесетгодишно царуване (1 Пар. 26, 
31), и след като поставил на престола сина си Соломона, Давид се за
ловил с .представители от колената и от свещеническите и левитски 
родове да уреди църковната служба, като определи реда на служе
нието на свещениците и левитите и техните длъжности (1 Пар. 23, 
1—2 и т. н.).

1. С тая цел било направено следното разпределение на Аароновите 
синове, т. е. свещениците. Свещеническите родове били запазени само 
от двата сина на Аарона — Елеазар и Итамара, защото двамата по- 
стари синове — Надав и Авиуд — били погубени от Бога, без да оставят 
поколение (24, 1—2; ср. Лев. 10, 1—2; Числ. 3, 4). Във времето на 
Давида представител на свещениците от линията на Елеазара бил Са-
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док, а от линията на Итамара — Ахимелех, син на падналия в немилост 
Авиатар (ст. 6; 2 Цар. 8, 17; 3 Цар. 1, 7, 19, 25). Понеже от Елеаза- 
ровото потомство имало повече глави на поколения, отколкото от Ита- 
маровото, Давид назначил от първото шестнадесет глави на семейства, 
а от последното — осем, и разделил по жребие всички Ааронови по
томци между тези двадесет и четири глави на семейства, които били 
«главни в светилището и главни пред Бога“ (ст. 3—5). Писарят Ше- 
маия, в присъствието на царя, началниците на колената и свещениците 
Садока и Ахимелеха, записал тези глави на семейства на свещенически 
и левитски семейства, които вземали жребие. По този начин били по
ставени двадесет и четири групи (чреди) от свещеници, които да све
щено действуват по ред (ст. 6—18), както било направено по-рано от 
Аарона по Божия заповед (ст. 19). После по същия начин по жребие 
били разпределени и останалите членове на Левиевото коляно на два
десет и четири чреди; жребието уравнявало всички, тъй че по-млади 
и по-стари се явявали по ред на служба (ст. 20—31).

2. Измежду левитите Давид и „началниците на войнството“, т. е. 
главите на свещеническите и левитски родове, отделили синовете на 
Асафа, Емана и Идитуна, за да свирят при богослужението на гусли, 
псалтири и кимвали. След тях били разпределени всички певци (25, 1). 
Асаф имал четири сина, Идитун — шест и Еман — четиринадесет,— 
всичко двадесет и четири началници на чреди. На всички тези начал
ници били дадени по дванадесет обучени певци. По такъв начин бил 
съставен един хор от 48 души под „общото ръководство на Асафа, 
който свирел по наставление на царя“ (ст. 2, 9, 10, 12 и 14). Вторият 
хор от седемдесет и двама души бил под ръководството на Идитуна, 
който свирел на гусла за слава и хвала на Господа“ (ст. 3, 9, 11, 15, 
17 и 19). Третият хор от сто шестдесет и осем певци стоял под ръко
водството на Емана, царския ясновидец, който предначевал пението с 
Божийте думи „да възнасят слава“ (ст. 4, 5, 13, 16, 18, 20, 22 и 31). 
Всички певци — синове на Асафа, Идитуна и Емана, всеки под ръко
водството на баща си, пеел по поръка на царя в дома Господен на 
кимвали, псалтири и гусли; всички обучени били 288 души (ст. 6—7). 
Освен това, към тях се присъединявали и други, тъй че всички левити, 
определени да пеят, били 4000 (23, 5). Редът на чредите, без да се 
гледа, кой е голям и кой е малък, се определял по жребие (ст. 9—31).

Каква промяна станала с първосвещеническото звание при 
Давида? — Откак била направена нова скиния в Сион, в нея внесен 
ковчегът на завета и открито богослужение, фактически имало двама 
първосвещеници: Авиатар от Итамарова линия и Садок от Елеазарова. 
Първият бил при скинията в Сион, а вторият — при Моисеевата скиния 
в Гаваон (1 Пар. 15, 11 и 16, 39—42; ср. 2 Пар. 15, 24-—25), макар 
че Авиатар по помазвание бил главен първосвещеник. При уреждане 
на богослужението по чреди на двете свещенически линии представите
лите се явяват равноправни, при което положение Садок и Ахимелех 
не теглили жребие за чредно служение (1 Пар 24, 3, 6), а после Садок 
получил първосвещеническо звание (29, 22). Когато пък паднал в не
милост Авиатар, който взел участие в заговора на Адония и бил из
гонен от Йерусалим (3 Цар. 2, 26—27), Садок станал главен първо
свещеник (ст. 35) и първосвещенството се запазило по законната линия 
на Елеазара до времето на Макавеите.
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15. ПЪРВА КНИГА НА ЕЗДРА

§ 137. Название на книгата
Тази книга в еврейската Библия се надписва само Езра, а в гръц

ката—  ’Еаора? 6 SeoTspov, защото за първа книга се смята означе
ната в нашата Библия като втора книга на Ездра. По такъв начин 
в еврейската Библия има само една книга на Ездра, в гръцката — две, 
а в нашата — три (третата е преведена от Вулгата и стои в края на 
ветхозаветните свещени книги).

Самият надпис на книгата дава основание да се мисли, че неин 
писател е известният познавач и учител на закона, събирач и бого- 
вдъхновен писател на свещените книги, свещеник Ездра (7, 11—12,28).

§ 138. Сведения за писателя на книгата
Според сведенията, които дават книгата на Ездра (първата) и 

книгата на Неемия, Ездра бил свещеник и произлизал от знаменит род: 
той бил потомък на първосвещеника Сераия, който бил убит по за
повед на Навуходоносора (4 Цар, 25, 18—21) и произлизал от първо- 
свещеническата линия на Елеазара, син на Аарона (Ездр. 7, 1 — 5). Ездра 
бил благочестив и учен свещеник, който живял във Вавилон при царя 
Артаксеркса Дългоръки. Той в седмата година от царуването на по
следния (458 г. пр. Хр.) получил от него грамота да се върне обратно 
в Йерусалим заедно с всички евреи, които са желаели да си отидат 
в отечеството. Числото на людете, които са искали да придружат 
Ездра до Иудея, било 1,734 (Ездр. 8; Неем. 7). Тяхното пътуване до 
родната земя продължило четири месеца. „И стигнахме в Йерусалим,— 
говори свещеният писател, гдето престояхме три деня. На четвъртия 
ден предадохме с тегло среброто, златото и съдовете в дома на на
шия Бог“. Тези приношения, дадени от царя и от богатите вавилонски 
иудеи, били предназначени за бъдещия храм и за покупка на жертвени 
животни. След туй Ездра започнал да изпълнява своето служение, като 
твърде много съдействувал за въвеждане благоустройство и поряд ък 
в народа и запазване закона Божий във всичката му чистота. Когато 
узнал, че не само простите евреи, но даже левити и свещеници, въпреки 
Моисеевия закон, встъпвали в брак с езичници, той в този случай 
проявил особена ревност за Бога и Неговия закон : задължил с
клетва народа и свещениците да разкъсат незаконните бракове, порад и 
което повече от сто незаконни брака били разкъсани (Ездр. 9, 10). Не
говата молитва, произнесена по този случай, била много трогателна, тъй 
че целият народ горчиво плакал. С разказа на този благочестив труд на 
Ездра неговата биография се прекъсва: за него нищо повече в про
дължение на тринадесет години не се говори до самото идване на 
неговия сътрудник Неемия в Йерусалим (Неем. 2, 11; 5,14). Вероятно 
по това време Ездра е бил в Персия и при Неемия, като в двадесетата 
година от царуването на Артаксеркса отново се върнал в Йерусалим. 
За участието на Ездра във възстановяване иерусалимските стени при 
особената грижа на Неемия (Неем. Гл. 2 — 4 и 6) нищо не се говори, 
но за освещаването им за него ясно се говори (Неем. 12, 36—36).
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Ездра се изкачил заедно с началствуващите в Иудея на стената и в 
този радостен за евреите ден, в присъствието на целия народ, 
събран на улицата, на всеуслишание при голямо всеобщо бла
гоговение прочел думите от книгите на Закона. Понеже той четял на 
оригиналния еврейски език, другите свещеници, които присъствували, 
превеждали неговите думи на халдейски език, на който разбирали вър
налите се от Вавилонския плен иудеи. Това значително облекчавало труда- 
на Ездра, който четял от сутринта до пладне и продължил на следващия 
ден. Четенето на книгите на Закона се съпровождало с тържествено 
прекарване празника Шатрите (гл. 10). Няколко време след това, според 
свидетелството на еврейския историк Йосиф Флавий, Ездра умрял в 
старост и с великолепие бил погребан в Йерусалим. Обаче, според 
еврейските предания, Ездра умрял при последното си връщане от Йе
русалим в Персия, като бил погребан в Нехар-Самора, на долното 
течение на р. Тигър, гдето и досега показват неговата гробница. Между 
другите велики подвизи, извършени от Ездра за благото на своето 
отечество, особено обръщат внимание две негови дела: 1) възстановя
ване обредността на иудейския закон според древните обичаи, които 
са били в употреба у евреите до Вавилонския плен, и 2) събирането, 
поправянето и съединяването свещените ветхозаветни книги в едно 
цяло — установяване на техния канон. Освен туй, Ездра се признава 
за писател на книгите: Паралипоменон, книгата на Ездра и тая на 
Неемия. Нему така също се приписва и учредяването нз Великата си
нагога (учена колегия от 120 души) и другите синагоги, както и въ
веждането в употреба халдейския способ на писане Свещеното Пи
сание.

§ 139. Цел за написване книгата
Целта за написване книгата на Ездра е: 1) да продължи исто

рията на Божия народ до епохата, в която е живял нейният писател, — 
обстоятелство, което се вижда от това, че тази книга е в тясна връзка 
(един вид нейно продължение) с книгата Паралипоменон; 2) да даде на 
народа четиво, което да буди благоговейно чувство към светинята на 
Израиля и ревност да се изпълнява Божия закон.

§ 140. Съдържание на книгата
Тази книга се състои от 10 глави и се дели на две части: в пър

вата (гл. 1—6) се описва първото връщане на иудеите от плена в 
Йерусалим под водителството на Зоровавеля, син Салатиилов, и Иисуса, 
син Ицседеков, както и делата на последните в Йерусалим; във вто
рата (гл. 7—10) се излага второто връщане от плена под водител
ството на Ездра и неговата дейност.

Да разгледаме по отделно всяка част.
1. Персийският цар Кир (Ис. 44, 28; Иер. 25, 12; 39, 10) в пър

вата година още на своето царуване издал указ, по силата на който 
неговите поданици от еврейски произход могли свободно да се върнат 
в родната земя, да възстановят храма и подновят богослужението (гл. 
1, 1—4). Желаещите да се върнат в Иудея свещеници, левити и други
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благочестиви евреи били от Иудовото, Левиевото и Вениаминового 
колена. Останалите във Вавилон иудеи им помогнали с пари, съсъди 
и пр. за връщането им. Също и големи пожертвувания били направени 
за храма. Скъпоценните съсъди на Соломоновия храм, които били огра
бени от Навуходоносора, Кир издал заповед да се върнат и предадат 
на началника на преселенците Зоровавеля (ст. 5—11). После свещеният 
писател споменава за деветте главни началници, вън от Зоровавеля и 
първосвещеника Иисуса, и числото на върналите се от плена потомци 
на видни иерусалимски родове, а след това — числото на жителите от 
предишните иудейски градове (гл. 2, 1—35). Най-сетне се изброява 
числото на свещениците, левитите, певците, привратниците, нетинеите 
и синовете на Соломоновите слуги (ст. 36—58). Известна част от вър
налите се не са могли да докажат, „от Израиля ли са“. Дори и ня
колко свещенически потомци не са могли да докажат документално 
своя законен произход от Аароновия род, понеже не могли да намерят 
своите родословни таблици. По тази причина те били изключени от 
свещенство и началникът им запретил да ядат от жертвеното месо 
(ср. Лев. 21, 22; 22, 10), като чакал за тях особено откровение от Бога 
(ст. 58—63). Всички иудеи, които се върнали от плена, били 42,360 
души и, освен тях, 7337 слуги и слугини, 200 певци и певици (разбира 
се частни, а не храмови), много коне, мулета, камили и магарета (ст. 
64—67). Щом пристигнали в Йерусалим, началниците на родовете на
правили богати пожертвувания според силите си за възстановяване на 
храма, после си отишли и заживели в своите градове (ст. 68—70). В 
същата година, когато се събрали иудеите в Йерусалим на седмия 
месец, бил поставен жертвеник Богу на мястото на предишния жерт- 
веник и се започнало обществено богослужение (гл. 3, 1—7). А през 
втория месец на втората година след връщането от плена били тър
жествено турени основите на храма (ст. 8—13). Обаче скоро строите
лите срещнали спънка от людете, които били преселени от асирийците 
в земята на някогашното израилско царство. Тези като чули, че се 
гради храмът в Йерусалим, заявили на Зоровавеля и на началниците 
на родовете, че и те искат да вземат участие в работата, „защото,— 
каззали те, — и ние прибягваме към вашия Бог, и Нему принасяме 
жертви от дните на Асардана, сирийски цар, който ни пресели тук“ 
(гл. 4, 1—2; ср. 4 Цар, 17, 24—41). Но Зоровавел, първосвещеник 
Иисус и другите иудейски началници им отказали, вероятно защото 
не ги считали за .истински вярващи и напълно приятелски настроени 
спрямо тях (Ездра ги нарича „врагове на Иуда и Вениамина“, ст. 4), 
като отказа си оправдавали с обстоятелството, че Кир само на тях 
заповядал да градят дома на израилевия Бог (ст. 3). По този повод се 
апочнала вражда на самарянските преселници против иудеите. Сама- 

Зрянските началници чрез подкупи и интриги сполучили да възбудят 
подозрение срещу иудеите и да накарат да се спре постройката на 
храма. Това те сполучили да направят във времето на Артаксеркса 
(Лъже-Смердиса Мага), който от страх, да не би иудеите да вдигнат 
политически бунт, както ги клеветили самаряните, издал указ, с който 
се запрещавало на иудеите да възстановяват Йерусалим (ст. 4—22). 
А враговете на иудеите се възползували от този указ и с оръжие 
спрели постройката на храма, като застоят на работата продължил до
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втората година на Дария Истаспа (ст. 23—24). Във втората година о*г 
царуването на този цар (521 г. пр. Хр.) Зоровавел и Иисус, подбут- 
нати от пророците Агея и Захария, подновили строежа на храма, без 
да гледат, че имало запретителен указ от Лъже-Смердиса (гл. 5, 1—2; 
Аг. 1 и Зах. 1). В това време посетил Йерусалим началникът на зад- 
речните страни със своите помощници. Той подробно разпитал Зоро- 
вавеля и Иисуса за позволението на иудеите Да строят храма, позволил 
да строят храма и съобщил всичко на Дария (ст. 3—17). В отговор 
на това съобщение, скоро се получил указ, с който не само се позво
лявало на иудеите да строят храма, но се заповядвало и на задреч- 
ните началници да дадат помощ на строителите от царските данъци, 
а тъй също да дават, когато иерусалимските свещеници поискат, за 
всекидневните жертви телци, овни или агнета, с потребното количество 
пшеница, сол, вино и масло, та свещениците на небесния Бог да се 
молят за царя и неговите синове (гл. 6, 1—12). Всичко туй било из
пълнено и постройката на храма продължила с успех, та след три го
дини, в 517 г. пр. Христа, станало тържествено освещаване на храма 
(ст. 13—22).

^ В то р ата  част на книгата се започва с разказ, как свещеник 
Ездра, с други свещеници, левити, певци, привратници, нетинеи, благо- 
получно се върнал по Божия милост от Вавилон в седмата година от 
царуването на Артаксеркса Дългоръки, около 459 г. пр. Хр. (гл. 7, 
1 — 10). В указа, даден на Ездра, се позволявало на иудеите, които же
лаят, да се върнат в своето отечество, като при това се съобщавало, 
че царят и неговите седем съветници пожертвували злато и сребро за 
жертвоприношения в иерусалимския храм и за други църковни нужди; 
в него се заповядвало още на задречните пазители на съкровищата да 
отпущат, когато поискал Ездра, до 100 таланта сребро, 100 кора пше
ница, до 100 бата вино, до 100 бата масло и сол без мярка, да не 
налагат данък върху свещениците и други църковни лица, и че на 
Ездра се давало пълномощно да нареди съдебни наредби в Иудея, 
според закона на израилевия Бог (ст. 11—26). Ездра благодарил Богу, 
задето наредил Той милостиво да се отнесат към него и към Божия 
дом царят и неговите съветници, и разказва, че събрал началниците на 
израилските родове (ст. 27—28), изброил ги по име (8, 1— 14), и че 
между тях не се намерил нито един левит, тъй че само с особена 
покана могъл да събере 42, левити и 220 нетинеи (ст. 15—20). Преди 
да потегли за Йерусалим Ездра обявил пост, за да измоли благопо- 
лучно минаване дългия и опасен път, защото го досрамяло да иска 
от царя конна охрана (ст. 21—23). Пак тогава Ездра избрал 12 души 
измежду свещениците и им дал измерени и изброени пожертвувания 
за храма в злато, сребро и скъпоценни съдове, за да ги отнесат в 
Йерусалим и предадат за пазене в храма (ст. 24—30). Когато пристиг
нали в Йерусалим, те предали даровете, гдето трябвало, и принесли 
много жертви на Бога, а Ездра връчил царските заповеди на сатрапите 
и задречните началници (ст. 31—36). Скоро обадили на Ездра, че на
родът и дори свещениците и левитите встъпвали в незаконни бракове 
с езичнички. Ужасен от това беззаконие, Ездра изказал публично своята 
скръб и произнесъл на вечерното богослужение умилителна покаянна 
молитва (гл. 9). Това обстоятелство твърде много трогнало народа и
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той плакал ведно с Ездра. Някой си Шехания в случая предложил на 
Ездра, като пълномощник на царя, да разсъди и разкъса незаконните 
бракове (гл. 10, 1 —6). Веднага били свикани в Йерусалим всички, които 
се върнали от плена. Общото събрание решило да се състави особена 
комисия по брачните дела под председателството на Ездра, която в 
три месеца завършила възложената й работа: разкъсала 113 не
законни брака (ст. 7—44).

16. КНИГА НА НЕЕМИЯ

§ 141. Название на книгата
Названието на тази книга, както в еврейската Библия, тъй и в 

гръцката, е едно и също: в еврейската Библия е Нехемья, а в гръц
ката — Nesptas. Според еврейското броене, тази книга заедно с книгата 
на Ездра се смята като една. Понеже се счита един вид продължение 
на книгата Ездра, някои от отците на Църквата са я наричали „втора 
книга на Ездра“. Това название се е запазило само в латинския пре
вод — Вулгата.

§ 142. Сведения за писателя
Понеже книгата на Неемия е съединена с книгата на Ездра, ня

кои равини и отци на Църквата са мислили, че неин автор е пак Ездра. 
Но като се вземе предвид разликата на езика в двете книги и обстоя
телството, че когато стане дума за Неемия, разказът се води от първо 
лице, трябва да приемем, че писател на книгата е сам Неемия, с името 
на когото се надписва тази книга (1,1). Според същата книга, Неемия 
бил син Ахалиев. Той бил от знаменит еврейски род, което нещо се 
вижда от службата му виночерпец при персийския цар Артаксеркса 
Дългоръки. Едни от тълкувателите мислят, че Неемия произхождал 
от свещенически род, а други (напр. Евсевий Кесарийски) по-основа- 
телно смятат, че произхождал от царски род от Иудовото коляно. Ма
кар да се намирал в разкошен царски дворец и да се ползувал от разполо
жението на царя, Неемия при всичко това живял с настроението и 
чувствата на своите съотечественици в Палестина и се молел Богу за 
своя народ. Един път дошел при него един от неговите роднини, на 
име Ханани, с няколко иудеи от Йерусалим и му разказали, че уцеле- 
лите от плена евреи страшно бедствували, че стените на Йерусалим 
са разрушени и вратите му изгорени. Това обстоятелство крайно опе
чалило Неемия: той дълго време плакал, ден и нощ, в продължение на 
четири месеца, прекарвал в пост и молитва, с което обърнал внима
нието на царя. Най-сетне, след усърдна молитва, Неемия, когато по
давал вино във време на обяд и царят го запитал за неговата скръб, 
решил да му открие, каква болка тежи на сърцето му и го помолил 
да му разреши да се завърне в своето отечество, за да възстанови 
Йерусалим и направи неговите разрушени стени. Царят разрешил на 
Неемия да се върне в своето отечество, като същевременно го облякъл 
с голяма власт, дал му големи пълномощия и средства (около 444 г.
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пр. Хр.). Това било в 20 година от царуването на Артаксеркса и в 
13 година от завръщането на Ездра. Като дошел в Йерусалим, Неемия 
възстановил разрушените му стени, уредил града и осветил неговите 
постройки. Заедно с Ездра той се потрудил да тури ред в живота на 
своя народ. С тази цел наредено било публично да се чете и обяснява 
на.народа Моисеевият закон; тържествено бил отпразнуван празникът 
на Шатрите; богатите били заставени да опростят дълговете и повър
нат залож.ените имоти на бедните. След като свършил всичките тези 
работи, Неемия, според обещанието си, се върнал обратно при цар 
Артаксеркса. Когато повторно се върнал в Йерусалим, той се заловил 
с нова енергия да премахне безредиците, които се вмъкнали в живота 
на народа през време на неговото отсъствие от Йерусалим. Заедно с 
Ездра той се потрудил за духовното и материално издигане на своя 
народ и след тридесетгодишна творческа работа починал. За мястото 
и времето на неговата смърт нищо не се казва в Свещеното Писание. 
За Неемия Иисус, Сираховият син, пише: „Велик е споменът и за Нее
мия, който ни въздигна падналите стени, тури врати и заворки и под
нови разрушените ни къщи“ (гл. 49, 15). Според втората книга на Мака- 
веите (гл. 2, 13), той „съставил библиотека, събрал разкази за царете, 
пророците и за Давида и писмата на царете за свещените приноси“.

§ 143. Цел за написването на книгата
Целта за написване на тази книга е била: 1) да се продължи и 

допълни изобщо историята на еврейския народ във времето на Ездра;
2) да се разкаже за новата църковно-гражданска уредба на еврейската 
община върху началата на старата теокрация в духа на Моисеевия за
кон; 3) да се изтъкне непостоянството на еврейския народ, който и 
при новите Божии милости към него все си оставал непоправим, поради 
което пак се върнал към предишните си пороци.

§ 144, Съдържание на книгата
Съдържанието на книгата се заключава в 13 глави и може да се 

раздели на три части: в първата част (гл. 1—7) се говори за връща
нето на Неемия от плена и възобновяване на Иерусалимските стени; 
във втората (гл. 8— 10) — за обучаване на народа в Божия закон; и в 
третата (гл. 11—13) — за освещението на стените и пречистване 
на нравите.

1. В 20 година от царуването на Артаксеркса Дългоръки в зим- 
ната резиденция на персийските царе, Суза, посетили царския вино- 
черпец иудеянина Неемия един негов роднина Ханани и няколко негови 
сънародници и му разказали за бедственото състояние на евреите .в 
Иудея и за Йерусалим, чиито стени били още разрушени (гл. 1—3). 
Неемия много плакал, постил и се помолил на Бога за своето отече
ство, да му помогне за намислената просба пред царя (ст. 4—11). 
Един път Неемия, като прислужвал на царската трапеза, бил много натъ
жен заради нещастията на своето отечество. Царят забележил това и 
запитал за причината на неговата тъга. Неемия отговорил, че скърби 
за нещастията на своето отечество и се възползувал от случая да по
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моли царя да го пусне да отиде в Йерусалим, да го издигне от раз
валините (гл. 2, 1—5). Царят в присъствието на царицата (вероятно 
Естир) поискал от Неемия да му каже колко време ще отсъстува от 
двореца, и се съгласил да го пусне и да го снабди с писмени пълно
мощия, с които да може да иска от задречните областни началници да му 
съдействуват в неговото пътуване, в издигането на иерусалимските стени 
и изграждането на града, като получава дървен материал от Асафа, 
„пазител на царските гори“ (ст. 6—8). Като стигнал в Йерусалим, Нее
мия показал царските писмени пълномощия на задречните областни 
началници и, след като прегледал нощя развалините на иерусалимските 
стени, накарал иудейските началници и по-знатните жители на града 
да започнат работата по възстановяване на градските стени (ст. 9—18). 
Областните началници на Самария и на другите околни страни много 
се ядосали, че е дошъл човек да се грижи за доброто на израилевите 
синове, и дохождали в Йерусалим та се присмивали на строителите. 
Казвали, че те наверно са намислили да се възбунтуват против царя 
(ст. 19—20). Но в градежа на стените енергично участие вземали 
всички иерусалимски жители, като се започне от първосвещеника, 
поради което работата вървяла много бърже (гл. 3). Тогава въпросните 
областни началници, самаряните и други съседни народи решили да 
спрат градежа на стените чрез внезапно нападение на Йерусалим (гл. 
4, 1—9). Като чули това, иерусалимските иудеи отпаднали духом. Вра
говете им искали да ги нападнат неочаквано, но евреите, които жи
веели между самаряните, известили на своите сънародници за военните 
приготовления на враговете. Енергичният Неемия бърже се приготвил 
да ги посрещне. Половината от своите младежи той въоръжил и по
ставил на стража да пазят, докато другата половина работела. Също 
всички зидари били препасани с мечове и „с едната ръка работели, а с 
другата държали копие“. При Неемия имало тръбач, готов да затръби, 
щом враговете нападнат внезапно. Сам Неемия, неговите братя и ця
лата му дружина ни денем, ни нощем се събличали, стоели въоръ
жени (ст. 10—23). Когато видели предпазливостта на иерусалимските 
жители, враговете им не посмели да ги нападнат. Но пък между 
самите евреи се започнало опасно вълнение. Бедните силно роптаели 
и се оплаквали от богатите и видните лица, защото, като работели за 
богатите и като плащали на царя данъци, принуждавали се да залагат 
нивите и лозята си за нищожна цена и за къс хляб да заробват синовете 
и дъщерите си в ръцете на велможите (гл. 5, 1—5). Неемия, за да 
премахне това справедливо вълнение, направил мъмрене на богатите 
за тяхното противозаконно лихварство (ср. Изх. 22, 25), събрал против 
тях голямо народно събрание и ги убедил да върнат на бедните не
законно отнетите от тях ниви, лозя и маслинени градини и да не взе
мат лихва за дълговете (ст. 6—13). После Неемия отбелязва, че сам 
той през своето двадесетгодишно управление не бил вземал като об
ластен началник тежък оброк от народа, а напротив всеки ден на не
говата трапеза хранел по 150 души (ст. 14— 19). Постройката на 
стените благополучно се привършвала. Главните врагове на евреите, 
като не сполучили с насилие да попречат на съграждането на иеру
салимските стени, гледали с хитрост да погубят Неемия, та затуй го 
подмамвали ту да отиде при тях, вероятно да го убият, ту с подкупи
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и интриги съставили против него заговор между самите иерусалимски 
евреи (гл. 6). Понеже обширният град Йерусалим току-речи бил нена
селен, Неемия намислил да го засели, поради което направил извън
редно събрание и преброяване на извънредно знатните фамилии. Той 
намерил родословния списък на Зоровавеля (гл. 7, 4—73; ср. 1 Ездр. 
2, 1—70) и въз основа на него, направил ново преброяване.

2. Намисленото от Неемия народно събрание станало в седмия 
месец. Евреите след съграждането на стените живеели в своите гра
дове, но в първия ден на този месец като един човек се събрали в 
Йерусалим. Народът се събрал на един площад и по негова молба 
била донесена „книгата на закона“, която свещеник Ездра четял от 
сутрин до пладне. Свещениците и левитите пък разяснявали на народа 
това, което той не могъл да разбере от прочетеното. За радост и утеха 
на Ездра и Неемия народът плакал от умиление (гл. 8, 1 — 12). На 
другия ден пак се чел законът: били прочетени предписанията за праз
ника на Шатрите, който се празнувал в седмия месец. За да се из
пълнят тези предписания, решено било да се отпразнува празникът 
точно, както се изисква от закона. И наистина, от времето на Иисуса 
Навина, този празник не бил се празнувал тъй тържествено, както този 
път. Всеки ден се четял законът (ст. 13—18). В 24 ден на този месец 
народът принесъл покаяние и четвъртината на деня била прекарана в 
четене на закона (гл. 9). Началниците на колената, свещениците и ле
витите се задължили писмено да пазят закона точно. Техният пример 
увлякъл народа и било наредено да се пази следното (гл. 10, 1—29): 
1) да не се сключват бракове с други народи и да не се търгува с 
тях в съботни и празнични дни (ст. 30—31); 2) да се дава почивка на 
земята във всяка седма година (Изх. 23, 10— 11 ; Лев. 25, 1—7) и да 
се опрощава всеки дълг (сг. 31; ср. Второз. 25, 1—2); 3) всеки въз
растен евреин да плаща на храма */з дидрахма (или сикла) в годината 
(ст. 42—33); 4) всички под ред да носят дърва за храма, за да се по
държа постоянно огън на жертвеника (ст. 34); 5) да донасят начатъ- 
ците от земните плодове, първенците от людете и животните, и да 
дават на левитите и свещениците десетината, както е писано в закона 
(ст. 35—39; ср. Изх. 23, 19; Лев. 19, 2 3 -2 5 ; Изх. 13, 2, 12—13; 
Числ. 18, 26—27).

3. На същото събрание Неемия изпълнил намисления от него 
план за заселване на Йерусалим. Главните началници по служебен дълг 
трябвало да живеят в Йерусалим. За останалия народ било решено 
да се хвърли жребие така, че */10 част да се засели в Йерусалим, а 
9/10 — по градовете. Някои и доброволно се заселили в светия град 
(гл. 10, 1—2). После се изброяват поименно заселените градове в об
ластта на Иудовото и Вениаминово колена (ст. 25—36). По-нататък 
Неемия изброява поименно главните свещеници и левити (гл. 12, 
1—26) и описва тържественото освещение на иерусалимските стени, за 
което тържество били поканени левитите от всички градове (ст. 27—29). 
След като според закона били очистени свещениците, левитите и це
лия народ, а също вратите и стените на Йерусалим (ст. 30; ср. Лев. 
8, 11), около стените била направена много тържествена процесия. От 
свещеници и левити били съставени два хора, за да славословят Го
спода. Първият хор с началник Ездра се упътил към „гнойните врата“
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(ст. 31—37), а вторият с началник Неемия вървял срещу първия, като 
най-после-двата хора се срещнали при храма (ст. 38—42). Много жертви 
били пренесени и целият народ, ведно със жените и децата, се ве
селили тъй, че веселбата се чувала на далече (ст. 43). От този ден в 
храма било въведено строго благочиние (ст. 44—47), което не траяло 
дълго време. Като заминал Неемия от Йерусалим при двора на Арта
ксеркса, безредието и без4инието пак се подновили, а също и неза
конните връзки с другите народи, та след второто идване на Неемия 
в Йерусалим, той трябвало много да се труди за прочистване на нра
вите и да вземе строги мерки срещу нарушителите на закона (гл. 13). 
Неемия постигнал своята цел: редът и благочинието отново били 
възстановени.

17. КНИГА ЕСТИР

§ 145. Название на книгата
Тази книга получила своето название от главното действуваще 

лице Естир в историята, която се описва в нея. Името Естир е пер
сийско и означава з в е з д а ,  а еврейското име на Естир е Г а д о с а и  
означава мирт (красиво благоуханно цвете от рода на вечнозелените). 
Бог издигнал пленената еврейка Естир до положението да стане ца
рица и съпруга на персийския цар, за да спаси чрез нея Своя народ 
от явна гибел.

§ 146. Писател на книгата
Кой е писател на тази книга, достоверно не се знае. Евреите, 

считайки я всякога канонична, са приемали, че неин писател е ту Ездра, 
ту първосвещеник Йоаким, ту Мардохей, или пък някой от членовете 
на Великата синагога. Може основателно да се предполага, че пръв 
описал събитията, които се разказват в книгата Естир, сам очевидецът 
на последните— Мардохей, както се вижда от гл. 9, 20, 24 и сл. Освен 
това, тези събития са били записани и в „книгата на персийските и 
мидийските царе за помнене“ (10, 2). Предполага се, че Ездра се е 
възползувал от тези описания и съставил книгата в този вид, в който 
се намира тя в еврейската Библия.

В нашата синодна Библия има неканонически прибавки към тази 
книга, които се познават по това, че не са означени със стихове. Тези 
прибавки, по всяка вероятност, е направил гръцкият преводач Лисимах, 
с цел да направи нейното съдържание по-ясно за своите читатели.

§ 147. Цел за написване на книгата
Целта за написване тази книга е била: 1) да покаже нагледно 

чудния промисъл на Бога и Неговата власт над човешките страсти, 
както и Божия праведен съд над грешниците и постоянните Божии 
грижи да запази Своя избран народ и в самото му робство; 2) да даде 
на народа четиво, подходящо за празника, установен по този случай.
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§ 148. Съдържание на книгата

Тази книга в 10 глави описва чудесното спасение на евреите от 
Естир и Мардохея от общо изтребление и може да се раздели на три 
части: 1) издигането на Естир до положението да стане съпруга на 
царя (гл. 1—2), 2) злото намерение на Амана против Мардохея и всички 
негови сънародници евреи (гл. 3—7), и 3) издигането на Мардохея и тър
жеството на евреите (гл. 8—10).

1. Издигането на Естир до положението да стане съпруга на 
царя (гл. 1—2). Персийският цар Артаксеркс в третата година на 
своето царуване направил разкошен празник за своите велможи и за 
жителите на столицата си Суза. На този празник царят поискал да 
покаже на гостите си своята прекрасна жена Астин, но тя отказала 
да изпълни това желание на своя мъж-цар, поради което за общо на- 
зидание била лишена от неговото благоволение и царското си достойн
ство (гл. 1). След три години, когато Артаксеркс съвсем забравил и 
престанал да си спомня за своята отстранена съпруга, той заповядал 
да се съберат в Суза най-красивите девойки от царството му, за да 
си избере от тях съпруга на мястото на Астин. Артаксеркс си избрал 
за съпруга еврейката Естир, братовчедка и възпитаница на Мардохея. 
Това събитие станало в седмата година на царуването му. В същото 
време Мардохей оказал държавна заслуга, като открил един заговор 
против живота на царя. Тази Мардохеева заслуга била записана в па
метната книга на царя (гл. 2).

2. Злото намерение на Амана против Мардохея и всички не
гови сънародници (гл. 3—7). Същевременно в царския дворец на Ар- 
таксеркса се издигнал някой си Аман. По царска заповед всички тряб
вало да падат на колене, кога срещали Амана, за да му се кланят 
доземи. Мардохей не сторил това, защото, като иудеин, не искал да 
отдава на човек поклонение, прилично само на Бога. Злобшйт Аман на
мислил за тази негова непокорност да отмъсти на целия еврейски на
род. В дванадесетата година от царуването на Артаксеркса той успял 
да измоли от царя указ, според който на 12 адар всички иудеи, които 
живеели в иудейското царство, трябвало да бъдат погубени, а имотът 
им разграбен (гл. 3). Мардохей се облякъл във вретище, посипал гла* 
вата си с пепел и тръгнал за двореца, за да извести на Естир за опас
ността, която заплашвала нейните сънародници и да я моли да упо
треби всички средства за тяхното спасение. Изпълнението на тази 
молба било свързано за Естир с голяма опасност: тя за деня не била 
викана при царя, а да отиде при него, който и да е бил, без покана, 
било запретено под страх на смъртно наказание. Но Естир се решила 
на всичко и, след като се готвела три дни с молитва и покаяние, 
отишла при страшния си мъж (гл. 4). Когато той я приел благосклонно 
и я запитал що желае, тя казала, * че нейното желание е : да дойде 
при нея заедно с Амана. Царят на обеда пак запитал Естир и тя го 
замолила да я посети още един път с Амана. А Мардохей пак про
дължавал със своето непокорство да дразни Амана. Аман подготвил 
бесилка и мислил на другия ден да измоли от царя обесването на 
омразния му Мардохея (гл. 5). През нощта царят не могъл да заспи и 
заповядал да му четат царската летопис. Когато било прочетено за
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Мардохеевата заслуга, царят си спомнил, че той (Мардохей) не е още 
награден. Заранта, когато дошел Аман, царят го запитал, с що трябва 
да бъде отличен човек, на когото царят иска да окаже висока чест. 
Аман, като мислил, че думата е за него, казал най-важните и най-ред- 
ките отличия. Царят заповядал тези отличия да се отдадат на Мар- 
дохея (гл. 7). Когато царят на другия ден обядвал с Амана у Естир 
и я попитал що желае, тя отговорила: „Нека ми бъдат подарени моят 
живот, по мое желание, и моят народ, по моя молба“, и после, като 
посочила Амана, разказала за неговото лошо намерение. Разгневеният 
цар заповядал да обесят Амана на онази бесилка, която той приготвил 
за Мардохея (гл. 7).

3. Издигането на Мардохея и тържеството на евреите (гл.
8—10). Царят поставил Мардохея на мястото на Амана и го упълно
мощил да изпрати нов указ с царски печат за отменяване на указа за из
биване евреите. Освен това, на евреите се предоставило те самите на 
13 а дар да избият своите врагове (гл. 9). На този ден царският указ 
бил изпълнен и царските чиновници не само че не пречели на евреите, 
но им помагали. В самия град Суза били избити около 500 души, в 
това число и десетте Аманови синове. Естир ходатайствувала пред 
царя, щото избиването на еврейските врагове да продължи и на след
ния ден— 14 адар. И това нейно ходатайство царят приел. Така в 
Суза загинали 800 души, а във всички провинции на персийското цар
ство били избити 75,000 души, но нигде евреите не прострели ръка да 
грабят. От това клане ужас нападнал езичниците и мнозина от тях се 
обрязвали и приемали еврейския закон, само да се спасят. Мардо
хей записал всичките тези събития и определил 14 и 15 адар да се 
празнуват от евреите всякога. Този празник бил наречен Пурим (което 
значи жребий), защото в тези дни Аман готвел печален жребий за ев
реите, но той се паднал нему и на езичниците, а на евреите се пад
нал щастлив жребий. Мардохей и Естир изпратили писмо за чудесното 
избавление и за учредяване празника Пурим (гл. 9) до всички евреи, 
които живеели в провинциите на персийското царство. Книгата Естир 
се завършва с похвала за Мардохея, който станал в персийското цар
ево втори след царя (гл. 10).

Забел еж к а . Омразата на евреите към езичниците, за която се говори в книгата 
Е сти р /се  е отпечатвала и върху обредите на празника Пурим, който и досега евреите 
празнуват твърде тържествено. Сутринта на 14 адар равините и всички благочестиви 
евреи се събират в синагогата, гдето се прочита книгата Естир. При туй четецът (и 
всички присъствуващи) е длъжен на един дъх да прочете имената ца десетте Аманови 
синове (9,7— 10). Когато при четенето се спомене името на Амана, всички дигат шум. 
Всички се стараят да изкажат омразата си към Амана с някаква подигравка на изобра
жението на този враг на еврейския народ, което окачват на изкуствена бесилка. След 
туй евреите пращат по домовете си като подарък разни тестени гоетби, една от които 
се казва А м а н о в а  г о е т б а .  Богатите евреи правят гощавки, на които канят богати 
и бедни (Ест. 9, 32). Срещу празника евреите имат пост, наречен Е с т и р и н  п о с т  
(9, 30— 31).
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Ill ПОУЧИТЕЛНИ (ДИДАКТИЧНО- 
ПОЕТИЧНИ) КНИГИ

§ 149. Понятие, брой и название на ветхозаветните 
поучителни (дидактично-поетични) книги

Онези ветхозаветни книги, които съдържат учение за вярата и 
благочестието в тяхното практическо приложение към духовно-нрав- 
ствения живот, се наричат п о у ч и т е л н и (дидактично-поетични) книги. 
Такива канонически книги във Ветхия Завет има пет. Те са следните : 
Иов, Псалтир, Соломонови притчи, Еклисиаст и Песен на песните. Към 
неканоническите поучителни ветхозаветни книги се отнасят следните 
две: Премъдрост Соломонова и Премъдростта на Иисуса, Сираховия син.

§ 150. Поучителните (дидактично-поетичните) книги по 
форма и съдържание и тяхното отношение 

към новозаветните от този вид
По формата си поучителните (дидактично-поетичните) ветхоза

ветни книги, в отличие от останалите ветхозаветни книги, спадат 
към поезията : в тях мислите и чувствата са изказани образно (осо
бено в Соломонови притчи). Поетичното съдържание напр. в книгата 
на Иова е изложено във форма на епос (поема), в Псалтира — във 
форма на лирика, а това на книгата Песен на песните — във форма 
на драма.

Разликата на отбелязаните ветхозаветни видове, в сравнение със 
съответните им видове в светската ’литература, е тази, че първите но
сят само религиозно-нравствен характер и са написани при спазване 
строга историческа правда.

Стихотворната форма във ветхозаветните поучителни (дидактично- 
поетичните) книги е различна от нашата, която се основава на еднак
востта на сричката, ударението в думите и съзвучието на крайните 
срички. Еврейското стихосложение, както това се забелязва даже в 
превода, се основава на с т и х о т в о р н и я  п а р а л е л и з ъ м ,  който 
иска всеки закръглен период да има поне два члена.

Например :
I. а. Що е човек, та да го помниш?

б. И син човешки, та го спохождаш ? (Пс. 8, §).
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II. а. Оня, Който живее в небесата, ще се надсмее,
б. Господ ще ги поругае (Пс. 2, 4).

III. а. Кротък отговор гняв отвръща,
б. А обидна дума ярост въвбужда (Пр. 15, 1).

IV. а. А техните идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце.
б. Имат уста, ала не говорят;
в. Имат очи, ала не виждат;
г. Имат уши, ала не чуват;
д. Имат ноздри, ала не обоняват;
е. Ръце имат, ала не пипат;
ж. Нозе имат, ала не ходят (Пс. 113, 12—15).

От тези примери виждаме, че мисълта в тях не се изказва на
право в едно изречение, а в две или повече, които взаимно се допъл
ват, или сравняват, иди противопоставят, или обосновават.

Основното начало на религиозно-нравствения живот, както е очер
тан във ветхозаветните книги, е с т р а х ъ т  Г о с п о д е н  (Пр. 1 , 7;  
9, 10), когато в новозаветните поучителни книги такова начало е лю 
б о в т а  (Йоан. 13, 35; Кол. 3, 14). Разбира се, това различие не е 
противоречие, а служи за взаимно допълване,—нещо, което и Сам Хрис
тос Спасител в Своята беседа на планината е обяснил (Мат. 5, 13 и др.).

18. КНИГА НА ИОВА

§ 151. Название на книгата
Тази книга е получила своето название от главното действуваще 

лице, страданията на което се описват в нея. Тези страдания са по
служили на свещения писател само за тема и сюжет да разкрие и раз
реши въпроса за отношенията на земните блага и страданията към 
нравственото достойнство на човека. И наистина така поставената цел 
свещеният писател е постигнал като, във форма на историческа све
щена поема, е написал своята книга.

§ 152. Историческа достоверност на книгата; време 
и място на Иововия живот

Книгата на Иова още от старо време е предизвиквала много кри
тики и върху много точки от нейното съдържание критиците и досега 
не са съгласни: едни са утвърждавали нейния строг исторически ха
рактер, а други са я считали за поетична измислица. В християнската 
Църква само Теодор Мопсуетски и някои от тълкувателите подир 
Реформацията са отричали историческия характер на тази книга. Обаче 
никой от вярващите в Свещеното Писание не може да отрече нейната 
боговдъхновеност, защото тя е засвидетелствувана и от останалите 
ветхозаветни и новозаветни писатели (Иез. 14, 14, 20; Иак. 5, 13 с 1 
Кор. 3, 13). По-нататък самата книга споменава лица, места и обстоя
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телства по начин, съответен на всяка истинска история. Най-сетне 
името и историята на Иова още от старо време са били достатъчно 
известни между източните народи.

Точно да се определи, кога е живял Иов, е невъзможно, но във 
всеки случай той е бил един от старовременните патриарси. Книгата 
на Иова позагатва малко за потопа (22, 15—17) и за наказанието на 
Содом и Гомора (22, 20); не отваря дума за някакви степени на све
щеническата служба, защото сам Иов е бил свещеник на своята че
ляд, каквито са били Ной, Авраам и др.; споменава за най-старото 
идолопоклонство (звездопоклонство), както и за един от най-старите 
начини на писане — писането със желязна писалка и олово (19, 24). 
Освен това, самото дълголетие на Иова сочи, че той е бил от старите 
патриарси: живял след страданията си 140 години, а преди да започ
нат те, той бил вече старец, защото имал задомени синове и всякой 
от тях бил глава на семейство (1,4; 42, 16). Явно периодът на дълголе
тието не бил още престанал на земята (15, 10).

За мястото, гдето живял Иов, съществуват две главни предполо
жения. Според едното, земята Уц (1,1), или Авститида, се намирала 
в северна Арабия, до пределите на Идумея (гл. неканоничната при
бавка в края на книгата на Иова в славянската Библия) и получила 
своето название от Уца (Бит. 36, 28), внук на Сеира Хорееца (Бит. 
30, 20). Според другото по-вероятно предположение, което се осно
вава на свидетелството на Иосифа Флавий, бл. Иеронима и на указа
нията на древните паметници (например развалините на един старинен 
манастир на името на Иова), Авститида се намирала на изток от р. Йор
дан и на юг от Дамаск, в древния Васан, и е получил своето назва
ние от Уца, Арамов син и внук Симов (Бит. 10, 21—23), а сам Иов 
бил от рода на Авраама, произхождал от рода на Нахора, Авраа- 
мов брат, чрез неговия първенец Уца (Бит. 22, 20—30).

§ 153. Писател на книгата
Голяма част от еврейските и християнските тълкуватели на Све

щеното Писание са считали Иова за писател на книгата, която носи 
неговото име: само нему най-добре са били известни беседите с не
говите другари и речите на Господа към него, пък и затуй още, че 
сам той изказва желание да бъдат описани неговите страдания и из
повядване на вярата за поука на идващите поколения (19, 23—24). 
Доказателство за това мнение може да се намери в самото изложе
ние на книгата: описанието на арабийската природа, нравите и оби
чаите на идумейските жители показват, че писателят на книгата е бил 
човек, добре запознат със всичко това. Обаче това мнение трябва да 
се коригира така: от приготвената в началото паметна записка на Иова 
някой от боговдъхновените писатели на евреите обработил най-худо- 
жествено своето съчинение. Това се вижда от следните съображения: 
1) присъствието на книгата в канона на свещените еврейски книги; 2) 
чистият еврейски език на книгата; и 3) в историческите части на кни
гата, гдето речта се води от самия писател, за Бога се употребява 
името Иахве, изключително открито и принадлежаще само на бого
избрания народ (Изх. 3, 13—16; ср. Иов. 6, 3). Кой обаче от свеще
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ните еврейски писатели е написал книгата, категорично не може да се 
твърди. Едни са твърдели, че е Мойсей, а други, че е Соломон. Св. 
Йоан Златоуст счита, че „тази книга е съставил Соломон, ако само 
тя не е произведение на Моисея“. Св. Григорий Двоеслов пък казва: 
„Кой е написал книгата Иов не можем да знаем, а знаем само това, 
че Св. Дух е действувал и е нейният истински автор“. Когато във 
времето на Моисея евреите заели Васан, сигурно са намерили първо- 
началната записка на Иова и са я внесли в образувалия се у тях сбор
ник от разни съчинения, известни под името „Книга на Праведния“ 
(Иис. Нав. 10, 13). По-после, като се ползувал от тази записка, Соломон 
написал книгата на Иова в сегашния й вид, — обстоятелство, което 
може да се види от това, че по съдържанието си книгата на Иова е много 
сходна със Соломоновата книга Притчи, особено в изображението на 
Премъдростта (Иов. 18, 12—18 и Пр. 8). Тази книга има голямо бого
словско значение, защото в нея се говори: 1) за безсмъртието на чо
вешката душа и за възкресението; 2) за прародителския грях и гре- 
ховноста на човешката природа; 3) за ветхозаветния възглед за произ
хода и смисъла на страданията.

§ 154. Цел за написване на книгата
При написването на тази книга свещеният писател е имал след

ните цели: 1) да предпазва людете от несправедливо и жестоко осъж
дане нещастните страдалци, които от гледна точка на ограниченото 
човешко разбиране се считат за грешници; 2) да ни научи на състра
дание към тях, а самите страдалци да научи на търпение и надежда 
на Божията милост, както за това говори св. ап. Иаков (5, 11); 3) за 
да изобрази премъдростта, всемогъщието, правосъдието и благостта 
на Бога към грешниците; и 4) да ни представи в предобраз на Ново- 
вите невинни страдания страданията на Самия Господ Иисус Христос, 
които Той от любов към грешното човечество взел драговолно върху 
Себе Си.

§ 155. Съдържание на книгата
Книгата на Иова се състои от 42 глави и по ^своето съдържа

ние се дели на три части: първата (пролог), под ф о^ата на проза, из
лага историята на Иова от неговото блажено състояние до проклеване 
деня, в който се е родил (гл. 1—2); втората (гл. 3—42, 6), във форма 
на поема, се описват беседите на Иова с неговите другари, които 
дошли да го видят, когато страдал; третата (гл. 42, 7—17), наречена 
епилог, във форма на проза, излага повторното блажено състояние на 
Иова след неговите страдания.

1. Историята на Иова до проклеване деня, в който се е ро
дил. В отдалечено време, когато тъмнината на езическото суе
верие и нравствената развала постепенно се разпространявали в Ха- 
наан и съседните му страни, в земята Уц живял един благочестив 
мъж на име Иов (гл. 1, 1). За неговото благочестие Бог го надарил с 
всички земни блага: многочадие, богатство и слава между всички жи
тели на Изток. Като бил Йов благочестив, той строго следил и за по-

174



иедснието па споите чеда и, когато те, според обичая на топшаийнпе 
богати люде, нареждали : по ред семейни ипршестиа, баща им, {като 
глава па семейството, всякога след тези пиршества свиквал са;овта 
челяд и принасял за всякого от тях жертва ип нсеизгаряне. Той вЧони 
случай разсъждавал така, да не би неговите деца, поради младост и в 
нетрезвено състояние да са извършили никои грях, или пък да <ja на
мислили нещо зло пред Бога (ст. 2—5). Един ден дяволът, в присъ
ствието на Божиите синове (ангели), застанал пред престола н а jБога 
и започнал да клевети Иова, че неговото благочестие е корнстно, за
щото той бн похулил Бога, ако го лишеше от неговото благосъстояние. 
Бог, за да изобличи дявола и да го победи чрез твърдата нефроч- 
иост на своя раб Иова в самата област на неговото владение („Ходих 
по земята и я обходих“), допуснал му да лиши Йона от всичко, което 
било за него мило и 'скъпо (ст. 5 — 12). Иова скоро налетели страшни 
нещастия. Б един ден, когато неговите деца са се веселили и дфла на 
най-стария брат, четири известнтели един след друг му донесли съ 
крушителни известия за гибелта на добитъка, слугите и нсички|ге му 
деца (ст. 13— И)). При тези внезапни нещастия Ион много скърбял, но 
и голямо търпение и мъдро благоговение топ проявил кч>м -libra. И 
знак на голяма скръб за загиналите си деца той раздрал дрехата сн 
(ср. Бит. 38, 34),. оетригал главата си и и посипал с пенел ( q i  Иер.
6, 29 ; 16,6) и паднал с лицето сн на земята (ср. 2 Цар. Г2# 16; 13,81), 
но, като се п о к л о н и л  Господу, казал: Ц ол  излязох от утробата на 
майка си, гол ще се и завърна“ (ср. Сир, 40, 1 ; Бит. 3,19), „Господ 
даде, Господ и взе. Както беше угодио Господу, тъй и стана. Да бъде 
благословено името Господне!44 Тъй мъдро разсъждавал праведният 
Пои п своите страдания и не похулил името на .Бога (Ст. 20*—22], както 
се надявад дяволът. j

Дяволът, като.не могъл да постигне своето намерение, втори път. 
се явил пред Господа и клеветил, въпреки Поповото непоколебимо 
благочестие, че шнцожно било Поповото изпитание и че Doji, като 
човек пресметлив и любещ живота, е готов да жертвува всичко, само 
и само да - спаси - своята кож а— своя собствен живот. И затова от 

•страх да не изгуби живота си, Нов се преструва пред Господа. Ако 
Бог сч: докосне до неговите кости и плът, той -непременно ще! Го но- 
хулп (гл. 1, 1—5). Тогава Бог, с намерение т о р н п ъ т  да изобличили- 
вола, отдал Иолоното Т5Тло във властта му, с условие да загфзн жи
вота м у ,  над конто Бог запазил Своето прано (ст. 6). ДяиолЪт пора- 

■ зил Йона с люта проказа *от ходилата на нозете му до самото му 
теме“. -  -Ион бил принуден да излезе от своето заселище .и за успо
коение па мъчителния сърбеж с чиреиче да чеше раните си (ст. 7—8). 
Жената на Иова, доведена до отчаяние от своите и от мъжоннте сн 
страдания, посъветвала го да похули Бога, да престане да се надява 
за помощ от Него (ср, Тон. 2, 14) и да  тури край на своя Ьтрздал- 
ческн живот чрез самоубийство. Обаче праведният страдалец]отхвър
лил безумния съвет на жена сн и й казал, че, кактоцо-райо са се 
ползували от благата Божии, тъй и сега са длъжни безропотно да по* 
насят изпратеното от Бога зло. Иоп по такъв начин ни най-малко не 
съгрешил пред ..Бога (ст. 9— 10). Иай-сетне,търпението на Иова било 
подхвърлено на най-тежко изпнтаиие от неговите бивши трима! искрени



приятели i Клифаз Темаиец, Вилдад Сзвхеец и Софар Иламсд. Тс дошли 
всеки о тки о ята  страна да посетят своя нещастен приятел, да носкър- 
Пят е пеСо и да го утешат* Страшният вид на нрокажеиня страдалец 
тъй- много гя поразил, че у тих не се намерили думи за у тех а ; те над
ипли нл лицето си и мълчллшзо преседели със съдрани дрехи седем 
дни и седем пощи. Със смоето мълчание те наш красноречиво говорели 
па споя. приятел-Мона за иаговото безнадеждно състояние, за отхвър
лянето му от Вота и лю дете като грешник, за-което еомдетелствупала 
сгрангиата проказа. Вероятно, след седемдневни въздишки за Иова 
като пзд ; мъртвец (ст. 22), те са искали мълчаливо да се отдалечат 
от н ет^к л то  отнесат п сърцата си убеждението за голямата греховност 
на своя. приятел, както и тона, че той напълно заслужил своето на
казание (ст, 11— ]3). Невинният страдалец не могъл, да понесе това и 
ето от неговите уста се изтръгнал вик из отчаяние: топ проклел
деня на своето рождение,

И. Беседите на Иова с неговите приятели (гл. 3 —42, 6). Тези 
беседи могат да сс разделят на три части:

1. Нов, като започна първата си беседа с приятелите си, проклина 
деня па|свосто рождение и с това дал повод на приятелите си за бе- 
седна не -(гл. 3). Пръ» вземз думата Б л н ф а з ,  който упреква Иова а 
малодушие и незаслужен роиот против Бога, когато по-рано давал 
мъдри съвети на нещастните. Елифаз по-нататък доказва. чс нечестивите 
всякога i получават заслуженото наказание от .Бога иа земята, защото 
бедствията о света са следствие на нравствените причини, Нан-сегне 
Нлпфаз ;сьпетва. сион приятел да приеме своите страдания като вре- 
мспир фнрагштелно' наказание (гл. 4— 5).

В своя отговор иа Г.дифаза Иов казва, чс неговото малодушие и 
желание да умре са извинителни и естествени поради страшните стра
дания и. неизлечимата смъртна болест. Затуй съветът на. Влифаза да 
приеме ^страданието, за временно изправително наказание е неуместен. 
Подложен на такива страшни мъчения, Иов очаквал от своите прия
тели поне състрадание, а вместо това те се явили негови несправедливи 
обшшигели. По-тази- причина' Иов иска от приятелите си да му до
кажат, |че той с толкова много грешен, че заслужено страда. Нзй- 
иодир той сс обръща към Бога и отново се оплаква, че неговите стра
дания йрешшпшат силите му, и Го моли, ако има грехове, поради които 
заслужава такива тежки наказания, века Бог милостиво го прости, за- 
щото Смъртта му е предстояща (Гл. 6—7).

Втори Взема думата В п л д а д  и доказва на своя приятел Иова, 
чс Боп не може да бъде несправедлив съдия и, ако Той е осъдил 
децата?па Нова на гибел, то е заради техните грехове. Ако Иов е 
действително чист и прав, Бог, няма съмнение, ще му върне предиш
ното щастие. В заключение Инлдзд съветва Иова да се надява иа по- 
добро 'бъдеще, ако е праведен (гл. 8).

Иов, като отговаря на Иилдадз признава,, че Господ е справедлив 
съдия [и никои от -смъртните, както мисли Елифаз, не може да се 
смига напълно чист пред Господа. Но затова трябва да се признае, че 
пгпчки люде пред Бога, като всемогъщ и страшен съдия, са виновни 
каю  грешници. По този начин Нов, макар да съзна пя своята невин
ност, пс може да се надява да получи ирощснис и блага от такъв



съдия, както го съветват приятелите му. Иов желае да има ходатай, 
който да уталожи гнева на Бога-Съдия, и тогаз той не би се побоял 
да се яви пред Неговия съд, защото съзнава, че не такъв грешник е, 
както го представляват страданията му. Най-сетне Иов се обръща с 
гореща молитва към Бога да облекчи страданията му поне за малко 
време да отиде в страната на тъмнината и сянката на смъртта, гдето 
няма радостите на живота (гл. 9— 10).

Третият приятел на Иова, Со фа р ,  започва своя разговор с него 
във възбудено и раздразнено състояние, юй твърди, като необмислено и 
оскърбително говори на Иова, че ако Бог откриеше всичките тайни 
причини на неговите страдания, Иов би заслужил двойно по-голямо на
казание: Бог знае тайните дела на беззаконниците и не ги оставя без 
наказание. Но милостиво наказаният не иска да се признае и глупаво 
упорствува. Затуй нека Ирв искрено се разкае и се очисти от грехо
вете си. Тогаз бездруго Бог би му изпратил щастливи дни (гл. 11).

Иов разбрал, че тримата му приятели . еднакво мислят за него и 
че го обвиняват в беззаконие. Той със скръбна ирония, им за
белязва, че не само те обладават мъдростта, която проявяват само в 
презрението си към него, когато го считат за беззаконник, само за
щото страда, като затварят очи пред факта, че праведникът търпи 
бедсгвия именно от нечестивите, които продължават да гневят Бога, 
без да се страхуват от някакви бъдещи наказания. Обстоятелството, 
че Иововите приятели поемат върху себе си ролята да защищават 
Божията правда и съд над Иова, въпреки явната и всеизвестна за тях 
негова невинност, показва, че са лицемери и лъжци пред Бога. Делото 
на Иова стои по-високо от съда и разбирането на човеците. Като раз
съждава при молитвено настроение за човешката съдба на земята, Иов 
намира, че всеки, дори и праведният човек и без особен Божий съд, по 
своето греховно състояние („Кой ще роди чист от нечист? Ни 
един“, гл. 14, 4) е обречен на смърт и кратковременният му живот на 
земята е изпълнен със скърби. Ето защо той се моли Богу да го 
скрие в ада, докато премине Неговият гняв, и отново да го повика 
към нов живот, Тогаз Иов смело би застанал пред Божия съд, 
понеже Сам Бог милостиво би се отнесъл към него, Своето творение, 
а неволните прегрешения на вярващия биха били простени и забравени. 
Обаче тази надежда на праведника за по-добър живот и милостив съд 
се подкопава от ужасните му страдания (гл. 12—14).

2. Във втората беседа най-напред започва да говори пак Елифаз. 
Сега той, като се придържа о своето мнение, че страданията се из
пращат от Бога за сторени грехове, вижда у Иова тежки престъпления. 
От много дръзките, според негова преценка, Иовови речи към Бога 
той вижда ясно за какво нечестие го е наказал Господ; това нечестие 
е отхвърлянето на страха Божий и голямата му гордост, поради която 
той счита себе си за праведник и за несправедливо наказан; тогаз, ко
гато и ангелите в очите на Бога са нечисти, а не само нечестивият, 
подобно на Иова, човек. Според свидетелството на старите, Нечести
вият сам носи в себе си мъчението и никой не е виновен за неговите 
бедствия; той трепере за своя живот и краят му е ужасен поради 
неговото превъзнасяне пред Бога (Гл. 15).
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Иов се чуди на това, че той така раздразнява Елифаза и дру
гите си приятели и ги заставя да говорят против него. Нима той, 
ако бъдеше на тяхно място, би започнал, вместо да ги утешава и 
ободрява, жестоко да ги изобличава и укорява ? Както мълчанието му, 
тъй и речите му, еднакво са безполезни, за да го оправдаят в техните 
очи, защото Божият гняв, който тежи над него, свидетелствува против 
него. Бог го предал в ръцете на нечестивите и го поразява с проказа 
даже до смърт, макар той нито пред човеците, нито пред Бога, да е 
виновен. Беззащитният страдалец, изобличаван от външните обстоятел
ства, възнася своя молитвен плач към небето и моли земята да не 
скрие неговите кървави страдания, като търси ходатай на небето и 
застъпник пред Бога.. Понеже наближава страшната смърт, никой, освен 
Бог, не може да се реши да поръчителствува за Иова. Божието по
ръчителство е нужно за него, за да не възтържествуват неговите за
слепени приятели със своите погрешни мнения за земните въздаяния, 
за да не стане за присмех със своето безполезно благочестие, и за да 
могат вярващите праведници да противостоят на нечестивите и се 
укрепят в своя добродетелен живот. Всички речи на неговите прия
тели за земното въздаяние на Бога Иов счита за лъжливи, а увеща
нията им да се надява на земно благополучие не могат да просветят 
неговия живот: за него не съществува съмнение, че той ще умре в 
страшна изобличаваща болест, като слезе в ада със своите съмнения 
за Божия промисъл (гл. 16—17).

Тази силна реч на Иова произвела впечатление на неговите дру
гари. Вилдад, който трябвало да говори, като нямало що да отговори 
на Иова, започнал речта си с подстрекаване приятелите си против 
Иова, задето той ги изкарал пред очите им неразумни животни. Же
ланието на Иова да свърже своето оправдание с нравствения световен 
порядък на земята той счел за резултат на неговото раздразнено са
молюбие, което го карало да предполага, че без него цялата земя 
щеше да запустее от людската несправедливост. Иововите страдания, 
напротив, закрепват нравствения порядък в света, защото доказват, че 
радостта в жилището на нечестивеца всякога угасва. Нечестивия вся
кога го постигат страшни бедствия, които го завеждат в ада само за 
това, защото е от числото на незнаещите Бога (гл. 18).

Иов жестоко бил огорчен от своите приятели, които не искали 
да видят в неговите страдания някакво особено действие на Божия 
промисъл, а просто виждали само наказание за тежки негови гре
хове. Дори го осъждали за неверие и безбожие. Той се оплаква 
от тяхното жестоко осъждане, като им казва, че дори ако във 
възбуждането си от страданията и от споровете да е съгрешил 
нещо, това ни най-малко не им дава основание да се гаврят с него. 
Като обърнат внимание на особеното, необикновено проявление на 
Божията сила и Божия гняв в неговите страдания, те ще се убедят, 
че плачът му и викът му са напълно оправдани. Господ го поставил 
в безизходно положение, хвърлил го от висотата на щастието в мрака 
на бедствията, като го сметнал за Свой враг. Поради тази причина, 
както роднините, тъй и приятелите му, странят от него и го отбягват. 
Иов проси съжаление от своите приятели, като ги моли да го не пре
следват като Господ, Чиито действия в неговия случай са непости
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жими, тъй като те нямат основание да отричат неговата вяра в Бога. 
Изповядването на своята вяра Иов моли да се запише за спомен на 
бъдещите векове и да се издълбае на неговия гроб. Своята вяра 
в бъдещия Изкупител Иов изразил с тези думи: „Но аз зная, Изкупи- 
телят ми е жив и Той в последния ден ще издигне из праха тази моя 
скапваща се кожа и аз в плътта си ще видя Бога“ (19, 25—26).

Тази Иовова реч, толкова много трогателна и сърцераздираща, 
не могла да смекчи резките думи на неговите приятели, които са се 
счели оскърбени от него. Сега започва да говори третият негов прия
тел Софар злъчно, подобно на човек, който чувствува своето надмощие 
над противника си, без да иска да признае справедливостта на него
вите думи. Макар че Иов изразил своята вяра, какво в далечно бъдеще, 
при друг порядък в света, Бог ще произнесе Своя съд над людете 
според тяхното нравствено достойнство, Софар говори, че по неиз
менния Божий закон от сътворение на човека Божият съд се извършва 
тук на земята. Колкото и силен да е нечестивият, той непременно ще 
загине от лицето на земята заедно със своето семейство и със своя 
имот. Тогава, когато той натрупа всичко потребно за своето щастие, 
внезапно Божият гняв ще се изсипе над него, понеже такава е награ
дата от Бога на беззаконника (гл. 20).

Като не получил състрадание от своите приятели, Иов сега ги моли 
да замълчат и го изслушат поне от съжаление към неговите тъй 
тежки страдания. На техните факти, които повидому свидетелствуват, 
че уж тук на земята се извършва Божият съд над нечестивите, Иов 
привежда други противни, които най-красноречиво показват несъстоя
телността на тяхното мнение. Той доказва, че дългоденствието и бла
годенствието във всяко отношение не липсват у нечестивите тук на 
земята. Всичко зависи от Божията премъдрост, която отрежда едни 
да умрат спокойни, след като се наситят на всички земни блага, а 
други да умират най-страдалчески, без да са вкусили от земните блага. 
На тяхното предполагаемо възражение: „Где има страна, в която да 
царуват нечестивите?“ — Иов се позовава на пътешествениците, които 
ще разкажат, че много пъти в бедствия злодеецът бива пощадяван и 
че нечестивите владетели, които приживе никой не би се осмелил да 
изобличи, след смъртта се удостояват с великолепно погребение 
(гл. 21).

3. В третата беседа Елифаз, най-силният Иовов противник, се 
сили да докаже, че в света съществува само строго Божие право
съдие и съответсвие на щастие и нещастие според нравственото до
стойнство на човека; че Бог не чака никаква печалба от човешката 
добродетел, та да защитява мнимата Иовова добродетел. Бог също 
не се бои от злото, та да наказва и най-малкото зло. Прочее, ако 
Иов страда, то е следствие на неговите прегрешения. Навярно Иов, 
като богат и силен човек, е притеснявал бедните с тежки налози до 
степен да снеме и последната дреха от полуголия. Той отказал да по
могне на сиромасите и лицемерствувал пред силните на света. Ето и 
причината на Иововите страдания. От Иововите думи, че нечестивите 
благо денствуват на земята, трябва’да се заключи, че Бог не знае що 
върши на земята и, че като живее далеч на небето, Той не може 
през тъмнината да съди за човешките дела. Като привел свидетел
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ството на пътешествениците, че нечестивите тук на земята благоден- 
ствуват, Иов паднал в техния грях, понеже и те най-сетне за утеха 
на праведниците ще получат и получават своята награда за делата си. 
За да си възвърне Иов Божието благословение на земното щастие, 
трябва искрено да се разкае, защото Бог само смирените въздига 
(гл. 22).

Иов, за да оправдае себе си от тежките Елифззови обвинения, 
изтъква, че не отрича Божия съд. Напротив, той в своите страдания 
вижда Божия съд и напълно се надява, че ще се яви оправдан пред 
Бога, стига само Бог да снеме от него страха на Своето всемогъще- 
ство. Иов също не мисли, че Бог не знае делата на земята и че от 
Него са скрити човешките постъпки. Напротив, Бог се крие от чове
ците. Иов Го търси и не Го намира, старае се да изпълни всичките Му 
заповеди, а Той непрекъснато Си остава негов съдия по Своето пре- 
мъдро, неизвестно за людете, определение, което е неизменимо, и което 
трябва да се изпълни над него. От това той се страхува, защото тъм
нината на незнанието на Божиите съдби покрива неговите умствени 
очи. Но не само за него са тъмни делата на Божието светоуправление: 
ни един от верните не може да се покаже, когато настъпи Божият 
съд над нечестивите на земята. Ето нечестивите отнемат от по-слабите 
нивите, грабят добитъка им, отнемат имуществото на сираците и вдо
виците, разоряват цели семейства. Сиромасите се крият от нечестивите 
и изгонените от тях из своите домове трябва да живеят като дивите 
зверове в пустинята, да работят нивите и лозята на тези същи нече
стивци, да спят на студа без покривка и пр. пр. Естествено трябва да 
се очаква, че Божият съд ще накаже тези нечестивци, но въпреки 
това, Бог им праща безопасност, дори те се издигат и тържествуват, 
сетне умират като всички люде. „Ако това не е тъй, — запитал Иов и 
завършил речта си, — кой ще ме изобличи в лъжа и кой ще обърне в 
нищо речта ми?“ (гл. 24, 25).

Вилдад не могъл нищо да каже в опровержение на Иововите 
факти за безнаказаността на нечестивите тук на земята. Той само се 
основал на Бога и Неговото всемогъщество, че Той, Който въдворява 
порядъка в небесните сфери, всякога има готово войнство да произведе 
Своя съд над нечестивите, така че никой не трябва да мисли, че може 
да избегне Неговия съд, защото дори месецът и звездите са нечисти 
пред Божиите очи (гл. 25).

Иов със скръб забелязва на Вилдада, че неговото свидетелство 
за неизмеримото Божие всемогъщество и човешкото нищожество пред 
Него, не може да утеши слабия невинен страдалец и да му разреши 
въпроса за пътищата на непостижимия Божий промисъл в раздялата 
на човешките жребия на земята. Ние знаем, че действително адът 
трепере от Божието всемогъщество, че със същото Бог държи зе
мята във въздуха и водата в облаците, като поставя престола Си 
над тях; че пред Неговия гръм треперят небесата. Но това е съвсем 
нищожна част от Неговите пътища. Ние знаем много малко нещо за 
Бога (гл. 26).

При това положение, вместо да говори Софар, комуто било ред, 
той не намерил що да каже в защита теорията си и тази на прияте
лите си, че Божият съд още на земята наказвал нечестивите за делата
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им или, с други думи, от нравственото достойнство на човека тук на 
земята зависи неговото щастие. Иов, възползвай от мълчанието на 
своите противници, произнесъл с въодушевление две речи. В първата 
за свидетел вика Бога, Който не му дал възможност да се оправдае 
и го подхвърлил на най-тежки страдания; че той ще доказва до самата 
си смърт своята справедливост и няма лицемерно да се признае в 
небивали престъпления, както го съветвали неговите приятели, понеже 
е уверен, че такова лицемерно смирение ще бъде противно на Бога 
и безполезно за него. В опровержение на мнението на неговите прия
тели, че има съответствие между земното щастие и нравственото до
стойнство на човека, Иов желае да изложи своето мнение върху този 
въпрос. Неговите приятели, като знаещи мислите Божии и законите 
на Божието управление в нравствено-свободния свят, решително твърдели, 
че човек, колкото и да би могъл в кръга на земните материални явления, 
и да е способен със силата на своя ум да намери тайните съкровища 
в недрата на земята и морето и да се използува от тях независимо 
от своето нравствено достойнство, е съвършено безсилен да разбере 
Божията премъдрост, която определя порядъка на нравственото свето- 
управление. Всичкото щастие на човека е в разбирането на тази пре
мъдрост и затуй тя трябва да му е по-скъпа от всички съкровища на 
земята. Обаче човек по никой начин няма да намери нейните признаци 
както в законите на нейните действия, така и в тайните пътища на фи
зическия свят. Единствено само Бог знае тайните пътища. Той, Все- 
ведецът, заедно с творението на видимия свят определил законите и 
целите на нравствения световен порядък и, като поставил човека вла
дика над видимия свят, благоволил да му (на Адама) открие само 
това за тази премъдрост, че за него (човека) „страхът Господен е 
истинска мъдрост, и отбягване от зло е разум“. По този начин тай
ната на развитието и разкритието на нравственото добро и зло били 
скрити от човека (28, 28).

У  След произнасяне първата реч на Иова неговите приятели мъл
чали. Възползвай от това мълчание, Иов продължил да указва и до
казва, че над него сега се е извършило едно от действията на непо
стижимата Божия премъдрост в нравственото светоуправление, че 
ужасните промени в неговата съдба са необясними с теорията на за
служените земни награди, понеже той по своя живот представлявал 
образец на достижимото за човека нравствено съвършенство. Като 
припомнил своето минало, когато бил напълно щастлив, и го сравнил 
с ужасните си сегашни страдания, той не могъл да посочи на нито 
един свой грях, поради което да е тъй жестоко наказан. Затуй той 
желае само едно — да застане пред съда на Вседържителя и да има 
на този съд верен защитник (гл. 29—31).

4. Иов замълчал, млъкнали също и тримата му приятели. Те не 
се отказали от своето убеждение, но пред очевидните факти на Иово- 
вата праведност не могли да приложат своята теория и трябвало да 
млъкнат. В този момент се изтъпил нов събеседник, младият Е л и у й, 
който от скромност и уважение към възрастта и мъдростта на по-ста
рите си събеседници, досега само слушал мълчаливо техните речи. 
Най-после той не могъл да се стърпи и избухнал: в него пламнал 
гневът и против Иова, който се считал по-прав и от Бога, и против
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тримата му приятели, задето не намерили що да му отговорят, а само 
го обвинявали в тайни престъпления. Елиуй последователно произнесъл 
четири речи. В първата си реч той обяснява отначало причините, които 
са го карали да мълчи. После се обръща към Иова и му заявява, че 
той може да му покаже виновностга пред Бога, за която страда, и че 
Иов е свободен да се защищава пред него без всякакъв страх. Винов
ността на Иова се състои в неговото прекалено мнение за своята чи
стота и че уж Бог, по неизвестни за него причини, бил враждебно на
строен против него и нарочно търсил вина, за да го мъчи. Това само
мнение на Иова могло да го доведе до съвършено нечестие и вечна 
гибел. Ето защо Бог, за да го вразуми и предпази от окончателна 
гибел, го плаши с нощни видения и му праща тежка болест. Ако 
Иов съзнае този свой грях и се разкае пред Бога, Бог ще му върне 
щастието и той, помилваният грешник, ще изповяда пред човеците 
своето недостойнство и великата правда и милост на Бога (гл. 32—33). 
Във втората си реч Елиуй приканва мъдрите Иовови събеседници да 
обсъдят твърдението на Иова, че той е праведен и невинен, но че Бог 
го лишил от възможността и правото да докаже това пред Неговия 
съд и го принуждавал да лъже против самия себе си, като го наказва 
без да е виновен. С тези си твърдения Иов е близу до богохулството 
и до мисълта, че безполезно е човек да благоугождава на Бога, по
неже той не се застъпва за бедните и угнетени страдалци. Обаче Все- 
държителят не може да бъде несправедлив; Той е всемогъщ и от 
Неговата воля зависи живота и смъртта на всички земни същества; 
Той е самодоволен и няма що да Го подбужда, подобно земните 
съдии, да изменява справедливостта на Своя съд, за да угоди на сил
ните в света; Тоц е всеведещ и следователно от Него и най-тайното 
престъпление не може да се не узнае. За Неговия съд не са потребни 
формите на човешкия съд — доказателства за виновността на подсъ
димия, защото самите наказания са свидетелства за виновността на 
грешника. Тъй действува Той и по отношение на отделни лица, и по 
отношение на отделни народи. Иов прочее трябва да се признае за 
виновен за гордостта си пред Бога и да иска от Него съвет и вра- 
зумление, иначе той към своите грехове прибавя и отстъпничество 
(гл. 34). В третата си реч Елиуй критикува следната Иовова мисъл: 
„Аз съм по-прав от Бога“ и „каква полза за мене?“ И отговаря, че Бог 
лично не е заинтересован в човешките дела. Той нищо не печели и 
нищо не губи, както от човешките грешки, тъй и от човешката пра- 
ведност. По тази причина Той не бърза да се вмесва в людските дела 
и да приключва сметките Си ежедневно с тях, както желае Иов. Чо
вешкото нечестие и праведност имат значение само за самите човеци. 
Последните са длъжни да търсят от Бога милост и правосъдие. Бог 
очаква тяхното покаяние, като забавя Своя съд, и молитвите им за 
помощ, за да ги спаси от бедите. Наистина Иов указва, че притесне
ните пищят от своите притеснители и Бог не обръща вниманието Си 
на това, но това е само, защото те не се обръщат с гореща 
молитва към своя Създател, Който ги е надарил с разум, в сравнение 
с другите земни твари; ако пък прибягват те към Него и Той не ги 
слуша, това е затуй, че те прибягват не със смирение, но с гордост. 
Не е истина, че Бог не вижда беззаконията на човеците и не слуша
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въздишките на страдалците. Той само бави Своя съд и, ако наказва 
сега, то е не по всичката строгост. Ето защо думите на Иова са без
разсъдни (гл. 35). В четвъртата си реч Елиуй продължава да защи
щава Бога и гарантира, че думите му са истински. Той продължава да 
разкрива мисълта си, че Всемогъщият не поддържа нечестивите и в 
свое време им въздава заслуженото. Той издига праведниците, и ако 
ги наказва, това е непременно за тяхно някое престъпление и за тяхно 
изправление: ако се вразумят, благоденствието им се възвръща; ако 
ли упорствуват в греха, те погинват. А упоритите грешници, които не 
искат да знаят Бога, както и лицемерно благочестивите, които не се 
разкайват от Неговите наказания, непременно ще погинат от люта 
смърт, като бъдат поразени от ангелите, когато Бог послушния бедняк 
спасява от бедите. Бог би спасил и Иова от бедите, обаче той със 
своите нечестиви разсъждения навлича на себе си осъждане. Иов иска 
смърт и вика към открит Божий съд, но трябва да се бои от ужас- 
ната нощ на страшния този съд, на който ще бъдат повикани всич
ките люде и да се пази от нечестието, към което клони. В тази нощ 
на всички ще стане ясно Божието правосъдие, но при настоящия по
рядък на живота, като нечестивите и благочестивите живеят заедно 
на земята, не можем да кажем на всемогъщия Бог, че постъпва не
справедливо. Делата на Божията правда и сега се виждат и всеки 
може да види, че Божият гняв поразява нечестивите, макар величието 
на Божиите дела и продължителността на Божиите действия и да за
криват от нас съвършеното разбиране на Неговата мъдрост в свето- 
управлението. Елиуй за пример посочва дъжда и мълнията: от един 
и същи облак Бог или излива благодатен дъжд на човеците, или пък 
стреля грозни светкавици; заповяда на гръма да поразява едни, а 
до други да се не докосва. Величествените явления на действително 
приближаващия се гръм докарват Елиуя в особено възбудено тре
петно състояние, поради което той приканва своите слушатели да 
обърнат внимание на Божия глас, който се разнася из светкавицата на 
гръма и възвестява непостижимостта на Неговите дела. От едни и 
същи облаци Бог сипе и сняг, и дребен и едър дъжд; с появата на 
мраза, който прехвърква на крилете на северния вятър и северните 
облаци, замира живота и дейността на природата, като зверовете се 
крият в своите дупки, а водата се превръща на лед. Всички тези при
родни явления изпълняват непостижимите Божии заповеди или за на
казание, или за помилване на грешниците. Никой, обаче, не може да 
постигне по каква мярка Всемогъщият разпределя тези явления. 
„Вслушай се в това, Иове, — вика възторженият юноша, — стой и раз- 
умявай чудните дела Божии! Знаеш ли как Бог разполага с тях и за
повядва на светлината да блещи из Неговия облак? Разумяваш ли 
равновесието на облаците, чудното дело на най-Съвършения в зна
нието? Как се стопля дрехата ти, когато Той успокоява земята от юг? 
Ти ли с него разпъна небесата, яки като излеяно огледало? Научи ни 
какво да му кажем! В тоя мрак ние не можем нищо да съобразим. 
Ще Му бъде ли обадено, какво говоря аз ? Казал ли е някой, че Нему 
се съобщава, каквото е говорено ? Сега се вижда бляскава светлина в 
облаците, но ще полъхне вятър и ще ги разчисти. Хубавото време 
дохожда от север, и около Бога е страшно великолепие. Вседържител



е ! Ние го не постигаме. Велик е по сила, по съд и по пълнота на пра
восъдието. Той никого не угнетява. Поради това да благоговеят пред- 
Него човеците, и да треперят пред Него всички мъдри по сърце 1“ 
(Гл. 36—37).

5. След като свършил речите си Елиуй, който подготвил събе
седниците си към благоговейно разбиране на Божия промисъл в проя
вите на видимата природа, за по-голямо и по-авторитетно внушение на 
благоговение и спасителен страх, се раздал гласът на Иахве чрез буря 
и облаци (ср. Изх. 19, 16; 20, 20) и изобличил Иова за неразумните и 
дръзки разсъждения за ненормалните прояви в живота на човеците, с 
които той искал да затъмни действието на Божия промисъл, и му за
повядал да се приготви за отговор на въпросите на Твореца и Про- 
мислителя. Въросителната форма на речта на Бога има от една страна 
изобличително значение — смиряване дързостта на човешкия разум, а 
от друга педагогично-просветително, — укрепване на колебливата 
вяра. Господ в първата Си реч говори за началното основаване на 
земята по силата на Неговата творческа дума, когато се определяло 
нейното хармонично положение в реда на другите планети и станало 
такова разумно разпределение между съставните й части, така че и 
разумните твари, Божиите ангели, като гледали всичко това, ликували 
от възхищение и възхвалявали премъдростта на Твореца. Той указва на 
духовните закони, които вкарали в хармония бурната, разрушителна 
водна стихия, която се явила и явява във вид на въздушни облаци и 
във вид на неизмерими океани; указва на утренната заря, която по 
силата на неизменния закон се явява всеки ден досега, така че като 
изпълнява волята на Твореца-Промислител, да изтърсва от земята 
заедно с нощното й покривало нечестивите хищници, чиито дела се 
извършват под булото на нощта, да облича земята с най-разноцветни 
облекла и да отнема смелостта на нечестивите да извършват тъмни 
дела; указва на непроницаемата дълбина и бездни, гдето силите на ада 
и смъртта треперят пред всемогъществото на Бога, и на неизмеримите 
пространства под небето, гдето по силата на Божието повеление се 
явява светлина и мрак: във всичките тези явления Иов може да види 
и трябва да наблюдава действията на благия Божий промисъл, който 
привежда в хармоничния ред сили и същества, които наглед не са за 
хармония и порядък; макар и началните въздействия на този промисъл 
и крайните негови резултати да са непостижими за ума, те трябва да 
се приемат с вяра; защото тогаз, когато са турени началата на тези 
явления, той (Иов) не е бил още роден, пък и неговият земен живот 
не е тъй дълъг, за да види края на тези явления, към който те ще 
дойдат. Господ продължава да указва на Иова за снега, града, бурите 
и светкавиците, на дъжда и росата, които служат в ръцете на Про- 
мислителя или за наказание враговете Божии в деня на сражението 
(Изх. 9, 18; Иис. Нав. 10,10—11), или за благоприятно напояване в пусти
нята, за да възбуди към живот семената на тревите ; указва на чудната 
хармония на звездните светове и на тяхното тайнствено влияние върху 
земята, на разумната сила, която управлява облаците и се разпорежда 
с техните води и светкавици. Иов трябва да види и може да разбере 
в тези явления висша, разумна и ръководеща сила на Божия промисъл 
и, съзнавайки своето безсилие пред тези явления и тяхното неотразимо
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влияние върху неговия живот, трябва да прибягва под защитата на 
техния върховен и милостив Разпоредител.

От стихийните явления в неодушевния свят Бог преминава към 
явленията на животинското царство и тук във фактите из живота на жи
вотните, в техния инстинкт за размножаване и прехрана, които запазват 
съществуването в особеностите на рода и вида, показва с ред примери 
действието на всемогъщата ръка на същия благ Промислител. От 
всичките тези разгледани чудни инстинкти на зверовете и птиците Иов 
трябва да дойде до заключението, че човек, и като цар на земните 
твари, не може съществено да промени законите на техния живот, без 
да наруши и Божията воля за тях; а затова той е дължен смирено 
да се подчини на определените от Бога закони на живота и смъртта. 
В заключение на първата Си реч Бог пита Иова, ще посмее ли и сега, 
за подкопаване мъдрите и всеблагите промислителни действия.на Все- 
държителя, да указва на безредиците в света и да изобличава Бога за 
тези безредици?

В отговора си към Бога Иов признава неправилността на предиш
ните си съждения за неспасителните, па даже като че ли враждебни 
действия на Бога между земните твари, и замълчава пред ясните сви
детелства за действията на благия Божий промисъл, който запазва жи
вота и силите на тварите (гл. 38—39).

В първата Си реч Бог просветил Иововия възглед за порядъка 
и хармонията на тварите и света въобще, запазвани от благия Божий 
промисъл. Но у Иова са могли да, останат съмнения и недоумения от
носително спасителността на действията на Божия промисъл към чо
веците изобщо, между които преобладават нечестивите, и частно към 
Иова, който страда и гине невинно. За да разпръсне тези недоумения, 
Бог втори път заповядва на Иова да се приготви за отговор на въпро
сите на всемогъщия Промислител. Бог пита страдалеца, който Го об
винява в неправилно разпределение на земните блага между човеците 
според нраственото им достойнство и в несправедливо изпратените 
му страдания, не мисли ли той да оправдава себе си и по такъв начин 
да се избави от страданията. Но тук преди всичко въпросът не е за 
борбата със злото и злите. За такава победоносна борба, която да 
повлече след себе си завоюване на благата и щастието, е потребна 
сила, която да надминава тази на врага. И тъй, има ли у Иова такава 
сила, каквато има у Бога, че със своя гняв да смирява гордите и да 
премахне от лицето на земята всички нечестивци, за да благоденствуват 
благочестивите? Тогава и Иов сам би могъл да се избави от своите 
страдания. Но ето бегемотът, който Бог е сътворил да живее, както 
Иова, в същите условия на земния живот, и който по своя инстинкт 
е смирен като вол, но и пред неговата физическа сила човек се оказва 
нищожен със своята сила и средства Той по силата си може да 
служи за образец на първото Божие творение, което може да сломи 
само неговият Творец. Особено безсилен и слаб ще се покаже, както 
и всеки човек, пред могъщия левиатан, който не може да се изтегли 
на брега с въдица или въже и да се застави да кротува пред човеш
ката сила. Може ли Иов без страх да се бори с него, когато няма да 
се намери толкова храбър човек, който би се осмелил да го тревожи. 
Но и той, левиатанът, няма да устои пред лицето на Вседържителя,
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ако и да се старае да противоборствува против Бога. Бог подробно 
описва неговия страшен вид, неговите могъщи и непобедими средства 
(членове) за защита и нападение и неговото господарско положение 
на земята, което може да бъде победено само от небесните сили.

Иов в описанието на тази господствуваща на земята враждебна 
сила почувствувал своя истински враг, причинителя на неговите стра
дания, а тъй също съзнал недостатъчността на собствените си сили 
за борба с подобен враг и почувствувал нужда от помощта на все
силния Промислител — Бога. Затова побързал да изповяда вярата си 
в Неговото промислително всемогъщество, спасителното действие на 
което той помрачил със своите глупави разсъждения. Сега мйлостивото 
явяване на Промислителя съвършено го успокоило и той, каейки се, 
е готов да очаква окончателно сбъдване над него действията на благия 
промисъл в това свое състояние (гл. 42,6).

III. Повторно блажено състояние на Иова след неговите страдания
(гл. 42, 7—17).

След речите Си към Иова, които издигнали невинния страдалец 
до най-високо стъпало на вярата и надеждата, Господ се обръща с 
гняв към Елифаза и неговите двама приятели и ги осъжда, задето те 
говорили пред Него не тъй чистосърдечно, както Божият слуга Иов. 
Бог също ги осъдил за тяхната жестока присъда над праведника и 
за клеветите им против него в името на Божията справедливост. За 
смекчение на Своя гняв и за тяхното очистване от греха, Той им за
повядал да вземат седем телета и седем овни и отидат при Иова и, 
като изповядат греха си, да молят неговото могъществено застъпни
чество и принасяне от него умилостивителна жертва за тях. Изобли
чените приятели отишли и се приготвили за жертвоприношението. Ко
гато се върнали, те намерили Иова толкова много поправен, че могъл 
да принесе жертва и да се помоли за тях. Бог приел молитвата на 
незлопаметния страдалец за неговите приятели и във време на мо
литвата го удостоил със съвършено телесно оздравяване, а на при
ятелите му простил греха. В същия този ден на неговото оздра
вяване, като чули Иововите роднини и предишни негови познати за 
чудесното изцерение и за това, че му се явил Бог, взели участие 
в неговата трапеза, приготвена вероятно от неговите приятели, уте
шили го за нанесените му загуби и му подарили по едно агне и злато. 
С това се наченало новото Иовово богатство, което Бог скоро увеличил 
два пъти в сравнение с първото. Бог благословил и последните негови 
дни, като му дал толкова деца, колкото имал по-рано, които се славели 
с красотата си по цялата страна. Дъщерите си Иов след тяхното 
омъжване задържал при себе си и им определил наследство наравно 
със синовете си. Като преживял след своята болест още 140 години, 
Иов умрял в дълбока старост, наситен на живот.
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§ 156 Предобразователно и нравоучително значение на 
Иововия живот

Св. Православна Църква на предобразователното значение на Ио
вовия живот указва с това, че първите пет дни на Страстната седмица 
предлага на рерните парамии (четения) от книгата на Иова за съдбата 
и страданията на този праведник, като образец на Христовите стра
дания, които Църквата тогава възпоменава. „Иов, — казва свещено- 
мъченик Зенон, — бил три пъти изкушаван от дявола, толкова пъти, 
според свидетелството на евангелистите (Мат. 2, 1—11 и парал. места), 
дяволът изкушавал Господа“. Трикратността на изкушенията в Иововия 
живот Зенон вижда в трите вида бедствия, които постигнали Иова: 
загубване на имуществото, погиване на децата и болестта. Както пра
ведният Иов страдал невинно, изоставен от всички близки и приятели, 
така и Господ Иисус страдал невинно за греховете на целия свят, 
оставен от всички Свои близки и учениците Му се разбягали, а враго
вете Му са се надсмивали над Н его; както Иов във време на своите 
страдания е бил отхвърлен от Бога, — обстоятелство, което го най- 
много измъчвало, — така и Спасителят на кръста изпитал един вид 
таково изоставяне от Бога и, когато щял да издъхне, извикал: „Боже 
Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ (Мат. 27, 46). Най-сетне Иов 
предобразувал Христа и в своето прославяне след страданията: както 
Иов след тежка неизцерима болест един вид възкръснал за нов щас
тлив живот, тъй и Спасителят след изкупителните Си страдания и 
смърт с възкресението Си се прославил, като седнал отдясно на Отца 
Си; както Иов, когато принасял жертва за своите приятели, се по
казал първосвещеник и ходатай пред Господа за техните грехове, тъй 
и Христос чрез страданията Си станал вечен първосвещеник и ходатай 
пред Отца Си за грешниците.

На нравоучителното значение на Иововия живот св. ап. Иаков 
(гл. 5, 11) посочва, когато увещава християните да търпят в злостра- 
данията: „Слушали сте за търпението на Иова и видяхте какъв край 
му даде Господ, защото Господ е многомилостив и щедър“. Голямо 
търпение Иов показал, когато бил лишен от имущество и челяд: 
„Гол излязох от утробата на майка си, гол и ще се завърна. Господ 
даде, Господ и взе. Да бъде благословено името Господне“ ! (Гл. 1,21). 
Още по-голямо търпение и силна вяра показал Иов, когато страшната 
болест съсипала и обезобразила тялото му и неговата лекомислена жена 
го съветвала да прегреши пред Господа и умре, на която той отвърнал: 
„Нима доброто ще приемаме от Бога, а злото да не понасяме ?“ (гл. 
2 , 10).

19. КНИГА ПСАЛТИР

§ 157. Название и състав на книгата
Втората по ред поучителна книга във ветхозаветното Свещено 

Писание е книгата Псалтир. Тази книга на еврейски се нарича Сефер- 
Техилим, което название на български значи „Книга на хваленията*. 
Така е наречена тази книга, защото в нея се съдържат много моли
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твени хваления към Бога. В гръцкия превод на Седемдесетте се над
писва WvcXxVjptov. Последната дума означава музикален инструмент от рода 
на лирата и арфата и е дадена на тази книга, защото в древноиудей- 
ската църква тя се пеела и акомпанирала с този музикален инструмент.

Книгата Псалтир представлява сборник от 150 (и един некано- 
ничен псалом) религиозни песни, молитви и размишления, наречени 
пс а л ми .

§ 158. Писатели на псалмите
В християнската Църква още от старо време е влязло в обичай 

да наричат Псалтира Д а в и д о в  (в съгласие с думите на св. ап. Павла 
в посланието му до Евреите, гл. 7). Това мнение са поддържали и някои 
от св. отци и учители на Църквата (Григорий Нисийски, Йоан Зла
тоуст, бл. Августин, бл. Теодорит, бл. Теофилакт Български и др.). Но 
при разглеждане на Псалтира ще забележим, че, освен с името на 
Давида (86 и 1 некан.), много псалми са надписани с имената на други 
писатели: така пс. 89 с името на Моисея Божий човек ; 11 (41, 43,44, 
45, 46, 47, 48, 83, 84, 86, 87) — с името на Кореевите синове; 12 
(49, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82) — с името на Асафа, 
който бил началник на хора при Давида; 88 псалом — с името на Етама, 
Езрахита; 87 псалом — с името на Емана Езрахита; 8 — без надпис; 
19 — с надпис „алилуия“, 15 — с надпис „песен на възлизане“. Всички 
тези собствени имена и без надписи, с които са надписани псалмите, 
са употребени в същия смисъл, както името на Давида, т. е. като 
име на писатели. Освен това, в псалмите, които не са надписани с 
името на Давида, а с това на други писатели, се срещат указания за 
времена след Давида. А в края на 71 псалом четем тази прибавка: 
„Свършиха се молитвите на Давида, Иесеевия син“. Като имат всичко 
това предвид, и по ред други съображения, други от св. отци и учи
тели на Църквата (Атанасий Велики, Василий Велики, бл. Иероним, 
Ориген и др.), с по-голямо основание считат не само Давида, но и 
другите лица, с чиито имена са надписани псалмите, за писатели 
на книгата Псалтир. Макар че Давид не е изключителен писател на 
Псалтира, все-таки напълно справедливо се нарича Д а в и д о в ,  защото 
по-голяма част от псалмите (86) са -написани от него; друга — от 
лица, избрани.от самия Давида да бъдат началници на хоровете при 
богослужението под н е г о в о  р ъ к о в о д с т в о ;  и т р е т а  — написани 
са в същия дух и по подражание на Давиловите псалми. Написаните 
в разно време псалми в един период от около 600 години окончателно 
са събрани и наредени в сегашния поредък, според иудейското преда
ние, от известния благочестив иудейски свещеник Ездра.

§ 159. Съдържание и деление на псалмите
Всичките псалми, както споменахме, са 150. Всеки псалом сам по 

себе си представлява едно съчинение, което не се намира във връзка 
както с предидващия, тъй и с последващия псалом. Съдържанието на 
Псалтира изобщо може да се характеризира като молитвено-поучително и 
твърде много разнообразно. „В книгата Псалтир, — казва бл. Августин,—

188



е събрано всичко полезно от всичките ветхозаветни книги на Свещеното 
Писание“. А св. Йоан Златоус дума: „В псалмите ние се учим на много 
полезни неща. Давид ни говори за настоящето и бъдещето, за видимите 
и невидими твари; тъй също ни учи за Иисуса Христа и за възкре
сението Му, и за бъдещия живот, и за покоя на праведниците, и за 
мъченията на грешниците; дава ни нравствени и догматични учения... 
Всичко това в него (в Псалтира) заключава в себе си море от мисли“. 
„Аз мисля, — пише за Псалтира св. Атанасий Велики — че думите в 
тази книга са измерени и обхващат целия човешки живот, всички съ
стояния на душата, всички движения на мисълта, тъй че в човека не 
може да се намери нищо повече. Трябва ли да се каеш и изповядваш? 
Угнетява ли те скръб и изкушения ? Гонят ли те или устройват против 
тебе интриги? Униние ли те е завладяло? Или като виждаш себе си 
щастлив, а врага ти унижен, желаеш ли да принесеш благодарност и 
хвала Господу? Във всички тези случаи могат да се намерят за 
тебе наставления в божествените псалми. Нека се четат думите им във 
всяко едно от тези състояния, като всеки ги възнася пред Господа, 
като написани за него“. И наистина, като разгледаме всичкото бо
гатство и разнообразие на Псалтира, ние ще видим, че в предметно 
отношение той представлява кратко изложение на учението из всички 
ветхозаветни свещени книги, поради което справедливо може да се 
каже, че Псалтирът е съкращение на цялото Свещено Писание от 
Ветхия Завет . . .

Невъзможно е да се даде точно разпределение на псалмите според 
тяхното съдържание, защото много често едни и същи псалми съдържат 
поучения, благодарения, молитви, пророчества и пр. В еврейския текст 
на Библията псалмите са разделени на пет книги, сигурно по подра
жание на петте Моисееви книги, като всяка от тях се завършва със 
славословие. Така книга I съдържа от I—41 псалми, II книга — от 
42—72, книга III — от 73—89, книга IV — от 90—106 и книга V — от 
107 — до 150. Очевидно е, че това разделение е случайно, а не 
по съдържание. Донякъде, и то приблизително, можем да разделим 
псалмите по съдържание на четири групи: 1) хвалебно-благодарствени, 
2) молитвени, 3) поучителни и 4) пророчески.

Към групата хвалебно-благодарствени се отнасят тези псалми, 
които възпяват величието на Бога, като Творец и Промислител на 
вселената, като защитник и покровител на Израиля, или пък съдържат 
разни славословия за избавление на Божия народ от разни напасти. 
Тези псалми се надписват: „песен“, „алилуия“ и пр., или пък с при
канване към възпяване, възхваляване, благодарение на Господа (напр. 
46, 47, 55, 102, 103 и пр.).

Към групата на молитвените псалми се отнасят тези от тях, 
които по един най-съвършен начин изказват или упование и преданост 
към Бога, или желание за молитва, или молитви за опрощаване на 
греховете и пр. Те се надписват с названието „молитва“ и се отли
чават с честите повторения на молитвените възгласи; „Господи, по- 
милуй“, „Господи, спаси“, „Чуй моята молитва“ и пр. (напр. 6, 15, 24, 
37, 50, 101, 140 и пр.).

Към групата поучителни псалми се отнасят тези, в които се 
съдържат благочестиви размишления за надежда и наставления към
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Бога, за промисъла Божий, за съдбата на праведниците и грешниците, 
и за някои други предмети от вярата и нравствеността. Някои от тях 
се надписват „учение“. Тук спадат псалмите: 1, 30, 41,43,55,77 и пр.

Пророческите или месиянски псалми съдържат предсказания за 
бъдещи събития и най-главно за Иисуса Христа и Неговата Църква. 
Месиянски псалми, които са изяснени от Иисуса Христа, от Неговите 
св. апостоли и боговдъхновените писатели на Новия Завет, са след
ните: 2, 8, 15, 21, 39, 44, 67, 68, 71, 94, 96, 108, 109 и пр.

§ 160. Богослужебно употребление на Псалтира във 
ветхозаветната и новозаветна Църква.

Пеенето на псалйите се е започнало още в пророческите школи. 
Първият еврейски цар Саул при тяхното пеене се е убеждавал в 
своето божествено избиране, а вторият Божий избраник Давид укро- 
тяьал неговия (Саулов) мрачен дух и турил начало на богослужебното 
употребление на псалмите, като построил скиния и открил богослу
жение при нея (1 Пар. 16, 7). Успоредно с това пеенето на псалми 
било въведено и в старата Моисеева скиния в Гаваон. Тогава било 
турено начало .на три главни хорове под управлението на Асафа, Емана 
и Идитуна (1 Пар. 16, 32—42). По-после Давид в края на своя живот 
уредил 24 поредни хора (по 12 души), които били дължни по седмично 
да пеят при скинията, а после в храма, и заедно с пророците Гада и 
Натана съставил у с т а в  за пеене на псалмите (2 Пар. 29, 25). Псал
мите се пеели всекидневно на вечерното и утринно богослужение 
(2 Пар. 29, 27). Според иудейското предание, за всеки седмичен ден 
бил отреден особен псалом; в празниците Пасха, Петдесетница, праз
ника на Шатрите и новолунията се пеели тъй наречените алилуйни 
псалми (112—117). Освен туй, в празника на Шатрите са се пеели тези 
на възлизане — „степенните“ (119—133). Пеенето се акомпанирало с 
музикални инструменти: псалтир, гусла, тръби, кимвали и пр

Християнската Църква още при основаването си заимствувала от 
ветхозаветната богослужебното употребление на Псалтира. Пример за 
това дал Сам Господ Иисус Христос: след свършване па Тайната ве
черя Той и учениците Му изпели хвалебна песен (разбира се, съот
ветните псалми) и излезли на Елеонската планина (Мат. 26, 30; ср. 
27, 46). Св. апостоли, които получили от Св. Дух дара да разбират 
писанията и власт да уреждат Христовата Църква, сами пеели псалми 
(Деян. 3, 1) и на вярващите многократно поръчвали да употребяват 
Псалтира, като най-достойно изразяване на молитвите. Напр., св. ап. Па
вел учи ефеските християни да се „назидават с псалми и със славо- 
словия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа“ 
(Гл. 5, 19). А св. ап. Иаков съветва онези, които благодушествуват, 
да пеят псалми (гл. 5, 13). Освен туй, св. ап. Павел настоятелно из
исква, щото всичко в църковното богослужение да се извършва с 
“приличие и ред“ (1 Кор. 14,40). Какъв порядък (с „приличие и ред“) 
при пеенето на псалмите е съществувал в апостолския век, достоверно 
не е известно. В книгата („Апостолски постановления“ кн. 2, гл. 59) се 
говори: „Събирайте се всеки ден, сутрин и вечер, в Господните до
мове за пеене и молитви: сутрин пейте пс. 62, а вечер 140“. Освен
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туй, според думите на същите постановления (кн. 8, гл. 13), на ли
тургия през време на причастието се пеел пс. 33. Окончателно се 
установил църковният устав за богослужебно употребление на Псалтира 
в IV и V век. Според богослужебното употребление на Псалтира, по
следният се дели на 20 к а т и з м и  (хсет^ра-сядане), защото при че
тене на Псалтира могло да се сяда. Частите, на които се разделя 
всяка катизма, се наричат слави,  защото след всяка част е опреде
лено да се чете славословие: „Олака ’0ц8 й GkihS й Окато<м8 Дх$, 
й HKiH'fc и приеми; й в* в4ки K'feKWB*“. Всяка катизма съдържа три 
слави. Кога где и какви псалми се четат и пеят, определя църков
ният устав. \

0 ?
ИЗБРАНИ ПСАЛМИ ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

Всичките псалми са еднакво благолепни (2 Цар. 23, 1), но нямат 
еднакво отношение към Христа и Неговата Св. Църква. Ние ще из- 
ясним предимно някои от пророческите (месиянски) псалми.

§ 161. Псалом 1
С този първи псалом започват дивните и благолепни псалми, които 

съдържат величава поезия, дълбока мисъл и мощна страстност. От 
изящните изкуства само поезията (и то предимно лириката) на еврей
ските писатели, под вдъхновението на Св. Дух, е стигнала до най- 
висша степен на съвършенство по мисъл и красота на израза.

Давид започва псалома с думите: „Блажен е онзи човек, който 
не отива в събранието на нечестивите, в пътя на грешниците не стои 
и в сборището на развратители не седи“ (ст. 1). Тази своя основна 
мисъл, характерна за всичките псалми, с примери картинно разкрива 
в останалите пет стиха на псалома. На такъв именно човек, какъвто е 
описан в първия стих, вниманието му винаги, денем и нощем, е на
сочено, в противовес на нечестивите, грешниците и развратителите, към 
закона на Господа (ст. 2; Иис. Нав. 1, 8). Както дървото, насадено край 
водни потоци, расте и дава своевременно изобилни плодове, така и 
блаженият човек, който ходи по Божия закон, ще има успех във всички 
свои дела (ст. 3). Противна картина представлява животът на нече
стивите : те са като прах, който вятърът отвява от земното лице (ст. 4). 
Като последица от нравственото поведение на нечестивите, те не ще 
устоят пред Божия съд, нито пък тяхното място е в събранието на 
праведниците (ст. 5). Бог, като всеведещ съдия, е осъдил пътя на не
честивите на погибел. Пътят на праведниците ще завърши успешно : 
всичко, що вършат, ще завърши с успех (ст. 6).

§ 162. Псалом 2 J
Цялото съдържание на този псалом е месиянско: в него се из

лага униженото и прославено състояние на царя Месия, както това 
св. новозаветни писатели са изяснили (Деян. 4, 24—28; 13, 13; Евр. 
1, 5; 5, 5). Псалмопевецът Давид със своя пророчески взор гледа, как
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народите и племената (т. е. техните управители), въставащи против Го
спода и против Неговия Помазаник, за да се освободят от Тяхната 
зависимост (ст. 1—3). Обаче „Онзи, Който живее в небесата, ще се 
надсмее“ и поругае над това тяхно упорство и с ярост ще произнесе 
Своята присъда над тях. По-нататък Сам Месия, чрез устата на псал- 
мопевеца, властно заяви (гл. втората забележка към този псалом по 
превода на Седемдесетте): „Аз съм поставен от Него цар на Сион, 
Неговата света планина, да възвестя повелята Господня; Господ Ми 
каза: Син Мой си Ти, Аз днес Те родих. Искай от Мене и ще Ти дам 
народите за Твое наследие и всичко докрай земя — за Твое владение. 
Ти ще ги поразиш със железен жезъл: ще ги строшиш като грънчар
ски съд" (ст. 4—9 и cj. 6—7 според Седемдесетте). Най-сетне псалмо- 
певецът съветва разбунтувалата се тълпа и особено нейните предста
вители да се примирят с Божието определение и да се не надяват на 
никаква победа, като се покорят на Неговия Син, за да не би Господ 
да се разгневи против тях и те загинат в техния път, когато гневът 
Му пламне за решително наказание. Онези, които се надяват на Него — 
заключава Давид, — са блажени (ст. 10—12).

Ст. 1—3. Тук под „народи“ се разбират римските войници, които 
изпълнили смъртната присъда над Христа, а „племена“ — евреите, 
които искали да бъде осъден Той на смърт чрез разпятие. „Царе земни“ 
са Ирод и Понтий Пилат, а „князе“ са иудейските първосвещеници 
Анна и Кайафа, които по един или друг начин са взели участие в при
съдата над Христа,

Ст. 4—5. Своята присъда над избрания Си народ Бог произнесъл 
при разрушението на Йерусалим, след което евреите, по силата на Бо
жието определение, трябвало да се пръснат по всичките краища на 
земята за присмех и поругание между народите. Окончателната Си 
присъда над непокорните Бог ще извърши в края на света.

Ст. 6—9. Христос след страданията и възкресението Си получил 
всяка власт на небето и земята (Мат. 28, 18) и станал Цар на Цър
квата („Цар над Сион, Моята света планина“), по силата на което в 
Новия Завет е единствен законоположник и съдия (Иак. 4, 12). Думите 
на Господа „Аз днес Те родих“ се отнасят към предвечното раждане 
на Христа от същността на Отца: употребено е наречието днес ,  за
щото за Бога няма минало и бъдеще, а всичко е настояще. Наистина 
народите са дадени от Бога Отца на Христа за Негово наследие и 
краищата на земята за Негово владение. Туй пророчество постепенно 
се е изпълнявало и изпълнява: от 120 души, колкото са били след въз
кресението, Христовите последователи са се умножавали и умножават 
от век на век, докато най-сетне „в името на Иисуса да преклони ко
ляно всичко небесно, земно и подземно и всеки език да изповяда, че, 
Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца“ (Филип. 2, 10—11).— 
Железният жезъл е символ на царство и власт (Ис. 11, 1), а съпроти
вата на нечестивите е оприличена на грънци, които много лесно се 
строшават, като се ударят със железен жезъл.
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§ 163. Псалом b j
Псалмопевецът с най-красиви изрази в този псалом говори за 

величието на Бога, което се открива в създадения от Него свят, и 
за любовта Му към човека.

Най-напред, гледайки видимия свят, Давид възторжено възкли
цава: „Господи, Боже мой! колко е величествено Твоето име по цяла 
земя! Твоята слава се простира по-горе от небесата“ (ст. 2). За да 
може човек да види величествената картина, която представлява ви
димият свят, той трябва да бтане невинен като малко дете: младен
ците и кърмачетата, които не са предвзети от някаква нечиста мисъл, 
винаги са по-близо до истината, отколкото възрастните, които мъдруват 
(ст. 3). Гледайки по-нататък Божиите небеса — дело на Неговите пръсти, 
месечината и звездите, които Той е основал (ст. 4), Давид идва до 
умиление и очудено запитва: „Що е човек, та да го помниш, и син 
човешки, та да го спохождаш?“ (ст. 5), като същевременно прави за
ключението: „Понизил си го с малко нещо спроти ангелите; със слава 
и чест си го увенчал“ (ст. 6). Като последица на привилегированото 
положение на човека в сравнение с другите живи твари, е това, че той 
е поставен за владетел на всичко живо създадено, което е покорено 
под нозете му (ст. 7—9). Накрай псалмопевецът, разсъждавайки за 
всичко това, завършва своя псалом с началния му стих: „Господи, 
Боже мой! колко е величествено' Твоето име по цяла земя“ (ст. 10).

Ст. 1. Този Давидов псалом е адресиран до началника на хора, 
за да го изпълни на г е т с к о  с в и р а л о .  Гетско свирало се среща в 
началото на 80, 82, 83 и др. псалми. Той е от рода на струнните музи
кални инструменти. Наречено е гетско от Гет, един от главните гра
дове на филистимците и едно от петте филистимски княжества (1 Цар. 
5, 8; 6, 17). Този град е близо до Йерусалим и е месторождение ад 
Г олиата.

Ст. 2—4. В тези три стиха се съдържа едно от доказателствата 
за Божието битие — космологическото. И наистина непредубеденият 
човек, като гледа величието и красотата на видимия свят, не може да 
не дойде до правилното заключение, че той е създаден от една ра- 
зумна Сила—Бога. Същото положение констатира и св. ап. Павел в 
посланието си до Римляни с думите: „Онова, що е видимо у Него, 
сиреч, вечната Му слава и Божество, се вижда от създание-мира чрез 
разглеждание творенията“ (1,20).

Ст. 5—9. Подбудителната причина на Бога да създаде човека и 
да го направи с малко нещо по-долен от ангелите е Неговата без
крайна любов, която особено силно се е проявила, когато дошел на 
земята Господ Иисус Христос за изкупление на грешниците. „Бог тол
кова обикна света, — говори Сам Христос Спасител на Никодима,— 
че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не 
погине, но да има живот вечен“ (Йоан. 3,15).

Този псалом и според надписа и според книгата Деяния апостол
ски (2,25; 13,35) е написан от Давида. Този псалом е чисто месиян-
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ски и, според обясненията на св. ап. Петра и св. ап. Павла, съдържа 
черти от униженото и прославено състояние на Месия: за Неговата 
смърт и възкресение. Под влиянието на Св. Дух Давид, може би кога 
най-тежко страдал, се удостоил да съзерцава своя богочовешки По
томък и един вид, като е страдал заедно с Него, изляЛ е душата си 
в този псалом.

Богочовекът, като се е обливал с кървав пот, ясно предвидел 
всичките ужаси на смъртта и гроба, и като треперел от страх, се моли 
на Бога Отца да Му даде сили, за да не падне в предстоящата Си 
борба с греха, да не бъде победен, като същевременно всичката Си 
надежда възлага на Бога (ст. 1). На Тебе единствено се оставям,— 
говори Богочовекът, — понеже Ти си Мой Бог и не се нуждаеш от 
Моите блага (заслуги), които Аз ще придобия чрез Своите страдания 
и смърт; те са определени за светиите Божии в Божията земя (т. е. 
в Божията Църква); както някога в светата земя евреите получили 
наследство и покой, тъй и избраното човечество в Божията Църква 
ще получи и получава покой. Мисълта, че Неговите страдания ще 
имат за последица спасяването на грешното човечество, вдъхва кураж 
в страдащия Богочовек: това мъжество постоянно расте, когато Той, 
прониквайки в бъдещето, вижда плодовете на Своите страдания — за 
вярващите ,и за Себе Си. Той сега вижда всички светии, в живота на 
които Бог чудесно изпълнил всичките Си желания от състрадание към 
тяхната немощна греховна природа (ст. 2—3). Попаднали под тежестта 
на греховната немощ, те бързат към Изкупителя, Който не ги събира 
вече (както било в иудейството и езичеството) за кървави жертви 
(„кървави възлияния“); подобни събрания в царството на Месия са 
вече немислими, понеже са отменени (ст. 4). Възхитеният от съзер
цание славните последици на Своите страдания, молещият се в Гетси- 
ш т я  Богочовек съзерцава и славния жребий, приготвен и за Него, 
за Неговата човешка природа. Резултатът на Неговите страдания ще 
бъде възвишаването на човешката Му природа от дясната страна на 
Отца и участвуването й в царската власт на Бога при най-действително 
общение на божеските свойства с нея (Филип. 2,8 и сл.; Евр. 1,2). 
Това наследство на Месия принадлежи от момента на Неговото зача
тие, обаче Богочовекът заради грешното човечество се отказал от него 
и унизил Себе Си за кратко време пред ангелите; по тази причина и 
Неговото превъзнасяне след възкресението и възнесението Му на 
небето може да се нарече възстановяване. Това наследство е славно 
и Изкупителят от благодарност за това иска да прослави Отца, Който 
в този страшен час Му дал възможност напълно да познае, какво 
значение имат предстоящите Му страдания, какво славно наследство 
ще Му донесе съвършеното подчинение на волята на Бога Отца (ст. 6). 
Толкова голямо е утешението, което Той черпи от това познание, че 
изпълнената Му от него утроба непрестанно Го подбужда да хвали 
Господа за Неговото насърдчение (ст. 7). На божествения Страдалец 
е вече ясно, че в предстоящите Му страдания Бог Отец със Своята 
сила ще стои около Него (ст. 8); цялата Му природа при това съз
нание е изпълнена с радостно мъжество (ст. 9); Той знае, че дори и 
за влязлото Му тяло в гробния покой съществува надежда за скоро 
възкресение от гроба, понеже Бог не ще остави душата Му, която се
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е отделила от тялото Му, да остане в ада, но скоро отново ще се 
съедини с тялото Му, което няма да се подложи на изгниване (ст. 9— 10). 
По този начин Бог Отец показал на страдащия Спасител пътя на жи
вота; Той Му показал, че Неговите страдания ще имат за последица 
славен живот, височайше блаженство пред Божието Лице и съвършено 
единение („в Твоята десница“) с Него (ст. 11).

Ст. 9—11. Тези думи, според изяснението на св. ап. Петра (Деян. 
2,25), не могат да бъдат приложени към Давида, който умрял, бил 
погребан и, то се знае, изгнил (ср. и обяснението на св. ап. Павла в 
Деян. 13, 35—36). Това пророчество се изпълнило над Давиловия По
томък Христа, Който, макар да умрял и слязъл в гроба, не останал там, 
защото скоро възкръснал. — Донякъде това пророчество се изпълнило 
и над Давида: до смъртта на Иисуса Христа всички ветхозаветни пра
ведници, заедно с грешниците, отивали в ада, защото раят бил заклю
чен за тях и запазен от тяхното влизане чрез пламенното оръжие на 
херувима; Христос чрез смъртта Си влязъл в ада, победил дявола и 
освободил ветхозаветните праведници от него. Това, като предвидел 
Давид, могъл е да каже: „Не ще оставиш душата ми в ада“. Макар 
плътта на Давида да е изгнила, подобно на другите ветхозаветни 
праведници, тя пак ще се поднови, ще се яви в нетление при второто 
идване на Христа в бъдещето възкресение, когато „посяното в тление- 
ще възкръсне в нетление“ (1 Кор. 15,42).

Този псалом е най-богат с месиянски пророчества, които се отли
чават с голяма яснота. По тази причина св. отци се изразяват за него, 
като че ли той е написан в подножието на кръста,— тогаз, когато се 
изпълнявали тези пророчества. Наистина, когато четем без предубеж
дение този псалом, ние не можем да не познаем в него историческия 
Месия, Чиито страдания и Чието прославено състояние тук се описват 
с толкова голяма пълнота, ясност и живост. Ето защо всички тълку
ватели, въз основа на ясните свидетелства на Новия Завет (Мат. 2 7 ,3 5 ; 
Йоан. 19 ,2 4 ; Евр. 2, 11—12 и мн. Ар.), го признават за месиянски.

В този псалом Давид, като се удостоил да съзерцава Разп- 
натия, от Негово име отправя към Бога Отца следния болезнен 
повик: „Боже Мой, Боже Мой! чуй Ме, защо Си Ме оставил?“ (Мат. 
2 7 ,4 6 ; Марк. 15,34). Греховете на целия човешки род, които Спаси
телят драговолцо взел върху Себе Си, като че викали към Божието 
правосъдие за отмъщение и отдалечавали от Него спасението. Той 
вика денем и нощем, постоянно вика, но Бог Го не слуша и не изпъл
нява просбата Му за помощ, извикана от човешка слабост, просба 
несъгласна с премъдрия Божий план за изкуплението на човешкия род 
(ст. 1—3). Но ако, повидимому, Бог да е оставил Разпнатия, Послед
ният не престава да вярва и да се надява на Неговата помощ, защото 
Той постоянно е помагал на Неговите отци, когато те са се обръщали 
към Него за помощ (ст. 4—6). Той се намира в тежко бедствие, по
ради което казва за Себе Си: „Аз пък съм червей, а не човек, гавра 
за човеците и презрение у народа. Всички, които Ме виждат, ругаят 
Ми се; клатейки с глава, думат с уста: Той се уповаваше на Господа,
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нека Го спаси, ако Му е угоден“, — обстоятелства, които буквално са 
се изпълнили, когато Той е бил на кръста (ст. 7—9). Разпнатият на 
тези насмешки отговаря, че още от ранно детинство— от утробата на 
Майка Си и още когато бозаял от Нейните гърди — е привързан към 
Господа, понеже Той е Негов Бог (ст. 10—11). Предвид на тези прояви 
на милост, Спасителят се моли на Отца да Го не оставя и сега, понеже 
чашата на страданията е близка, а при това не ще има кой да Му по
мага (ст. 12). За да покаже, че страданията Му са стигнали до крайна 
степен, поради което Му е потребна бърза помощ, отново изобразява 
всичката тежест на Своето положение. Злобните Му врагове нямат 
търпение да дочакат смъртта Му и като лъвове са Го заобиколили и 
реват около Него. Спасителят вижда, че е настъпил краят на Неговия 
земен живот: както пролятата на земята вода скоро изсъхва, тъй и 
смъртта Му скоро ше последва; костите Му се разглобяват, поради 
изтезанията при разпятието: сърцето Му от скръб загубва своята сила 
и подобно на восък бързо се стопява. Телесната Му сила се изто
щава; страшна жажда Го измъчва (поради изгубване много кръв при 
разпятието); езикът Му прилепва «а глътката Му и смъртта Му се 
приближава. Мъчителите Му, подобно на гладни кучета, се нахвъргат 
на Него, приковават Го на кръста („пробиха Ми ръце и нозе“) и тъй 
Го обтягат, че костите Му се четат. Вместо състрадание към невинния* 
Страдалец, те се наслаждават от Неговите мъки и вече са уверени в 
бързата Му смърт, като си разделят дрехите Му и за хитона („одеж
дата“) Му хвърлят жребие (ст. 13— 19). При такива непосилни мъки 
и изоставен от всяка човешка помощ, Разпнатият събира Своите по
следни сили, готови да изчезнат, и се моли поне Бог да Го не оставя 
(ст. 20). Човешката природа на Спасителя страда на кръста от страш- 
ната мисъл, че Бог може да допусне на смъртта и на Иеговите врагове 
да Го надвият. По тази причина Той се моли на Отца не да Го избави 
от смъртта, но само да Го не оставя в нея и да Му даде, макар и 
толкова много унижен сега, да победи злобните Си врагове чрез въз
кресение. И веднага бързо преминава мрачният облак над душата на 
Богочовека, като радостно прониква в нея светлата вест на славното 
възкресение. Сега Той преди смъртта Си още един път подига повис- 
налата Си глава: лицето Му се просветлява, защото Той с въодушев
ление гледа на бъдещето, като вижда славните последици на Своите 
страдания и смърт. Нему отново е ясно, че ще възкръсне и победи. 
За тази победа Той се обещава публично („пред събранието“) да про
славя Бога пред изкупените чрез Неговата смърт (ст. 21—23). Още 
сега от възхитената душа на Спасителя се излива благодарствена песен, 
която Той ще пее (ст. 24—25). Вън от това, Той ще принесе благо
дарствена жертва, в пиршеството на която ще вземе участие потънало
то в грях и гладуващо човечество, за да се подкрепи за вечен живот 
(ст. 26—27). Спасителят вижда, че езичниците („всички земни краища“ 
и „всички езически племена“) отново се обръщат към Него и Му се 
покланят като на свой Господ, поради което границите на Божието 
царство се разпространяват по целия свят (ст. 28—29). В това царство 
ще дойдат и силните на земята, които плуват във временни блага 
(„всички тлъсти на земята“), за да участвуват в приготвеното от Хри
ста пиршество и да Му се поклонят (ср. Пс. 71, 10—11); с една реч,
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всички смъртни ще вземат участие в благословението на Неговата 
смърт (ст. 30). Сам Страдалецът, вече прославен, вечно ще живее и въз
роденото от Него поколение, ще служи на Господа (ст. 31). На про
славения Месия Му се възвестява, че Му се раждат нови поколения, 
които ще разказват едни на други голямата Божия милост, която Бог 
ще яви над тях чрез страданията и прославата на Христа (ст. 32).

Ст. 13. Под „множество телци Ме обиколиха“ се разбира про
стият еврейски народ, а под „тлъсти бикове васански“ — неговите пър
венци (синедриона и първосвещениците), които плували в материални 
блага.

В този псалом сам псалмопевецът Давид различава три събития:
а) чудесното му (на Давида) избавление, когато Саул го преследвал 
(ст. 2—5); б) споменът (ст. 6—9) за открилите му се тайни на Божието 
милосърдие и праведен съд, когато Бог не благоволил да приеме от 
него хвалебни и благодарствени жертви, които той искал да Му въз
даде чрез построяване *рам, а като му дал обещание за Семето, по
искал от него самоотвержени подвизи за защита на отечеството (2 Цар. 
гл. 7), и друг път, когато той (Давид) извършил престъплението с 
Вирсавия, Бог не приел от него очистителна жертва за греха (ср. Пс. 
50, 18), а определил да го очисти от този грях чрез тежки страдания 
(2 Пар. 12, 10— 13); в) и най-сетне бедите, които са го постигнали във 
време на Авесаломовото въстание, за избавление от което той моли 
Бога (от 10—18). Последното събитие било най-близкият повод за на
писване този псалом, макар то да не е най-главното в #его. Давид мо
литвено си спомня, как Бог подир дълготърпеливата му към Него 
молитва, го освободил от всички смъртни беди и опасности, направил 
го щастлив и добродетелен, като изпълнил устата му с нова хвалебна 
песен. Това чудно действие на Божието милосърдие към него заставя 
мнозина да се обръщат към Бога и да се убеждават в това, че ща
стлив е този мъж, който търси от Бога спасение в бедите, а не при
бягва към идоли и вълшебства. Давид всякога бил проповедник на 
безчислените чудеса на Господа и на Неговите тайнствени предопреде
ления за него и сега изповядва една от височайшите тайни на спаси
телния Божий промисъл, които се изпълнили над него: Бог не пожелал 
да приеме от него жертви на всеизгаряне и за грях, поради престъп
лението му с Вирсавия, а самия него приготвил за такава жертва чрез 
неговото тяло, живия Божий храм (ср. 1 Кор. 3, 16—17 и сл. и 6, 
19—20); Бог, когато също не искал да приеме хвалебна и благодар
ствена жертва от Давида, тогаз той се предал всецяло на водител- 
ството на Божия промисъл като послушен раб на Иахве и разбрал 
духовния смисъл на закона, отнасящ се до царя (Второз. 17, 14—20) 
и пожелал неуклонно да изпълнява Божията воля и да усвоява Божия 
закон чрез сърцето си. По такъв начин, като си припомнил великите 
Божи чудеса и тайни на Божия промисъл, които се изпълнили над него, 
Давид свидетелствува пред всемогъщия Бог, че всякога се явявал до
стоен орган на спасителните Божии откровения и всенародно ги въз
вестявал в църковните събрания. Затова той и сега се обръща с на-
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дежда към Божията милост и проси Божието застъпничество, когато 
страшни бедствия се сгромолясали над него, поради неговите безчис- 
лени прегрешения и той изнемогва (2 Цар. 12*, 11— 13). Предвид на 
миналите му откровения и обещания той търси благоволение у Бога 
и Го моли да му помогне, за да бъдат посрамени неговите врагове, 
които искат смъртта му; а тези, които търсят Бога, да се утешават 
чрез това и да видят в чудното му спасение Божията слава. Сам Давид 
е слаб и беден, но той е силен с Божията помощ, и моли Бога да не 
забавя Своето застъпничество.

В Новия Завет от този псалом само ст. 7—9 се цитират от св. 
ап. Павла в посланието му до Евреите (10, 5—7), Това място, както 
виждаме, се намира в средата на псалома и с неговото цитиране се 
изяснява тайнствения смисъл на псалома по отношение на Месия, Който 
тук е предобразен от Давида. Според св. ап. Павла думите: „Жертва 
и принос Ти не пожела; тяло Ми приготви (в оригинала: продупчи Ми 
ушите); всесъжения и жертва за грях не поиска. Тогава рекох: ето, 
ида; в книжния свитък е писано за Мене; желая да изпълня волята 
Ти, Боже Мой", трябва да се приложат само към Иисуса Христа, като 
на особен Изпълнител на Божията воля и Лице, Което може да за
мени всичките ветхозаветни жертви; Който, когато щял да дохожда 
да се въплътява на земята, ги изрекъл ; с тях Той изразил пълната 
Си готовност към Бога Отца да извърши спасението на грешниците, 
като приеме плът и принесе Своето тяло за благоприятна жертва 
Богу, — обстоятелство предвидено и предопределено от Бога (в съвета 
на Св. Троица) и записано в началото на книгата (Бит. 3, 15). За този 
съвет, станал във вечността между Лицата на Света Троица, за изна- 
миране начин на човешкото изкупление св. ап. Павел загатва в посла
нието си до Филипяни (2, 5—8). Както Бог искал от Давида жертва 
на пълно послушание, тъй и Иисус Христос, когато се явил на земята, 
изпълнил драговолно Божията воля за изкупване на човечеството 
(Йоан. 4, 34; Мат. 26, 39; Евр. 10, 7—10); както Давид предложил сам 
себе си за жертва („ето ида“), тъй и Христос казал същото в мину
тата на Своето въплъщение, при всички най-тежки обстоятелства, 
особено в Гетсимания и на кръста. Когато Иисус Христос бил на 
кръста, Той е могъл буквално да приложи към Себе Си думите в 
ст. 12 — 18 на този псалом.

L f O .цц (рЬ, 3 ^  167. Псалом 40
В този псалом псалмопевецът Давид рисува, под образа на себе 

си, Месия, предаден на враговете Му от Своите приятели.
В началото Давид казва, че блажен е онзи, който приглежда бедни 

и сиромаси, и него Бог в злочест ден ще го избави (ст. 2). Такъв човек 
Господ ще го запази и заварди живота му и няма да го предаде на 
волята на враговете му (ст. 3); Господ ще го подкрепи в леглото, 
когато боледува (ст. 4). В това тежко положение, в което се намирал 
Давид, когато писал псалома, той се обръща молитвено към Бога да 
го помилва и запази душата му, защото много е съгрешил (ст. 5). 
Враговете му, гледайки неговото тежко бедствено положение, което 
го приближавало до смъртта, радбстно очакват да умре и да загине
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името му (ст. 6). Дори и който дойде да го навиди при болезненото 
му положение не е искрен спрямо него: лъже и неговото сърце трупа 
неправда в себе си и, когато излезе, разправя за неговото безнадеждно 
положение (ст. 7). „Всички, които ме мразят, — продължава Давид,— 
шепнат си против мене, кроят зло против мене, казвайки: законопре- 
стъпност тежи върху него; той легна; няма вече да стане". Дори и 
човекът, който е бил с него (Давида), комуто се осланял, който е ял 
хляба му, дигнал пета против него (ст. 10). Въпреки всичко това, Давид, 
осланяйки се на Господа, проси Неговата помощ и вярва, че Бог ще 
го избави от враговете му и накрай казва: „Благословен Господ, Бог 
израилев, от века до века! Амин, амин“ (ст. 11—14).

Както казахме, в този псалом Давид говори за себе си, но има 
черти напълно сходни, които трябва да се припишат на Месия—Христа. 
Така, кроежът на Давидовите врагове е подобен на този на Христо
вите врагове, които мислели, че, като Го предадат на разпятие, с Него 
е свършено (Мат. 22, 15); както враговете на Давида са искали никой 
след смъртта му да не спомни името му, тъй и Христос предсказва 
за Своите последователи, че ще бъдат мразени от всички зарад Него
вото име (Марк. 13,13). — Думите в ст. 9 напомнят тези на книжни
ците и фарисеите, които казвали на Пилата: „Ние имаме закон, и по 
нашия закон Той трябва да умре“ (Йоан. 19, 7). — Думите в ст. 10 
Сам Христос приложил към Себе Си, казвайки на учениците Си за 
предателя Иуда: „Който яде с Мене хляб, дигна против Мене петата 
си“ (Йоан. 13, 18).— Ст. 14. Думите „Амин, амин“, казани два пъти, 
показват несъмнеността на казаното. Също и Христос е употребявал 
тези две думи, за да покаже истинността на това, което говорел.

Този псалом е написан от един левит, потомък Кореев, по случай 
сватбата на цар Соломона за дъщерята на египетския фараон (3 Цар. 3, 
11), която предобразува женитбата на небесния жених Христа с Него
вата невеста — Църквата.

В началото на този псалом псалмопевецът изтъква, че пише при 
изпълнено с творческо въодушевление сърце, като в случая езикът му 
е орган на Св. Дух, подобно перото на книжника-бързописец (ст. 2). 
Като се обръща към Царя, авторът възхвалява Неговата красота, 
която превъзхожда тази на всички човешки синове, и благодатния, 
всепобеждаващия Му дар на словото, за което Бог Го е благословил 
със Своето благословение навеки (ст. 3). Той моли Царя да се въо
ръжи с тези богоподобни свойства, със слава и красота, като с лък 
и меч, за да царува щастливо и победоносно заради истината, красотата 
и правдата;, тогаз ръката на Героя—Цар ще извърши чудни дела 
(ст. 4—5). Острието на Неговите стрели ще прониже сърцата на вра
говете Му, а всичките народи с покорност ще Му се подчинят (ст. 6). 
Такъв Цар е Победителят, Месия, понеже е Бог правосъден и затова 
се наслаждава с радост, като ни един земен цар (ст. 7—8). Няма срав
нение с радостите на Този Ц ар—Жених в деня на Неговото обручение 
(ст. 8—10). Невестата ще трябва да забрави своя народ, бащиния си 
дом, като всецяло се предаде на Царя, в награда на което ще има
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любовта Му и почитането на народите (ст. 11—13). След това Неве
стата се привежда, описва псалмопевецът,— при Царя и Неговия дом 
като Негова съпруга (ст. 14—16). От този брачен съюз се раждат 
синове, които Царят поставя за князе по цялата земя (ст. 17). В за
ключение пророкът-певец обещава да направи чрез своето пение името 
на Царя славно и безсмъртно във всичките последващи поколения, 
тъй че народите ще Го славословят като Бог във всички безконечни 
времена (ст. 18).

Макар този псалом буквално да се отнася до цар Соломона, но 
той е чисто месиянски: в него има черти (напр. вечността на Неговия 
престол, названието Бог, Неговата божествена правда), които в никой 
случай не могат да се отнасят до Соломона, нито към който и да е 
земен еврейски цар.

Част (именно: ст. 7—8) от месиянското значение на този псалом 
е изяснена, от св. ап. Павла в посланието му до Евреите (гл. 1, 8—9), 
в което думите: „Твоят престол, Боже, е вечен; жезълът на право
тата е жезъл на Твоето царство. Ти обикна правдата и намрази без
законието, затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост по
вече от Твоите съучастници“ се отнасят към Божия Син Христа Който, 
прославен и превъзнесен чрез Своето възкресение, е седнал отдясно 
на престола на величието (Евр. 1,3—4). Независимо от това, някои от 
св. отци на Църквата виждат месиянски черти и в останалото съдър
жание на псалома: под образа на Невестата-Царица трябва да се 
разбира Църквата, — мисъл напълно съгласна със Словото Божие, 
гдето отношението на Христа към Църквата се оприличава на отно- 
штаието между мъжа и жената (например, Песен на песните; Еф. 5, 
25—32). Св. Атанасий Велики казва: „Царицата е Църквата, Невестата 
на великия Цар, а стоенето й отдясно означава нейната чест в бъдещия 
век и разноцветните й дрехи са вярата, надеждата и любовта“. Някои, 
обаче, под Царицата разбират Пресвета Богородица, Царицата на не
бето и земята, Която е „по-досточтима от херувимите и несравнено 
по-славна от серафимите“, защото е най-близка от всички прославени 
до Христа. К н я з е  по ц я л а т а  з е м я  (ст. 17) са светите апостоли, 
които наистина са князе на вселенската Църква и които, според обе
щанието на Христа, ще бъдат първи на Божията трапеза в царството 
на славата (Лук. 22, 30; Откр. 21, 14).

§ 169. Псалом 50
Този псалом е образец на покайна молитва. От първите му два 

стиха се вижда, че той е написан, след като пророк Натан посетил 
Давида и го изобличил от името на Бога за престъплението му с 
Вирсавия.

Съзнавайки своето тежко престъпление с Вирсавия, Давид в тази 
покайна молитва горещо моли Бога, поради голямата Му милост и по 
многото Му щедрости, да му прости беззаконията (ст. 3). Той моли 
Бога да му омие беззаконието и да го очисти от греха му, като съще
временно смирено признава и съзнава своите беззакония и грехът му 
винаги е пред Бога (ст. 4—5). Извършеното от него престъпление е 
преди всичко престъпление, извършено пред Бога, поради което съдът
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любовта Му и почитането на народите (ст. 11—13). След това Неве
стата се привежда, описва псалмопевецът, — при Царя и Неговия дом 
като Негова съпруга (ст. 14—16). От този брачен съюз се раждат 
синове, които Царят поставя за князе по цялата земя (ст. 17). В за
ключение пророкът-певец обещава да направи чрез своето пение името 
на Царя славно и безсмъртно във всичките последващи поколения, 
тъй че народите ще Го славословят като Бог във всички безконечни 
времена (ст. 18).

М акартози псалом буквално да се отнася дд цар Соломона, но 
той е чисто месиянскиГв него има черти, (напр. вечността на Неговия 
щЗестол, названието Бог, Неговата божествена правда), които в никой 
случай не могат да се отнасят до Соломона. нито към който и да е 
земен еврейски цар.

Част (именно: ст. 7—8) от месиянското значение на този псалом 
е изяснена от св^ап. Павла ^  дюелаЩТето му пТгТ^^ит^"7гл. 1, 8—9), 
в което думите: „Твоят престол, Боже, е вечен; жезълът на право
тата е жезъл на Твоето царство. Tvt обикна правдата и намрази без
законието, затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с е лей на радост по
вече от Твоите съучастници“ сеютнасят към Божия Син Христа Който, 
прославен и превъзнесен чрез^СвоетоВ ъзкресение' е седналтггдястго 
на престола н^вШГйчй^ о Ц Евр. 1 ,5—4). ̂ ез^нисшю^^оТ^тш^ЛШОй~Т)т 
св. отци на Цтфквата виждат месиянски черти и в останалото съдър- 
жаниеПна псалома: под образа на Невестата-Царвда^~трябва да се 
р Щ б ^ ^ Т ^ р к в а та, — мисъл напълно съгласна съРПСловото Божие, 
гдетрчртношението на Христа към Църквата се оприличава, ш  отно- 
шението м ^ ^ у  мъжа и жената (например^ 11есен на песните; Еф. 5, 
25—32). Св. Атанасий ВеликиТГазва : „Царицата е Църквата, Невестата 
на великия Цар, а стоенето й отдясдо означава нейната чест в бъдещия 
век и разноцветните й дрехи са ъярата, надеждата и любовта“. Някои, 
обаче, под Царицата разбират Пресвета Богородица, Царицата на не
бето и земята, Която е „по-досточтима от херувимите и несравнено 
по-славна от серафимите“, защото е най-близка от всички прославени 
до Христа. К н я з е  по  ц я л а т а  з е м я (ст. 17) са ^светите апостоли. 
Крито наистина са князе"1?а~вселенската Църква и които, щ о]вд^5е- 
щанието на.Христа, ше “бъдат първи на Божията трапеза в царството 

^на^славата (Лук. 22, 30; O rapT^l, 14)"

§ 169. Псалом 50
Този псалом е образец на покайна молитва. От първите му два 

стиха се вижда, че той е написан, след като пророк Натан посетил 
Давида и го изобличил от името на Бога за престъплението му с 
Вирсавия. *

Съзнавайки своето тежко престъпление с Вирсавия, Давид в тази 
покайна молитва горещо моли Бога, поради голямата Му милост и по 
многото Му щедрости, да му прости беззаконията (ст. 3). Той моли 
Бога да му омие беззаконието и да го очисти от греха му, като съще
временно смирено признава и съзнава своите беззакония и грехът му 
винаги е пред Бога (ст. 4—5). Извършеното от него престъпление е 
преди всичко престъпление, извършено пред Бога, поради което съдът
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на Бога е праведен и заслужен за неговия грях (ст. 6). Да извърши 
това престъпление Давид, причината е, че в беззаконие е заченат и в 
грях го е родила майка му (ст. 7). Давид проси Божията милост за 
себе си, като напълно се надява на голямата Божия любов към него. 
Щом Бог му прости беззаконията и го поръси с исоп, той ще стане 
чист и, като го омие, ще бъде по-бял от снега (ст. 8—9). Давид про
дължава да моли Бога да му даде да чуе радост и веселие и Той да 
заглади беззаконията му, като същевременно Го моли да създаде 
чисто сърце в него и правия дух да обнови в него (ст. 10—12); да 
го не отхвърля Бог от лицето Си и Светия Си Дух да не отнема от 
него (ст. 13); да му повърне радостта и с властния Си Дух да го 
утвърди, за да не попада отново в грях (ст. 14). Давид обещава, че, 
като се загладят беззаконията му, ще научи беззаконниците на Бо
жиите пътища, поради което нечестивците ще се обърнат към Него 
(ст. 15). В заключение Давид моли Бога да го избави от кръвнина 
(очевидно за престъплението, което извършил с Урия Хетееца, като 
поръчал да го поставят на такова място в сражението, за да бъде 
непременно убит, ст. 16), като при това отвори устните му да възве
стят Божията хвала, казвайки, че ако Бог би искал жертви, той би ги 
дал, но Той не иска жертви на всесъжение, а иска, вместо жертви, 
сърце съкрушено и смирено, което Той няма да презре (ст. 17—20). 
Тогаз, при това ново положение, ще бъдат угодни на Бога жертви на 
правдата, възношение и всесъжение (ст. 21).

Ст. 20 е прибавен отпосле, сигурно от Ездра, защото Бог се 
моли да стори добро 'на* Сион и да издигне стените на Йерусалим, 
които във времето на Давида не са били разрушени.

Давид не е могъл съвсем да избегне безнравственото влияние на 
богатството и на неограничената си власт. Неговите изкушения са били 
многочислени и силни. Както другите царе в неговото време, така и 
той е имал много жени и на старини е претърпял горчиви страдания 
от многоженството. Убийството на Урия и заграбването на жена му 
Вирсавия е било едно ужасно престъпление, но, когато той се събудил 
от съня на заблужденията си, искрено се разкаял и намерил Божията 
милост. Историята на Тамар, Амнон и Авесалома е възмутителна! 
Поведението на тези негови чеда, гладът и чумата между израилтя
ните и престъпленията на Иоава са накарали Давида отчаяно да из
вика: „Кой би ми дал криле гълъбови? Аз бих отлетял и бих се 
успокоил“ (Пс. 54, 7).

§ 170. Псалом(54У
В този псалом, който по съдържанието си е молитва, Давид моли 

Господа да чуе неговата молитва «и да се не крие от неговото моление 
(ст. 1),15ащото стеня в тъгата си и се смущава от гласа на неприя
теля, от притеснението на нечестивия, яашото хвърлят върху него без
законие и с гняв враждуват п р о т и в  него (ст. 2—4). g туй тежко поло
жение, в коехо се е намирал Давид, вероятно във време на въстанието 
на сина му Авесалома (2 Цар. 1/, 17, той, заявявайки, че сърцето му 
трепере и страх, и ужас са връхлетели върху него, отчаяно се про
виква: „Кой би ми дал криле гълъбови? Аз бих отлетял и бих се
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успокоил, далеч бих се отстранил и бих останал в пустинята; по
бързал бих да се скрия от вятъра и бурята“ (ст. 5—9). След това 
Давид се моли на Господа да разстрои и раздели езиците на враго
вете му, които денем и нощем обикалят стените на града, като вър
шат злодейства и неволи всред жителите на града, поради което в 
него (града) е загуба; измама и коварство не напущат улиците му 
(ст. 10—12). „Да би ме враг хулил,— това бих понесъл; да би ми се 
противник големеял, — от него бих се скрил, — казва с тъга Давид и 
продължава — това си ти, който беше за мене същото, каквото аз, — 
мой приятел и мой близък, с когото сме имали искрени разговори и 
сме ходили заедно в Божия дом“ (ст. 13—15). Давид, изразявайки, 
своята мъка, причинена от близките му, отправя своя негодуващ глас: 
„Да ги сполети смърт; да слязат живи в ада, защото злодейството е 
сред тях, в техните жилища“, като същевременно молитвено се обръща 
към Господа да чуе гласа му (ст. 16—18). JB заключение Давид, като 
споменаваг че враговете му_ са многобройни, изказва твърдата увере
ност,леГоувекаП Ж ^
(ст. 19— „имат уста а в
сърцето им вражда; думите им по-нежни от елей, но те са голи ме
чове“, но Господ ще ги сведе в гибелния път, защото кръвници и ко- 
варници не ще поживеят и половината от дните си (ст. 21—24).

Не ще съмнение, че тож  псалом буквално се отнася^до Давида, 
но в него има предсказание за предателя Иуда (ст. 14— lb), които 
отначало J hjjT олизък и ученик~на Иисуса ориста, а после станал Негов
предател и завършил гибелно живота ‘сиПЖат. Z/, 3 — Ш; ~Деян71, 1^)т
   —— -—     —■—

§ 171. Псалом 62
В този псалом Давид излага своята молитва, когато е бил преслед

ван от Саула и се е криел в Иудейската пустиня (ст. 1). В тази молитва 
той се обръща към Бога, Когото от ранни зори търси душата му, за 
Когото чезне плътта му в пуста земя, изсъхнала и безводна, за да 
види Божията сила и Божията слава, както я видял в светилището 
(ст. 3). Давид продължава, че Божията милост за него е по добра от 
живота, поради което устата му ще възхвалят Господа — тъй ще Го 
благославя той в живота си и в Негово име ще издига молитвено 
ръцете си (ст. 4—5). Както с тлъстина се насища душата на псалмо- 
певеца, тъй с радостен глас ще Го възхваляват устата му. Като си 
спомня за Бога нощем в леглото, размисля също и за Бога през време 
на нощните стражи (ст. 6, 7). В заключение Давид изказва своя коп
неж към Бога, като най-висше благо за него с думите: „Ти си моя 
помощ и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам: към Тебе се 
привързва душата ми и Твоята десница ме подържа“ и свършва с 
думите, че онези, които го търсят да погубят душата му, ще слязат в 
земната преизподня; ще бъдат поразени със силата на меча, а царят 
ще се зарадва в Бога и всеки, който се кълне в Него, ще бъде за
радван ; ще се затворят устата на онези, които говорят неправда.
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§ 172.jf Псалом  ̂ $
Този псалом по съдържанието си представлява тържествен брж_ 

химн и благодарствена песен след победата на Божия Израил. Кога и 
по какъъ“поШ5д е написан, от съдържанието му не може да се узнае, 

В началните стихове (2—4) псалмопевецът тържествено и ра- 
достно се провиква да се дигне Бог и да се разпръснат враговете Му, 
да бягат от лицето Му всички, които Го мразят — както изчезва ди
мът, така да изчезнат; както се топи восъкът от огъня, така да се 
стопят. Като пряка последица от изчезване на Божиите врагове, правед
ниците да се развеселят и да се възрадват пред Господа и радостно 
да възтържествуват. След това Давид се обръща към своя народ и 
двукратно го приканва да пее и възпява името на Бога; да превъзнася 
Оногова, Който шествува по небесата, Чието име е Господ, и да се 
зарадва пред лицето Му (ст. 5). Този Бог е баща на сираци и съдия 
на вдовици и е Бог в светото Си жилище. Той въвежда в дом самот
ния, освобождава от окови затворниците, а непокорните остават в 
знойна пустиня (ст. 6—7). Спомвайки Давид историята на своя народ, 
когато странствувал в пустинята и Бог го предвождал; когато земята 
се тресяла в Синай пред величието на Бога; когато Бог проливал изо
билен дъжд върху своето наследие (Израил), — през всичкото това 
време Бог не оставял народа Си и винаги го подкрепял и той (наро
дът) оставал там по благост на Бога, Който му давал потребното 
(ст. 7—11). В туй време на Своя народ дал голяма победа: царе на 
силни войнства бягали и народът делил взетата плячка, след което се 
разположил в дяловете си, подобен на гълъбица, чиито криле са сребро, 
а перата — със злато. Разпръсвайки Бог царете на тази земя, тя се 
белнала като снегът в Селмон. Тук псалмопевецът тържествено въз
клицава: „Планино Божия, планино Васанска! планино висока, планино 
Васанска! Защо вие, високи планини, гледате завистливо на планината, 
на която Бог благоволи да обитава и Господ ще обитава вечно?“ 
(ст. 12—17). Псалмопевецът продължава да описва, че Божиите колес
ници са безбройни (хиляди-хиляди) и посред тях е Господ в Синай, 
Който плени и даде дарове на човеците, за да могат и непокорните 
да обитават у Господа, като накрай радостно възклицава: „Благосло
вен да бъде Господ всеки ден! Бог ни възлага бреме, но и Той ни 
спасява. Бог за нас е Бог на спасение; във властта на Господа Все- 
държителя е вратата на смъртта, но Бог ще строши главата «а враго
вете Си“ (ст. 18—22). Накрай Давид, като споменава за победите над 
езичниците, особено тази над египтяните („Ще ги изведа из морската 
дълбина“), в която народът видял Божието тържествено шествие, при 
което „отпред вървели певци, отзад — свирачи на свирала и посре- 
дата—девици с тимпани“, се обръща към своя народ и го приканва да 
въздаде слава на Бога, Който е страшен в Своето светилище и дава 
сила и крепост на Своя народ да побеждава (ст. 23—36)^

§ 173. Псалом 6& /  'j / V  е

Този псалом е написан от Давид, когато е бил гонен от Саула. —J
При написването му той е имал за цел да нарисува образа на търпе
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ливия праведен страдалец и да остави молитва, пригодна за всички 
измъчени праведници в израилското общество.

Ето съдържанието на този псалом.
Викащият за помощ се намира в голяма опасност (ст. 2—3). Не

говият измъчен повик и неговите очаквания за помощ са били доста 
напразни (ст.. 4). Многобройните му ненавистници и гонители отвсякъде 
са го заобиколили и му предявяват"несправедливи искания (ст. 5). Бог 
знае греховете на измъчения страдалец (ст. 6); още знае, че не заслу
жава такива тежки страдания; ето защо страдащият моли Бога да го 
не посрамя, а заедно с него и всички проникнати със страха от Бога 
да спаси от тези страдания (ст. 7). Враговете преследват страдалеца и 
му се надсмиват само за това, че е верен слуга Бсйкий (ст. 8); дори 
и най-близките му враждуват против него само за това, че той ратува 
за славата на Бога и за Неговото богослужение (ст. 9—10). За да под
тикне Господа към отстраняване на тези страдания, молещият подло
жил себе си на тежък пост и се облякъл във вретище, но и това по
служило за присмех на неговите врагове (ст. 11— 12): йа обществените 
места и в кръчмите той станал за смях (ст. 13). В такова тежко по
ложение страдалецът обръща своята гореща молитва към Господа: 
дошло е време Бог да открие Своята милост, да даде помощ според 
Своята милост и вярност на Своите обещания (ст. 14). „Да, Господи“,— 
казва той,— „избави ме от опасността, която ме заплашва“ (ст. 15— 
16); „чуй ме скоро“ (ст. 17—18) „и ме спаси“ (ст. 19); „Ти знаеш 
моето печално положение“ (ст. 20); „Ти знаеш, че без Тебе няма да 
намеря съчувствие“ (ст. 21); „всичките удоволствия на живота ми станаха 
горчиви“ (ст. 22); „жестоко ги накажи: обърни сегашното тяхно ща
стие (трапеза) в погибел; нека то стане причина за тяхното падение“ 
(ст. 23); „порази ги със слепота и за винаги сломи тяхната сила“ 
(ст. 24) „в пълнотата на Твоя гняв“ (ст. 25); „опустоши техните жи
лища“ (ст. 26), „защото те достатъчно измъчваха преследвания от 
Тебе“ (ст. 27); „предай ги на ожесточение“ (ст. 28) „и ги заличи от 
книгата на живота“ (ст. 29); „не им давай, подобно на праведниците, 
да се наслаждават от дълъг живот“. Във време на молитвата стра
далецът получава увереност, че Бог ще накаже враговете му и ще го 
спаси; наистина, казва той, аз ще страдам, но Бог ще ме спаси (ст. 
30); тогава аз ще Му принеса благодарствена жертва (ст. 31—32), която 
по Му е приятна от външната жертва. Всички нещастни ще се зарадват 
за това спасение (33—34). Целият свят се радва (ст. 35), че Бог устроява 
Сион, като иудейските градове отново се заселват от своя народ 
(ст. 36—37).

Според свидетелството на Христа Спасителя (Мат. 23, 38; Йоан. 
15, 25) и Неговите апостоли (Йоан. 2, 17; Мат. 27, 34; Деян. 1, 20; 
Римл. 11, 9—10; 15, 3), този псалом е предобразователен месиянски. 
Давид в образа на ветхозаветен търпеливец начертал образа на 
Страдалеца — Богочовека. Давид, напр., не случайно е употребил из
раза за жлъчката и оцета (ст. 22), а под влиянието на Светия Лух. 
Иисус Христос още във времето на Своето обществено служение е 
много търпял зарад Бога, защото действувал и учел по поръка на 
Отца Си (Йоан. 4, 34). Той се обявил против тези, които осквернили 
със своята търговия Божия дом, и ги изпъдил от там (Йоан. 2, 17;
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^  Пс. 68, 10), за което Свое дело бил наклеветен и преследван от Своите 
врагове (Римл. 15, 13). Особено над Христа този псалом бил изпълнен 
във време на Неговите страдания (ст. 4, 5, 9, 13, 21, 22). За всички 
беззакония, които евреите в своята злоба извършили над Спасителя, 
Той ги прокълнал и туй проклятие се изпълнило (в частност над Иуда 
Искариотски — оръдието на еврейската злоба против Христа, Деян. 
1, 20) и над целия народ (Мат. 23, 38) през време на разрушението на 
Йерусалим и храма, когато те били пръснати да се скитат по цялата 
земя (ст. 23 и 24 Римл. 11, 9—10).

Този псалом е написан от Давида за неговия син Соломона по 
случай възцаряването му и в края на неговия живот. При написването 
на този псалом Давид, обзет от Св. Дух, пренесъл своята мисъл от 
Соломона към Месия, Чийто предобраз е бил Соломон. От съдържа
нието на псалома се вижда, че в него се пророчествува за Христа и 
за Неговото мирно царство — новозаветната Църква, макар буквално 
и исторически той да се отнася за Соломона, който в някои черти на 
своето царуване да е предобраз на Месия.

Псалмопевецът предвижда, че идването на Месия ще се предше- 
ствува от тежки времена — времена на угнетение и неправда. За това 
той се моли, щото Бог да изпрати Месия като цар на правдата, да 
Му даде чувство на справедливост и божествена праведност. Тогава 
Той ще бъде в състояние да въздаде справедливо на угнетения на
род и с това да установи общ мир (ст. 1—4). Това благодатно състоя
ние не ще бъде временно, а ще Се продължи вечно, защото е вечен 
Царят, Който дава тези блага (ст. 5). Неговата поява може да бъде 
сравнена с чудния, благодатния, оплодяващ жадната земя дъжд (ст.
6); с Него ще настъпи вечен мир („докле месечината трае“) и вечната 
правда (ст. 8), защото и най-дивите и враждебни народи (ст. 9) ще се 
преклонят пред Него; западните („царете на Тарсис“) и южните („царете 
на Арабия“) царе, — с една реч, царете на целия свят, — ще Му при
несат дарове, ще Му се поклонят и подчинят (ст. 10—11). Той ще 
се ползува с такова всеобщо и блестящо признание за това, защото е 
Цар на правдата, помага на безпомощните, на страдащия под гнета 
на неправдата, когото не презира, подобно на тиранина, но почита (като 
образ Божий) и се застъпва за него. Понеже е праведен Цар, Той ще 
живее вечно; Нему постоянно ще принасят дарове и поданиците Му 
ще се молят за него и за вечното съществуване на Неговото царство. 
Както народът, тъй и земята, ще бъде благословена в царството на 
Месия — даже на високите планини ще зрее пшеница и ще има голямо 
плодородие (ст. 16). Такъв Цар, Който е благословение за целия свят, 
заслужава, щото целият свят и всички векове да Го прославляват 
(ст. 17). Ст. 18—19 представляват литургично благословение, вероятно 
прибавено от събирача на псалмите, подобно на останалата прибавка: 
„Свършиха се молитвите на Давид, Иесеевия син“.

От съдържанието на този псалом се вижда, че той не може да 
бъде приложен напълно към Соломона (както и към други цар), за
щото неговото царство не е било вечно („преди месечината и преди
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слънцето “), а към Христа при Чието въплътяване Арахангел Гаврицл 
казал: „И ще Му даде Господ престола на отца Му Давида и ще 
царува над дома Иаковов до-веки и царството Му не ще има край“ 
(Лук. 1, 32—33).

§ 175. Псалом 89
Този псалом е надписан с името на Моисея, Божий човек. Благо

родните и благочестиви чувства, които са изразени в този псалом, до
биват особено значение, ако се приеме, че той е написан от Моисея в 
края на неговия живот.

Съдържанието на псалома представлява една молитва, с която 
авторът се обръща към Бога да се смили над Своите люде и да им 
даде мъдро сърце.

В началото на псалома Мойсей се обръща към Господа, Който е 
прибежище наше от род и род, като при това изповядва предвеч- 
ността на Бога — преди да се родят планините, Той е образувал и зе
мята и вселената (ст. 3). Също Мойсей изповядва и всемогъществото 
на Бога, който връща създадения от Него човек в тлението (ст. 4). 
За да изтъкне ясно вечността на Бога, той казва, че пред Божиите очи 
хиляда години са като вчерашния ден, който е преминал и като една 
стража през нощта; дните преминават като сън и като тревата, която 
сутрин пониква и се зеленее, вечер изсъхва, без да остави някаква 
следа („като порой го завлича“ — вж. ст. 5—6). От Божия гняв ние, чо
веците, изчезваме и от Неговата ярост сме в смущение (ст. 7). По- 
нататък в псалома е изказано и Божието всеведение с думите: „Ти си 
поставил пред Себе Си нашите беззакония и нашето скрито —пред 
светлината на лицето Си“ (ст. 8). За да изтъкне кратковременността 
на човешкия живот, Мойсей казва, че нашите години се губят като 
звук: дните на нашия живот са седемдесет години, а при по-голяма 
сила, осемдесет и най-доброто време от тях е труд и болест (ст. 9—10). 
Мойсей, обръщайки се молитвено към Бога, най-напред пита: „Кой 
знае силата на Твоя гняв и според страха пред Тебе — Твоята ярост“, 
а после моли Господа да ни научи да броим дните си, че да придо
бием мъдро сърце (ст. 11 —12). После, виждайки нищожността на чо
века, Мойсей моли Бога да се смили над цас, грешните човеци, и да 
ни покаже Своята милост, за да се радваме и веселим — през всичките 
наши дни Той да ни развесели за дните, които ни е поразявал, и за 
годините, през които сме преживели нещастия. Завършвайки своята 
молитва, Мойсей моли Господа да яви Своето дело върху рабите 
Си и славата Си — върху синовете им и проси Божието благословение 
върху делата на човеците, и да им бъде в помощ.

§ 176. Псалом 90
Този псалом, както личи от надписа му, е написан от Давида за 

Божието покровителство при епидемия. Неговото съдържание е 
следното:

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката 
на Господа (ст. 3). Такъв човек казва на Господа: „Ти си мое прибе-
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жище, защитник, Бог мой, Комуто се уповавам“ (ст. 4). Бог ще го 
избави от примката на ловеца, от изтребителната зараза, защото с пе
рата Си Бог ще го осени и под крилата Му ще намери безопасност: 
щит и ограда с Божията истина (ст. 5). Прибягналият до Божията за
щита няма да се уплаши от ужасите на нощта, нито от стрелите, които 
денем летят, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опусто
шава по пладне (ст. 6). Той ще гледа пред себе си, от дясната страна 
ще падат хиляди и десетки хиляди, но до него няма да се приближи 

# опасността. С очите си ще гледа и ще вижда отплатата на нечести
вите (ст. 7—8). Понеже такъв човек се уповава на Господа и е избрал 
при Него своето прибежище, зло няма да му се случи и язва няма да 
се приближи до жилището, защото Бог на ангелите Си ще заповяда 
да го упазват във всички негови пътища: аспида и василиск безопасно 
ще настъпи и змей ще тъпче (ст. 9—12). Накрай псалмопевецът за
вършва псалома с думите на Господа: „Защото той Ме възлюби, ще 
го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми. Ще повика към 
Мене и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и прославя ; 
ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение“ (ст. 14—16).

Част от думите на ст. 9— 12 дяволът привел на Иисуса Христа, 
когато Го изкушавал в пустинята, че, ако е Син Божий, да се хвърли 
от храмовата стреха, без да приведе и останалата част, в която е ка
зано: „На аспида и василиск ще настъпи и змей ще тъпче“, защото 
се отнасят до него — дявола (Лук. 4, 9—12).

Предсказанието в тези стихове се изпълнило, когато Христос ка
зал на учениците Си, изпращайки ги на проповед: „Давам ви власт да 
настъпвате змии и скорпии и на всяка вражеска сила; и нищо няма 
да ви повреди“.

А с п и д а  е вид змия, чиято отрова действува много силно и за 
няколко минути смъртта е неизбежна и никакви лекарства не могат да 
спасят ухапания от нея.

В а с и л и с к  е също много отровна змия. Така се нарича, защото 
на главата си има белези, които приличат на царска корона.

§ 177. Псалом 102
Този псалом е написан от Давида и представлява от себе си 

един благодарствен химн за Божиите благодеяния.
Най-напред псалмопевецът се обръща към Господа с думите: 

„Благославяй, душо моя, Господа и цялата моя вътрешност да благо
славя Неговото име“ (ст. 1). В следващия стих, повтаряйки началните 
думи на псалома — „Благославяй, душо моя, Господа“, тъй характерен 
паралелизъм на еврейската поезия, Давид допълва: „И не забравяй ни 
едно от Неговите благодеяния“. В следващите стихове псалмопевецът 
изобразява по отделно всички Божии благодеяния над израилския на
род : Бог прощава всички беззакония и изцелява всички недъзи (ст. 3; 
ср. 2 Пар. 30, 20); избавя от гроб нашия живот, увенчавайки го с 
милост и щедрости (ст. 4); насиЩд с блага нашето желание и нашата 
младост се подновява като на орел (ст. 5); дава правда и съд на 
всички обидени (ст. 6). Спомняйки Божиите милости над Израиля, 
Давид говори, че Господ показал на Моисея Своите пътища (дадения
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закон в Синай), на синовете израилеви — Своите дела (извършени от 
излизането на евреите из Египет до времето, когато е писан псаломът). 
Всичко това Господ извършил, защото е щедър и многомилостив и не 
се гневи (изразът е антропоморфичен и показва Божият праведен съд), 
ст. 7—9. По тази причина Той не сторил това, което заслужили из- 
раилевите синове и не им въздал според беззаконията им (ст. 10). За 
да покаже всичко *гова по-изразно, • псалмопевецът си служи със срав
нение : колкото е високо небето от земята, толкоз велика е милостта 
на Господа, Който е отдалечил от нас нашите беззакония; както, 
баща милува своите синове, тъй и Господ милува онези, които се боят 
от Него (ст. 11 —13). Такава милост проявява Господ, защото знае 
нашия състав, че сме пръстни — дните на човека са като трева, като 
полският цвят, който скоро процъвтява и не оставя след себе си никаква 
следа (ст. 14—15). Противно на това е милостта на Господа, която е 
отвека и довека към ония, които Му се боят; такава е и правдата Му 
върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят запове
дите Му, за да ги изпълняват (ст. 16-18). Завършвайки своя псалом, 
Давид изтъква най-напред величието на Бога, като казва, че Господ е 
поставил Своя престол на небесата и царството Му всичко обладава, 
а после молитвено добавя: „Благославяйте Господа всички Негови 
ангели, крепки по сила, които изпълняват Неговата дума, които слушат 
гласа на словото Му; благославяйте Господа всички Негови войнства, 
Негови служители, които изпълнявате волята Му; благославяйте Гос
пода всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество.
Благославяй, душо моя, Господа“ (ст. 19—22).

Ст. 20—21. Ангели и Божии войнства означават едно и също — 
ангели. Тук се вижда службата на ангелите да слушат думата на Гос
пода и да изпълняват волята Му. По-частно за нас човеците, тяхната 
служба св. ап. Павел в посланието си до Евреите изтъква така: „Нали 
те всички са духове служебни, проваждани да служат на ония, които
ще наследят спасение?“ (гл. 1, 14).

§ 178. Псалом 103

Този Давидов псалом е една величествена ода за Бога като тво
рец и промислител на света — на всичко видимо и невидимо. В него 
е споменато всичко, което е написано в началните глави на книга Би
тие (гл. 1—2) за сътворението на света и човека.

Началото на псалома Давид започва с думите: „Благославяй, душо 
моя, Господа! Господи, Боже мой, Ти си дивно велик и със слава и 
величие си облечен“ (ст. 1). После псалмопевецът рисува ред картини 
на Божието величие, като започва с Бога и свършва с Неговите 
създания.

Бог се облича със светлината като с дреха и простира небесата 
като Своя шатра. Той гради над водите Своите горни чертози, прави 
облаците Свои колесници и шествува върху ветрени криле; Той прави 
ветровете Свои ангели, огнените пламъци — Свои служители (ст. 2—4).

Завършвайки описанието на невидимия свят, псалмопевецът за
почва това с видимия. /
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Бог е поставил земята на твърда основа и тя няма да се поклати 
навеки (т. е. законите, които уреждат земята в нейното движение, 
около своята ос и слънцето, са вечни и непоклатими до-веки). Бог 
покрил земята с бездна (т. е. атмосферата, която заобикаля земята) 
като с дреха и на планините стоят води. Те, водите, от Божията за
плаха бягат, а от гласа на Неговия гръм отминават; възлизат на пла
нини, слизат в долини, на място, което Бог им е определил; Той им 
турил предел, който няма да преминат и няма да се върнат да покрият 
земята (ст. 5—9; ср. Иов 37, 5; 10—11). Бог е пратил извори в до
лините и водите им текат между планините, за да поят дивите зве
рове и да утоляват жаждата на дивите осли (ст. 10—11). Небесните 
птици вият своите гнезда на клоните на дърветата и оттам издават 
своите гласове (ст. 12). Бог пои планините от Своите височини и с 
плодовете на Неговите дела се насища земята. Той прави да расте 
трева за добитъка и злак за храна на човека: вино да весели сърцето 
му, и хляб, който укрепява сърцето му (ст. 13—15). Бог в Своите про- 
мислителни грижи не е оставил и дърветата и кедрите ливански, които 
Той е насадил, и в тях птиците си вият гнезда, а щъркелите обитават 
по елите. Високите планини са жилище на сърните, а камените скали— 
на зайците (ст. 16— 18). Псалмопевецът по-нататък говори за луната, 
че е поставена да определя времената и слънцето да знае своя заник 
(Бит. 1, 16). Поради захождането на слънцето, простира се тъмата и 
става нощ, през която ходят всички горски зверове да си търсят храна. 
Лъвовете рикат за плячка и искат храна от Бога (ст. 19—21). Слън
цето изгрява и те, дивите зверове, се прибират в своите леговища. При 
изгрева на слънцето излиза човек на работа и върши делата си до 
вечерта (ст. 22—23). Завършвайки с прославата на Бога и творенията 
Му, Давид радостно възклицава: „Колко са многобройни делата Ти, 
Господи 1 Всичко си направил премъдро. Земята е пълна с Твоите про
изведения. А това велико пространно море! Там има безброй влечуги, 
малки и големи животни; там плават кораби, там е левиатанът, който 
си създал да си играе в него“ (ст. 24—26). Като завършва с творе
нията на Бога, Давид продължава да говори и за Божиите промисли- 
телни действия, казвайки: „Всички те“ (животните) „от Тебе чакат да 
им дадеш храна о време. Даваш им — приемат; отваряш ръката Си — 
насищат се с благо. Скриваш лицето Си— объркват се;отнимаш духа 
им — умират и в пръстта се връщат; пратиш духа Си — създават се и 
Ти подновяваш лицето на земята“ (ст. 27—30). Накрай псалмопевецът 
завършва своя псалом така: „Да бъде Господу слава навеки; да се 
весели Господ за делата Си! Погледне към земята и тя се тресе; до
пре се до планините, и те димят. Ще пея Господу през всичкия 
си живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам. Нека Му бъде при- 
ятна моята песен, ще се веселя в Господа. Да изчезнат грешниците 
от земята и да няма вече беззаконници ! Благославяй, душо моя, Гос
пода! Алилуия.“ (ст. 31—35).

Ст. 26. Л е в и а т а н ъ т ,  за който се говори и в пс. 73, 14, е мор
ско животно, описано подробно и в книгата на Иова (гл. 40, 20—42). 
Това животно, вероятно, е крокодилът, ужасът на р. Нил в Египет.

Ст. 35. А л и л у и я  е еврейска дума и значи „Хвалете Иахве“. 
Тя се среща в началото на някои псалми, наречени алилуйни (105, 106. 
110-118, 134, 135, 145—150 вж. и Откр. 19, 1, 3, 4, 6).
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§ 179. Псалом

* \ 

и

Този псалом е написан от Давида. В него главно и изключително 
се съдържа учението за Месия като вечен и вселенски цар и първо- 
свещеник. Откровение за това Давид получил в особено видение, което 
съзерцавал под влиянието на Св. Дух (Мат. 22, 43; Деян. 2, 34). По 
своя предмет и по формата на изложението си този псалом е много 
сходен с втория и представлява като че ли продължение на него. Да
вид видял в небесата на божествения престол на Иахве, Бога Отца, и 
Богочовека, своя Господ, стоящ отдясно на престола на Иахве, и слу
шал, как Бог Отец обещал да покори под нозете Му Неговите вра
гове (ст. 1). При това Иахве дава на възцарилия се Господ жезъл, сим
вол на власт и сила, с думите: „Господствувай сред Твоите врагове!“ 
и пророкът разбрал, че с този жезъл Месия от Сионг център на Не
говото царство, ще разпространи царството Си в средата на враговете 
Си (ст. 2). После пред взора на пророка се открива картина на тър
жествуващата Църква в небесата: Богочовекът, обграден с ликовете 
на светиите^ облечени със своите дрехи („със свето благолепие“) и 

'авящи Йеговото непобедимо царство и непобедимо войнство; това 
нят на проявата на Неговото могъщество, когато Той предста- 
а на Бога Отца началото на спасените синове Божии, в лицето на 
:ите, приели и усвоили Неговото откровение. Пред лицето на про- 

вените светии, спечелени чрез жертвата на Месия и победата Му над 
да и смъртта, Бог Отец от Своя страна провъзглася Месия: „Из ут

роба преди денница като роса е Твоето рождение“ (по превода на 
Седемдесетте: „из утроба преди денница Те родих“ — ср. Кол. 1, 15) 
и с клетва Го утвърдява в достойнство на вечен свещеник по чина 
на Мелхиседека (ст. 3—4). Накрай пророкът, като се намирал под 
впечатлението на своето видение, изповядва своята вяра в могъществото 
на Месия и известява на всички, че Той в съдния ден на Своя гняв 
ще порази враждебните Нему царе и ще съди езичниците така, че 
мястото на съда ще се изпълни с трупове (ср. Откр. 19, 17—21). 
А Месия Сам ще издигне главата Си в слава, понеже ще изпие чашата 
на страданието по пътя на Своя земен живот (ст. 5—7).

Сам Господ Иисус този псалом е изтълкувал по отношение на 
Себе Си. Един път Той запитал фарисеите и книжниците : „Чий Син е 
Христос?“ (Мат. 22, 41—46; Марк. 12, 35—37; Лук. 20,41—44). Есте
ствено, те не са могли да дадат никакъв отговор. Обаче учениците на 
Христа на този въпрос дават точен отговор (Деян. 2, 30—36; 1 Кор. 
1, 13; Евр. 1, 13; 10, 13), че този Господ, Комуто било отредено да 
седне от дясната страна на Отца, е Сам Господ Иисус Христос.

§ 180. Псалом 117;
Този псалом е от тъй наречените „алилуйни псалми“ и по съ

държанието си представлява благодарствен химн за освещаването на 
втория храм и, освен това, има месиянско значение,

Псалмопевецът започва своя псалом с думите 
защото е благ, защото милостта4 Му е вечна“, коит] 
отправя към Израиля (комуто принадлежи ца
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род), към Аароновия род (комуто принадлежи свещенството) и към 
всички, които се боят от Бога (ст. 1 —4). За да потвърди казаното за 
милостта на Бога, че е вечна, псалмопевецът изповядва, че, когато е 
бил в утеснение, викнал към Господа за помощ и Той го извел на 
простор (ст. 5). Намирайки се на простор, той радостно говори: „Гос
под е с мене, няма да се уплаша: какво ще ми стори човек? Господ 
ми е помощник: ще гледам срещу моите врагове. По-добре да се 
уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе“ (ст. 6—9), 
като при това продължава, че когато всички народи са го окръжили, 
той с името на Господа ги повалил и, спомняйки си за победата на 
Давида над Голиата, радостно добавя: „Обсадиха ме, обиколиха ме, 
но с името на Господа аз ги повалих. Обиколиха ме, както пчели оби
калят мед и угаснаха като огън в тръни: с името Господне аз ги по
валих. Блъснаха ме силно, за да падна, ала Господ ме подкрепи. Гос
под е моя сила и песен; Той стана мое спасение. Глас на радост и 
спасение в жилищата на праведните: десницата на Господа твори сила! 
Десницата Господня е висока, десницата на Господа твори сила,, 
(ст. 10—16). Псалмопевецът, напълно уверен в Божията милост и сила, 
възторжено заявява: „Аз няма да умра, но ще живея и ще разгласям 
делата Господни. Господ ме строго наказа, но на смърт не ме пре
даде. Отворете ми портите на правдата: ще вляза в тях, ще прославя 
Господа“ (ст. 17, 19). Псалмопевецът, вече като пророк, гледайки на 
бъдещето, вижда вратите отворени и слави Господа, че го чул и че е 
станал негово спасение. Също вижда, че „камъкът, който отхвърлиха 
зидарите, той станал глава на ъгъла: това е от Господа и е дивно в 
очите ни“ (ст. 20—23). Гледайки деня на освещаване на храма, проро
кът пренася погледа си към онзи славен ден, когато Месия ще се яви 
на земята, за да извърши спасението на грешниците, радостно възкли
цава: „Тоя ден Господ е сътворил: да се радваме ида се развеселим 
в него“ (ст. 24). Виждайки още идващото спасение от Месия и Неговия 
славен ход в Йерусалим, той добавя: „О, Господи спаси! о, Господи, 
спомогни! Благословен, Който иде в името Господне!“ Накрай псал
мопевецът, като завършва своя псалом, гледайки настоящето и бъде
щето, молитвено казва: „Господ е Бог и ни осия: връзвайте с въже 
жертвата, водете я към роговете на жертвеника. Ти си мой Бог: ще 
Те славя; Ти си мой Бог, ще Те превъзнасям. Ще те славя, защото 
Ти ме послуша и стана мое спасение!“, като същевременно се обръща 
и към народа: „Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта 
Му е вечна“ (ст. 25—29).

Ст. 22—23. Това пророчество за „краеъгълния камък“, отхвърлен 
от зидарите, Сам Христос отнесъл към Себе Си (Мат. 21, 42; Марк. 
12, 10). Когато св. апостоли били повикани на съд пред синедриона, 
св. ап. Петър, изпълнен от Св. Дух, от името на всички апостоли, ка
зал, че Христос е „този краеъгълен камък, който пренебрегнат от вас 
зидарите, стана глава на ъгъла“ (Деян. 4, 11). И св. ап. Павел в по
сланието си до ефеските християни нарича Христа краеъгълен камък с 
думите: „И тъй, вие не сте чужди и пришелци, а съграждани на све
тиите и свои на Бога, като се утвърдихте върху основата на апосто
лите и пророци! . 2, 19—20).
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Ст. 25 съдържа пророчество за тържествения вход на Иисуса 
Христа в Йерусалим, когато народът вървял отпред и Го съпровождал, 
като радостно възклицавал: „Благословен Идещият в име Господне“ 
(Мат. 21, 9; Марк. 11, 9; Лук. 19, 38).

§ 181. Степенните псалми 119— 133
Тези 14 псалми са наречени в славянския превод на Библията „пЪснь 

степеней“, в руския — „ПЪсень возхожденш“, а в нашия синодален пре
вод— „Пзсен на възлизането“. Това название стои като заглавие на 
всички тези 14 псалми. Какво означава това заглавие, точно не е устано
вено. Някои от тълкувателите на Свещеното Писание мислят, че това са 
псалми, които израилтяните пеели, когато са отивали на поклонение в 
Йерусалим, а други — че думата степени се отнася до ритмите и сти
ховете. Пет от тези псалми (121, 123, 130, 131 и 132) са означени като 
Давидови псалми, един (116) като Соломонов, и останалите 8 не е оз
начено, кой е техен автор. Във всичките тези псалми е изказана сил- 
ната вяра на Израиля в Бога, като промислител и покровител на из
брания Си народ: неговото твърдо упование за помощ от Бога, когато 
се намира в утеснение и пр. Освен това, тези псалми съдържат бисери 
на небесна мъдрост, приложими всякога и всякъде при разни обстоя
телства в живота.

Нека процитираме някои от тях.
1. Господи, избави душата ми от лъжливи уста, от лукав език 

(119, 2).
2. Дълго живя душата ми с ония, които мразят мира. Аз съм ми

рен, но, щом заговоря, те се готвят за война (119, 6—7).
3. Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на го

сподарите им, както очите на слугинята — към ръката на господарката 
й, тъй и нашите очи — към Господа, нашия Бог, докле Той ни поми- 
лува (122, 2).

4. Кой се надява на Господа, е като планина Сион, — няма да 
помръдне: той пребъдва вечно (124, 1).

5. Които са сели със сълзи, ще женат с радост (125, 5).
6. Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строите

лите й; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата (126,1).
7. Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете 

ти — като маслинени клони около твоята трапеза (127, 2).
8. Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража — утрото 

(129, 6).
9. Твоите свещеници ще се облекат в правда, и твоите светии 

ще се зарадват (131,9).
10. Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно 

(132, 1).

§ 182. Псалом 136
Този псалом няма надпис, от който да се види, кой го е писал. 

Псаломът изразява голямата скръб на пленените иудеи, които били 
отведени във Вавилон от Навуходоносора.
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При вавилонските реки, гдето били настанени на лагер, пленените 
иудеи стоели и плакали, когато си спомнили за Йерусалим, за храма и 
за своите домове, които оставили опустошени от неприятеля (ст. 1). 
На върбите при реките, посред Вавилон, пленените окачили своите 
арфи (ст. 2). Там вавилонските пленители, без да обръщат внимание 
на голямата скръб, що преживявали пленените, искали да им попеят 
песни сионски, и техните притеснители — весели, казвали им: „Попейте 
ни песни сионски!“ (ст. 3). В плачевното положение, в което са се на
мирали пленените, последните, оскърбени и огорчени, запитали: „Как 
да пеем Господня песен в чужда земя?“ и продължавали: „Ако те за
бравя, Иерусалиме — нека ме забрави десницата ми; нека прилепне 
езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Йерусалим 
начело на моето веселие“ (ст. 4—6). Вярвайки в скорошното освобож
дение на своя свещен град, те молитвено се обръщали към Б ога: 
„Припомни, Господи, на едомовите синове деня на Йерусалим (т. е. 
деня на превземането му), когато те думали: разрушавайте, разруша
вайте до освовите му“ (ст. 7). После, спомняйки си и за самите вави- 
лонци, те клетвено добавяли: „Дъще вавилонска, опустошителко! Бла
жен, който ти отплати за туй, що нам си сторила! Благословен, който 
вземе и разбие о камък твоите младенци!“ (ст. 7—9).

Поради своето плачевно съдържание този псалом'се пее в нача
лото на Страстната седмица.

§ 183. Псалом 138
От надписа на този псалом се вижда, че Давид го е написал. В 

псалома се говори за безконечното знание на Бога и за Неговата без- 
граничност.

От началото на псалома псалмопевецът говори, че Господ го е 
изпитал и познал. „Ти знаеш“, — казва той на Бога — „кога сядам и 
кога лягам; Ти отдалеч разбираш моите мисли“ (ст. 1—2). В следва
щите стихове той картинно изразява безконечността на божието зна
ние (всеведение) и заключава: „Дивно е за мене Твоето знание, — то 
е високо, не мога да го постигна!“ (ст. 3—5). После с примери и на
гледно псалмопевецът говори и за Божията безграничност (вездепри- 
съствие): „Къде да отида от Твоя дух, и от Твоето лице къде да по
бягна?“ и на своето питане отговаря: „Възляза ли на небето — Ти си 
там; сляза ли в преизподнята — и там си Ти. Вземали крилете на зо
рата и се преселя на край море — и там Твоята ръка ще ме поведе, 
и Твоята десница ще ме удържи“ (ст. 7—10) и добавя: „Нощта за 
Тере е светла като ден, и тъмата — като светлина“ (ст. 11—12). Об
ръщайки се към чудното устройство на човешкото тяло, Давид про
дължава, че още в утробата на майка му Бог е устроил неговата въ
трешност и там го е изтъкал (ст. 13). Поради това чудесно устройство 
на човека, псалмопевецът, изпаднал във възторг, говори: „Славя Те, 
защото съм дивно устроен. Дивни са Твоите дела, и душата ми на
пълно съзнава това“ и продължава, че за Бога не са били скрити кос
тите му, когато е бил създаван тайно в утробата на майка си, и Бо
жиите очи са видели зародиша му и назначените за него дни са били 
записани в Божиите книги, когато нито един от тях (дните) не е съ
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ществувал (ст. 14— 16). И след това Давид още един път възклицава: 
„Колко са възвишени за мене Твоите помисли, Боже, и колко е го
лям техният брой! Да ги изброявам ли, но те са по-многобройни и от 
пясъка; кога се пробуждам, аз съм все още с Тебе. О, да беше Ти, 
Боже, поразил нечестивеца! Махнете се от мене кръвожадници!“ (ст. 
17—19). Като говори за Божиите врагове, които говорят нечестиво за 
Бога, Давид накрай казва: „Аз ли да не мразя ония, които Тебе мра
зят, Господи, и да не се гнуся от ония, които въстават против Тебе? 
С пълна омраза ги мразя: те ми са врагове“, като заключава: „Изпи
тай ме, Боже, и узнай сърцето ми; изпитай ме и узнай моите помисли; 
и виж, дали не съм на опасен път, и ме насочи във вечен път“ 
(20—24).

20. КНИГА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ

§ 184. Название на книгата
В еврейския текст книгата Притчи Соломонови се надписва с на> 

чалните й думи Мишле (по-точно: Мишле Шеломо, бен Давид), а в 
гръцкия превод на Седемдесетте — Пхра|ЗоХ4). Както еврейското, тъй 
и гръцкото название, напълно съответствуват на нашето Притчи. Това 
название тази книта е получила, защото истините, които се предават 
в нея, са придобити в практическия път на живота, или пък тези, които 
се прилагат на с и н а  (по-точно: на всеки млад и неопитен юноша, 
току-що влязъл в живота), съдържат правила на житейска мъдрост, 
толкоз необходима за всеки нравствено неопитен човек. Св. Василий 
Велики определя понятието притча като такова, което ръководи човека 
в жизнения път, съобщавайки му потребните сведения за благополучно 
преминаване на последния. С няколко думи, понятието за ветхозавет
ната притча трябва да се определи така: притчата е такова поети
ческо свещено произведение във ветхозаветното Свещено Писание, в 
което известна нравоучителна истина, изразена в кратък, но силен 
афоризъм, се предлага за поука и наставление на човеците, за да 
разберат истинския смисъл и значение на живота и усвоят необ
ходимите правила за своето нравствено поведение.

Притчата често пъти се придобива чрез житейски опит и често 
пъти бива скрита във външен символ на поетическа алегория (сравне
ние, пословица или гатанка). От това понятие за ветхозатетната притча 
ясно изпъква нейното различие от евангелските притчи на Христа Спа
сителя, които известна мисъл изказват не чрез действителни факти, 
лица или събития, а чрез въображаеми такива, макар и съвършено 
възможни.

Изобщо, думите на книгата Притчи са богато съкровище от не
бесна премъдрост и рядко в действителния живот изпъква въпрос, 
върху който да не хвърлят светлина. Като плод на богопросветена 
мъдрост, тази книга се е ползувала с голямо уважение и у евреите, и 
у християните : евреите в своите разговори с младежите привеждали 
постоянно от тази книга правила на благочестив живот, а св. отци я 
наричат „съкровищница на всички добродетели“.
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Както Псалтирът се надписва с името на Давида, така и Притчи — 
с името на Соломона. Според твърдото и несъмнено предание на вет- 
хозаветната църква, свидетелството на 3 Цар. 4, 32—33 и на самата книга 
Притчи (1, 1), писател на последната е най-мъцрият израилски цар 
Соломон. Явява се въпрос: трябва ли да се признае Соломон за из
ключителен писател на Притчи? — При внимателно разглеждане на 
тази книга ще се натъкнем на следните факти: 1. Соломон при на
писване на тази книга се е ползувал от „думите на мъдрите“ (1, 6; 
22, 17), които се привеждат от 22, 16 до 24 глава включително във 
форма на пословици и представляват произведение на еврейските мъд
реци още от времето на Моисея (Числ. 21, 27); 2. последните две 
глава на книгата (30 и 31) в еврейския оригинал, па и в нашата сино- 
дална Библия, се надписват с имената на неизвестни писатели — Агур 
и Лемуил. Тези факти, не ще съмнение, трябва да коригират положе
нието, че Соломон е писател на книгата Притчи, така: при написване 
на своята книга Соломон е прибавил към нея думите на народната 
мъдрост, сложена в течение на вековете. То се знае, че това обстоя
телство никак не говори против боговдъхновеността на неговата книга : 
със своя авторитет на боговдъхновен писател, той е могъл да избере 
всичко здраво от народната мъдрост и да го вмести в своята книга, 
за да бъдат думите му по-разбрани и по-лесно усвоени от народа.

Що се касае до последните две глави на книгата, те са приба
вени отпосле, както се мисли, от Ездра, който е дал последна редак
ция на книгата Притчи.

Няма книга от Ветхия Завет, която по-много да се потвърждава 
като каноническа в Новия Завет, отколкото книгата Притчи (Иак. 4. 
6; 1 Петр. 4, 8; 2 Петр. 2, 22; Римл. 12,20; 1 Сол. 5, 15; Евр. 
12, 5 -6 ) .

§ 186. Цел за написване на книгата Притчи
Целта за написване книгата Притчи е ясно посочена в самата нея, 

особено в началото й (1, 1—6) и може да бъде определена като рели- 
гиозно-просветителна и нравствено-възпитателна. Религиозно-просвети* 
телната се заключава в следното: да способствува („за да се познае 
мъдрост и поука“, 1, 2) за съзнателно утвърждение чувството на 
„страх Господен“, за познание Бога, изходящата от Него мъдрост и 
съобщаваните от Него познания (2, 5—6), — с една реч, в изработ
ване правилен религиозен светоглед и „свет начин на мислите“ (2,11); 
нравствено-възпитателната — в наставление на човека в разните об
стоятелства и случаи от религиозно-нравствения, семеен, обществен и 
стопанско-икономически живот.

§ 187. Богослужебно потребление на книгата Притчи
След Псалтира от всички ветхозаветни поучителни книги книгата 

Притчи заема предно място в православното богослужение. От тази 
книга са получили своето название п а р а м и и (косрос̂ ос: =  напътствени

§ 185. Писател на книга Притчи Соломонови
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думи) всички богослужебни четения, които се вземат от Ветхия Завет.
, Св. Църква предлага на верните избрани четения от Притчи в дните на 
Великата четиридесетница, с цел да назидава каещите се и желаещите 
да се умъдрят в благочестието и по такъв начин да създадат в своя ум 
свето настроение на мислите си (Пр. 2, 11). Вън от това, много пара- 
мии от книгата Притчи се четат на вечернята при Господските и Бо
городични празници, гдето се говори за въплътената Премъдрост (8,
22—30; 9, 1—11), а така също и в дните, посветени в чест на разни 
светители, когато св. Църква иска да укаже съответствието на добро
детелния живот на празнувания светия с високонравствените съвети 
на мъдростта, предлагани в книгата Притчи.

§ 188. Разделение на книгата и изложение 
на нейното съдържание

Книгата Притчи се състои от 31 глави и по своето съдържание 
може да се раздели на три части: първата (гл. 1—9) съдържа увеща- 
телните Соломонови речи, втората (гл. 10—24) — Соломоновите притчи 
и трета (гл. 25—31) — Соломоновите притчи, събрани от приятелите 
на иудейския цар Езекия и думите на Агура и Лемуила.

Първата част е най-главната в книгата Притчи. Тя е написана на 
хубав поетичен стил и съдържа общите начала на ветхозаветната 
етика: учение за мъдростта и учение за благото.

Съставителят на книгата Притчи е турил към своята книга един 
пространен увод, който се състои от три речи: 1та—гл. 1—3,2та—гл. 4— 
5иЗта — гл. 5 —9. В тези речи той се старае да склони младежите към 
слушане и изпълнение съветите, които се дават в притчите на мъдре
ците. Със своя собствен пример и опита на другите доказва, че нача
лото на всяка мъдрост е страхът Господен и че основата на всяка 
добродетел е също премъдростта, когато наопъки нечестието, както й 
да се проявява, с каквито и примамливи успехи да се придружава, 
то всякога се свършва с гибелта на човека. В заключението самата 
Божия Премъдрост се изобразява най-после като Лице с божествени 
свойства и действия, Което приканва всички в прдстранния храм на 
мъдростта да участвуват в Нейната божествена вечеря, в противопо
ложност на подобното привикване от страна на безумието. В доб
рата грижа за спасението на людете и да бъде всякога в общение с 
тях, Премъдростта Си направила дом, който, като обществено и царско 
здание, бил украсен и утвърден на седем стълба (9,1). Като заклала 
Своите свещени жертви (Пс. 21, 25) и като наляла в чаши виното Си, 
Премъдростта приготвила трапеза за празнично богослужебно угоще
ние (ст. 2 — Второз. 1*2, 12). След туй Премъдростта пратцла Своите 
слуги да викат всички публично и тържествено („да възвестят от град
ските височини“) за тази трапеза и да обявят, че тези, които нямат 
разум, а искат да имат такъв, трябва да отидат в дома на Премъд
ростта да ядат от Нейния хляб и да пият от Нейното вино, за да при
добият знание, блажен живот и вечна слава (ст. 3—6 =  Пс. 21, 27), 
а непоправимите грешници се лишават от тази трапеза. И безумието, 
подобно на Премъдростта, и като че ли подражавайки на Нея, е олице
творено в образа на безумна и безсрамна жена, опасна и дръзка, за
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почва да вика в своя дом. Мнозина не знаят, че домът на блудни
цата е същински ад, жилище на мъртъвците, поради което всеки нека 
със страх да отбягва от него (гл. 9, 13—18).

Втората част (гл. 10—24) е сборник от кратки алегорични изре
чения (такива изчисляват до 375) на Соломона, в които той на осно
вание на мъдростта предлага наставления за религиозно-нравствено 
поведение на всичките люде. В групировката на тези изречения липсва 
всяка система, поради което е невъзможно да се изложи съдържа
нието на тази част от книгата. „Думите на мъдрите“ (гл. 22, 18—24, 
34) съдържат във вид на кратки изречения нравствените длъжности 
на поданиците, дават се наставления да се не притесняват бедните, да 
има справедливост в съда, да се не другарува с гневливи люде, да 
бъде човек предпазлив при избора на познати, справедлив и милостив 
към нещастните, трудолюбив и пресметлив в своето стопанство.

Третата част (гл. 25—31) се състои най-първо от Соломоновите 
притчи, приведени в един състав и прибавени към по-раншния сборник 
от приятелите на цар Езекия (гл. 25—29) и после от думите на Агура 
гл. (30) и Лемуила (гл. 31). В първия дял на тази част липсва каквато 
и да е система, поради което е крайно неудобно да се изложи него
вото съдържание. Във втория дял, 30 глава, се съдържа обличителна 
реч на един богат с опитност мъж, насочена против пороците на мла
дото поколение; в 31 глава се излага назидателно наставление на една 
жена към нейния син (може би, на Вирсавия към Соломона) за отбяг
ване от виното и безнравствения живот. Възпоминанието на майката 
е вдъхновила автора да нарисува образа на добродетелна жена, до
стойна за всяка похвала и подражание.

ИЗБРАНИ МЕСТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ ОТ КНИГА ПРИТЧИ

§ 189. Гл. 9, 1— 12: Ипостасната Премъдрост като 
наредителка на Божието царство на земята

В добрата си грижа за спасението на людете и да бъде всякога 
в общение с тях, Премъдростта си направила дом, който, като обще
ствено и царско здание, украсила и утвърдила на седем стълба (ст. 1). 
Като заклала Своите обещани жертви (Пс. 21, 26), и като наляла в чаши 
виното Си, Тя приготвила трапеза за празнично богослужебно угоще
ние (ст. 2, ср. Второз. 12, 12, 17—18). След туй Премъдростта изпра
тила Своите слуги, за да повикат всякого публично и тържествено 
(„от градските височини“) на тая трапеза и да обявят, че тези, които 
нямат разум, но искат да имат такъв („ходете по пътя на разума“), 
трябва да отидат в дома на Премъдростта, да ядат от Нейния хляб и 
да пият от Нейното вино, за да придобият знание, блажен живот и 
вечна слава („и ще живеете“) — ст. 3—6 ; ср. Пс. 21, 27. При това Пре
мъдростта дава на Своите слуги-проповедници такива наставления : не 
трябва съкровищата на божественото знание и нравствено изобличение 
да се предлагат на нравствено-развалените и закоренели нечестивци, 
защото туй само още повече ще възбуди тяхната злоба против самия
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учител-изобличител и няма да им принесе никаква полза (ст. 7—8; ср- 
Мат. 7, 6), а трябва едното и другото да се предлагат на тези, които 
се стремят и са предразположени към мъдрост и праведност, и те ще 
обикнат своя учител-изобличител и само ще увеличат своето знание и 
благочестие (ст. 8—9 ; ср. Мат. 13, 11—12; . 15, 29). Това правило из
тича от общото начало, че предидно основание за придобиване мъ
дрост е страхът Господен (т. е. естественото религиозно чувство на бла
гоговение), а съвестта (естественото нравствено чувство—Рим. 2, 14—15) 
е основанието за разбиране Божията воля, която по този път води чо
века към истинския идеален живот (ст. 10—11). След като човек получи 
от Премъдростта всички условия за придобиване блаженство, сам бива 
виновен, както за своето спасение, тъй и за своята гибел (ст. 12).

Премъдростта, Която тук призовава людете, се изобразява като Бо
жия Премъдрост, Която действува в света чрез творението и проми
съла за него, и Която особено действува в людете за тяхното спасе
ние. Тук не може да се предполага просто олицетворение на премъ
дростта, като свойство на Божия ум, понеже само за действително лице, 
и при това божествено, може да се каже, че Бог преди вековете пред
назначил („от-века съм помазана“, Пр. 8, 2$) Премъдростта към твор
ческа дейност; че Той преди всички векове Я ражда („Преди да бъде 
създадена земята.. . Аз съм се родил преди планините да са били 
поставени“—Пр. 8, 24—25). Освен това, това Лице се представлява като 
действителен съучастник на Бога в сътворението на света (Пр. 8, 
27—28), а така също и в промисъла за него в светоуправлението: във 
властта на това Лице са престолите и царствата (Пр. 8, 15 — 16), бо
гатствата и славата (Пр. 8, 18), знанието и справедливостта (Пр. 8, 15), 
които То може да раздава на онези, които Го любят (Пр. 8, 17—21). 
Следователно, тук Премъдростта е Божие Лице, Премъдрост ипо- 
стасна (Sotpi'a uitoaxcxi)), второто Лице на Света Троица, Син Божий. 
Названието Премъдрост се усвоява на Сина Божий Съгласно общото 
понятие на Соломона за мъдростта в този смисъл, че Той съдържа 
в Себе Си пълнотата на божественото знание, знанието на Бога Отца, 
и осъществява тайните на Божията премъдрост в света и промисъла 
за него, като се явява заедно с това източник на знанието за човеците 
като учител (ср. Мат. 11, 27 ; Йоан. 6, 45—46). В този смисъл и в съ
вършено подобие на Соломоновото учение за Ипостасната Премъдрост, 
св. еванг. Йоан Богослов излага учението за Бога Слово (Лбуо; So/pt'a) 
в своето евангелие (1, 1—18). Сам Иисус Христос се нарича Премъ
дрост, когато казва : „Затова и Божията Премъдрост (Sotpta) рече: ще 
им пратя пророци и апостоли, и от тях ще убият и ще изгонят“ (Лук. 
11, 49; ср. Мат. 23, 34, 11, 19), и с това обяснява пророческото значе
ние, на учението на книгата Притчи за Премъдростта, Която изпратила 
Своите слуги да възвестяват от „градските височини“ (Пр. 9, 1—3).

Според изяснението на св. отци (Киприана Картагенски, Йоана 
Златоуста, Амвросия Медиолански, бл. Августина и пр.), съграждането 
на дом от Премъдростта и приготвянето от Нея трапеза има следният 
тайнствено предобразователен смисъл: ипостасната Премъдрост, въ
плътената Премъдрост, съгражда за спасението на людете новозавет- 
ната Църква (Мат. 16, 18), която, според апостола, е „дом Божий“, 
„стълб и крепило на истината“ (1 Тим. 3, 15; ср. Кор. 3, 9), нарежда

2 1 8



я и я обогатява х  всичките благодатни дарове на Светия Дух в седем- 
тях тайнства („издяла седемтях му стълба“). Като принесъл („заклал“) 
в жертва за греховете на целия свят Своята плът на кръста, Иисус Хри
стос приготвил „Своята трапеза“, т. е. според апостола (1 Кор. 10, 21), 
„Господнята трапеза“, в тайнството Евхаристия, в която се предлагана 
верните под вид на хляб и вино истинската плът и кръв на Христа. 
След това Премъдростта, Син Божий, праща „Своите слуги“, т. е. апо
столите с евангелска проповед по целия свят да повикат грешното 
човечество към спасение и вечен живот, — залог, на което е причаще- 
нието с плътта и кръвта Христови в тайнството Евхаристия (Йоан. 6, 
53-55).

21. КНИГА НА ЕКЛИСИАСТА ИЛИ ПРОПОВЕДНИКА

Еврейското название на книгата Еклисиаст е Кохелет., което на
пълно съответствува на гръцкото 2xxAijac«aTifc. Това название е взето 
от името, което си усвоил сам писателят на книгата (гл. 1, 2; 7, 28; 
12, 28) и означава църковен проповедник. Ето защо това название на 
книгата дава основание, че нейният писател тук се явява като учител, 
църковен проповедник, и самата книга по своето съдържание и изло
жение е реч на църковен проповедник.

исателят на тази книга, който скрил своето собствено име под 
Еклисиаст, според преданието на иудейската и християнска 

Църква, бил Соломон. Указание за потвърдяване на това мнение нами
раме в самата книга: така писателят нарича себе си Давидов син, цар 
израилев (I, 12); казва, че имал голяма мъдрост, опити, от които по
казал, между другото, и в притчи (12, 9—10; ср. 3 Цар 4, 29—34) и 
изобразява своето богатство и разкош в такива черти, от които всеки 
може да узнае в лицето на Еклисиаста Соломона, както той се изо
бразява в книгите на Царствата и Паралипоменон. Има, наистина, тъл
куватели, които, като се основават на това, че в нея се срещат оп
лаквания от господствуващите в царството общи злини и притеснения 
на бедните (4, 1), от несправедливостта и подкупничеството на съдиите 
(3, 16; 5, 7; 8,9) и изобщо състоянието на народа се излага като бед
ствено (7, 11), а самият цар глупав (4, 13—14) и обграден с развратни 
люде (10, 16—19), — намират, че тези черти са несъответни на Соло- 
моновото време, поради което отричат мнението, че Соломон е писател 
на тази книга. Това мнение не е вярно. Според свидетелството на 11 
глава от 3 книга на Царствата за обстоятелствата на последните го
дини на Соломоновото царуване, тези години наистина се отличавали 
с мрачни явления вътре в държавата и с беда от вън, които били на
казания на Соломона за неговото нравствено падение. Това откриване 
на Божия гняв и съд над Соломона, според едногласното свидетелство 
на преданието и на иудейската, и на Християнската Църква, го при

§ 190. Название на книгата

§ 191. Писател на книгата
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вело към истинско разкаяние — към съкрушено съзнание на грехов
ната нечистота и жестокост на своето поведение и обръщане към Бога. 
Като плод на това просветено нравствено съзнание на Соломона се 
явила книгата Еклисиаст. Следователно, указаните в книгата мрачни 
картини о^ живота на народа и на самия цар-писател, не само че по- 
твърдяват авторството на Соломона на книгата Еклисиаст, но и пома
гат за точното определяне времето на нейното написване, когато 
той се разкаял за своето падение и се обърнал към Бога.

§ 192. Главен предмет на книгата Еклисиаст
и отличителните черти на нейното изложение

За главен предмет на книгата Еклисиаст служи изображението на 
суетата на всичко земно — на всеки човешки труд под небето, на 
всяко знание, богатство, разкош и удоволствие, без вярата в Бога и 
в задгробния живот, и учението за Божия страх, за пазене Божиите за
поведи, като условие за възможно щастие тук в суетния свят. Преки 
указания за този предмет се намират в самото нейно начало (гл. 1 - 2) 
и нейния край (12, 13—14). И цялата книга изобщо е посветена на 
този предмет. Изложението на този предмет се съществено отличава 
от това на всички останали книги от Свещеното Писание. Писателят
на книгата Еклисиаст говори, не като че съобщава откровение от Бога,
а като човек, който разсъждава върху даден предмет на основание 
на житейския опит. От външна формална страна разсъжденията на 
Еклисиаст имат характер на философска диалектика. Ето защо много 
е трудно да се проследи основната мисъл в нейното диалектическо 
развитие/ Планът на книгата и изложението на нейното съдържание 
са много заплетени. От една страна Еклисиаст учи, че за всяко 
дело ще последва съответна награда (3, 17; 8, 12— 15; 9,9;
12, 13 — 14), а от друга утвърждава, че благочестивия и безбо
жния човек постига еднаква участ, дори участта на човека и тази 
на говедото е еднаква, така че излишно е да се говори за Божий 
промисъл (2, 15—17; 5, 19—20; 8, 17; 9, 2—6); в едни места 

(.Еклисиаст хвали мъдростта пред глупостта (2, 13—14; 4,13; 7,10—12), 
а в други се отзовава много лошо за мъдростта, като казва, че тя 
предизвиква и незадоволство и прави онзи, който се стреми към нея, 
по-нещастен от глупеца (1, 17; 9,11); в едно място нарича неродилите 
се и умрелите по-щастливи от живите (4, 2—3), а в друго място на
рича живота сладък (9, 4; 11, 7); един път хвали жената като Божий 
дар и препоръчва общение с нея (9,9), а други път най-сурово пред
пазва от увлечение по жена, защото добра жена не може да се на
мери даже и между хилядата (7, 27—29); ту осъжда чувственото весе
лие като грях и безумие (2, 2; 7, 2—7; 10, 16—19), ту говори, че най- 
хубавото нещо е да ядеш, пиеш и се веселиш (2, 24; 3, 12) и т. н. 
За едни й същи предмети, действия и състояния в различни места на 
книгата се изказват различни и даже противоположни съждения, и това 
се повтаря ло няколко пъти. Такива противоположни между себе си 
мисли от някои се изтъкват, като вътрешно противоречие на книгата 
и дават повод за изобличаване Еклисиаста в това, че той учи на фа
натизъм и скептицизъм и във връзка с това на епикуреизъм и евдемо-
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низъм. Така още някои древни равини, според свидетелството на Тал
муда, предлагали тази книга да се изключи от канона на Свещеното 
Писание. В християнската Църква известният Теодор Мопсуетски ут
върждавал, че Соломон написал книгата не по Божие откровение. Така 
мислят за тази книга и някои от съвременните протестантски тълку
ватели.

Обаче, както във ветхозаветната църква твърдото предание за 
произхода и достойнството на тази книга взело връх над мненията на 
някои равини, тъй и в християнската Църква Петият вселенски събор 
осъдил мнението на Теодора Мопсуетски и утвърдил каноническото 
достойнство на книгата. Щом това е така, изпъква въпрос: как да се 
примирят изтъкнатите противоречия в нейното съдържание и как 
да се определи и изясни истинското тяхно значение ?

Според мнението на св. Григорий Богослов всичките отрицателни 
съждения в книгата трябва да се разбират, като изказани по подража
ние на възгледите на нечестивите, поради което и изложението на кни
гата трябва да се представлява във форма на диалог. Но в такава 
форма противопоставянето на основните мисли е изразено само в много 
малко места (8, 11—13; 9, 2—6 и др.), а обикновено и едните и дру
гите, противоположни една на друга мисли, Еклисиаст изказва от свое 
име. За това някои мислят, че отрицателните съждения на книгата за 
известен предмет представляват от себе си преходни душевни състоя
ния на писателя, които го довели към проповядваното от него канони
ческо учение. И това е вярно само в този смисъл, че тези състояния 
на съмнения и заблуждения Еклисиаст преживявал някога си сам, ко
гато се ръководел от естествената мъдрост, това пък, което той сега 
проповядва, не е само извод на здравия разум от разглеждането на 
тези състояния, а е свръхестествено откровение и, като го изказва 
Еклисиаст, озарен от Божията благодат, произнася боговдъхновено 
съждение за погрешността или за недостатъците на тези съобра
жения на естествения разум, от които някога и той сам ,се е увличал.

§ 193. Цел за написване на книгата
Целта на книгата Еклисиаст е: 1. да покаже от опита на най- 

мъдрия и най-богатия цар, че богатството, славата, земните блага без 
мисълта за Бога не са в състояние да удовлетворят изискванията на 
безсмъртната човешка душ а; 2. да научи човеците да се не привърз
ват към временните земни блага, а към Бога, Който трябва да бъде 
за тях последната висша и съществена цел в живота. Без любов към 
Бога, без Божий страх и без покорност на Неговите заповеди, всичко 
за човека в този свят е „суета на суетите“.

§ 194. Разделение на книгата и изложение на
нейното съдържание

Цялото съдържание на книгата Еклисиаст се състои от 12 глави 
и представлява едно завършено произведение, а именно: разсъждение 
върху темата, че всяка човешка дейност, на която целта не е в Бога

„ и задгробния живот, е суетна. На основание на тази истина, която се
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изтъква от опита, и на основание вярата в Бога, като благ светоупра- 
вител и праведен съдия, и вярата в задгробния живот, — вяра, която 
се опира на опита, Еклисиаст излага учение за най-добра дейност и за 
придобиване относително благо при условията на суетния поднебесен 
свят. Тази материя се разкрива от Еклисиаста в четири речи, в които 
основната мисъл с изтъкнатите от нея правила се развива във всяка 
реч концентрически, при което съжденията на автора се движат в кръга 
на понятието от една страна за суетността на всички земни явления, 
а от друга — за най-добрата дейност и възможното благо за човека 
в суетния свят и при това така, че във всяка реч кръгът на понятията 
за суетността постепенно се стеснява, а този на понятието за най- 
добра дейност, съответно на това, постепенно се разширява. Така, в 
първата реч (1, 1—2), понятието за суетността обхваща всички физи
чески явления в природата (1, 2—11), висшата духовна умствена дей
ност на човека (ст. 12—18) и наслаждението му в областта на възви
шените чувства (2, 1— 11), а понятието за най-доброто се ограничава 
само с указване предимството на мъдростта пред глупостта, че мъдрият 
съзнава, какво „всичко е суета и гонене на вятър, и няма от тях полза 
под слънцето“ (ст. 11—23); в заключение на речта (ст. 24—26) про
поведникът указва на единственото възможно на земята благо — да 
ядем и пием от своите трудове, но да не забравяме, че и това е суета, 
и зависи от Божията воля. Във втората реч (гл. 3—5) понятието за 
суетността обхваща само явленията от кръга на обществената и част- 
ната нравствена дейност на човека (3, 1—9), които се определят от 
една страна от неизменната воля на промислящия за света Бог, а от 
друга — от свободната, добра или зла, воля на човека (ст. 10—4, 16). 
Правилата пък за най-добра дейност обхващат религиозно-богослужеб- 
ните отношения на вярващия в Бога човек (4, 17—5, 6) и определят 
необходимото отношение и правилния възглед на мъдрия спрямо об
ществените явления на правдата и неправдата и спрямо значението на 
богатството и бедността (ст. 7—16). В заключение на тази реч (ст. 
17—10) проповедникът на основание на опита указва на възможното 
на земята благо — „да ядем, пием и се наслаждаваме от доброто на 
всичките свои трудове“, като помним, че и възможността на това на- 
слаждение зависи от Божията воля и се ограничава с твърде кратък 
период от земния живот на човека. В третата реч (гл. 6—8, 15) поня
тието за суетността се върти само в кръга на богатството, честта и 
властта и възможността на човека лично да се ползува от тях. При 
това указва се, че това последното нито се ограничава „от много та
кива работи“, които умножават суетата, напр. болести, изпращани от 
Бога и други частни и обществени бедствия (6, 1—11). Правилата пък 
за най-добра нравствена дейност предвид нравствения характер и зна
чение на указаните явления се разпространяват в тази реч на различни 
явления и отношения на човеците между себе си, напр. на смъртта и 
радостта, плача и смеха, властта и подчинението, настоящето (бед
ствено) и миналото (като че ли по-щастливо), оценка на които и пре
димства трябва да се дава не по тяхната външна земна полза, а по 
техните нравствени резултати и нравствена полза в бъдещето, както в 
този, така и в бъдещия задгробен живот; защото с определението на 
непостижимия Божий промисъл всичко човешко има свой край и цел
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в бъдещето, а настоящето е пълно с противоречия в отношенията на 
земното щастие към нравственото достойнство на човека (6, 12—8,14). 
В заключение на тази реч (ст. 15) проповедникът се спира мислено на 
благото — да ядем, пием и се веселим, но настойчиво указва на това, 
че то се ограничава с „дните на живота му, що му е дал Бог под 
слънцето“. Най-после в четвъртата реч (8, 19—12, 8) понятието за 
суетността се ограничава само с общи явления от живота и смъртта 
в техните противоположности (8, 16—9, 6). От понятието за живота, 
като полезна дейност, и от това, което го прави суетен, се извеждат 
наставления за най-широка, многоплодна дейност, насочена към пости
жение на бъдещи резултати зад гроба (9, 7— 11), при което в края на 
речта, за успокоения от вярата и надеждата дух, смъртта се представлява 
вече като естествено и желателно освобождение от плена на тлен
ността и суетата, и като блажено съединение с Бога, Който го е дал 
(12, 1—7). Последните шест стиха (8—14) на книгата съставляват ней
ното заключение. В него, покрай другото, се казва същността на нрав
ственото учение на Еклисиаста, който заповядва да се боим от Бога 
и да пазим Неговите заповеди, защото това е всичкото на човека, и 
защото Бог ще подложи на съд всяко дори и тайно дело, било то 
добро или лошо.

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 195. Гл. 7, 2—23: За най-доброто поведение 
при щастливи и нещастни случаи в живота

В основата на разсъждението — кое е по-добро за човека и що 
съставя неговото достойнство — Еклисиаст поставя следното пра
вило като неизменна истина, „добро име е по-добро от скъпи мазила“, 
т. е. онова, което възвишава нравственото достойнство на човека и 
съставя неговата чест между людете, е по-добро за него в сравнение 
с това, което доставя външно доволство и е примамливо и привлека
телно за външните чувства; така също „смъртен ден — от рожден 
ден“ е по-добър, т. е. при оценка на всяко явление, както и на истин
ското достойнство на човека, краят има по-голямо значение, отколкото 
началото (ст. 2). Като се прилага това правило към човешката дей
ност, Еклисиаст дава такива наставления: (ЧЦ по-добре да ходим в дома 
на умрелия, отколкото в дома на веселието, гдето пият вино, понеже 
смъртта е краят на всеки човек, а живият ще извлече от това добра 
поука за себе си (ст. 3); съчувствената тъга за умрелия е по-добра от 
пияния смях, защото от подобна печал се смекчава сърцето: затова 
„на умните сърцето е в къща, гдето плачат, а на безумните сърцето — 
в къща, гдето се веселят“ (ст. 4—5);^!) „по-добре да слушаш изобли
чение от мъдър, нежели да слушаш песни на глупави“, т. е. да пир- 
шествуваш в обществото на глупавите човеци и да слушаш техните 
лицемерни песни и глупав смях, защото подобно веселие е суетно и, 
освен това, клеветите, които си позволяват глупавите сътрапезници 
против другите, лишават от здрав смисъл даже и мъдрия управител и 
го правят несправедлив (ст. 6—8);(3) за оценка на всяко дело краят 
му е по-добър, отколкото неговото начало, затова „търпеливият е по-
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добър от високомерен“, който се решава на време да влошава живота, 
който не зависи от неговата воля (ст. 9). На основание на тези общи 
нравоучителни положения Еклисиаст по-нататък (ст. 10—23) дава съ
вети на своите съвременници съобразно нравствено-политическото им 
състояние. Като има предвид народното недоволство и вълнение (вж. 
3 Цар. 11, 26—40), той съветва да не се раздразняват, да не бързат 
да изказват ропотно недоволство от съвременното тежко положение, 
особено тежко в сравнение недавна миналото цветуще състояние на 
страната (ср. Цар. 4, 25) и да не казват : „Защо прежните дни били 
по-добри от сегашните?“ Такова ропотно осъждане на настоящето и 
безполезно съжаление за миналото са неразумни (ст. 10—11), понеже 
са безполезни. Разумният от всички обстоятелства на живота трябва 
да извлече нравствена полза за себе си, и колкото тази полза е нрав
ствено по-ценна, толкова повече и самото обстоятелство, което я при
нася, е по добро; затова нещастните обстоятелства са по-добри от 
щастливите, понеже умъдряват човека. А „добро нещо е мъдростта, 
както и наследството, особено за ония, които виждат слънце ; защото, 
под нейна сянка е също, както под сянката на сребро; но предим
ството на знанието е това, че мъдростта дава живот на притежателя 
си“ (ст. 11—12; ср. Пр. 3, 18). Ето защо, като няма възможност да 
отклони от себе си изпращаните му от Бога нещастия (ст. 14), всеки 
трябва „в честити дни да се ползува от доброто, а в злочести 
дни да размисля“ с полза за себе си върху това: земното щастие и 
нещастие Бог изпраща именно затова, че човек, като вижда нетрай- 
ността на всичко земно и като не може да проникне в бъдещето (ст. 15), 
всецяло да се предава на Божията воля. Постоянното ламтене за 
земно щастие, в което повечето пъти човеците виждат целта на би
тието, произвежда две ненормални явления, често наблюдавани от 
Еклисиаста, именно: „праведникът загинва в своята праведност; нече
стивецът живее дълго в нечестието си“ (ст. 15). Един, горд със своята 
праведност и знание, мисли с това да си обезпечи завинаги Божията ми
лост (ср. Лук. 18, 11—12), но ненадейно за самия себе си загинва; друг в 
страстния си стремеж към заграбване земни блага пренебрегва всякакви 
закони и съвестта си, като вижда, че неговите постъпки остават ненака
зани (ср. 7—10), още повече загрубява във своето нечестие и непременно 
готви за себе си жестока смърт. Затова Еклисиаст съветва всекиго да 
се не счита съвършено праведен в своите очи, и да се не представ
лява за много мъдър, както и да се не предава на греха и да не упор- 
ствува в него. Блазе на оногова, когото страхът Божий сдържа от 
една страна от гордо перчене със своята праведност, а от друга — от 
осквернението с нечестие, защото, който се бои от Бога, ще избегне 
гореказаните опасности, и смирената мъдрост ще помогне на такъв 
мъдрец в бедата по-добре, отколкото десет властника в един град 
(ст. 17—20). Особено към смиреномъдрие трябва да довежда това 
убеждение, че „няма праведник на земята, който да прави добро и ни
как да не греши“. Това съзнание на своята греховност трябва да 
сдържа гражданите да се не увличат от лоши слухове, пръскани от 
висшите държавни лица, от опасност, че и те самите един ден да не 
бъдат изложени на злословие от своите слуги, и от съзнанието, че ни
кой не е безгрешен в злословието против другите (ст. 21—23),
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§ 196. Гл. 8, 16—9, 10: Значение на човешкия земен 
живот по отношение на задгробния

Еклисиаст обърнал внимание на две, като че ли противоречиви 
едно на друго, и заедно с това смущаващи душите на вярващите, яв
ления в земния живот на човеците: благоденствието на благочестивите 
и гибелта на нечестивите, случаи на сполука в живота на нечестивите 
и разрушаване предприятията на благочестивите. Сега Еклисиаст взема 
тези явления като специална тема на своето изследване. Когато той се 
старал да проникне в тайната на премъдростта на Божието светоу- 
правление и да постигне смисъла и значението на мъчителния труд на 
людете за устрояване на своето земно щастие, дошел до убеждението, 
че с естествени сили на човешкия ум никой мъдрец не може да по
стигне това (8, 16—17). Между туй, с помощта на вярата, от дадените 
факти Еклисиаст узнал от една страна, че праведните и мъдрите и тех
ните дела се намират под особено покровителство и под особено дей
ствие на Божията власт, и от друга, — че никой от човеците не знае, 
що може да Състави тяхното щастие и нещастие, и оттук — кое 
трябва да служи за предмет на тяхната любов и ненавист. Всичко, 
което е достъпни („това, що е пред него“, 9, 1) в този живот, е суета, 
т. е. не може да състави истинско щастие. По отношение на тези су
етни преходни явления на земния живот всички люде са приравнени и 
еднаква участ ги постига, както праведника, така и нечестивеца, и като 
последен и най*грозен факт на това приравнение се явява смъртта. За 
непросветените с Откровението „синове човешки“ такова безразличие 
във външната съдба на всички люде служи за повод на тяхното ги
белно заблуждение, относно възгледа за земното щастие. Така че през 
всичкото време на техния земен живот сърцето им се препълва от 
лоши пожелания, а умът — от лъжовномечтателни представи за ща
стие, с което те и умират (ст. 2—3; ср. 8,11). Предвид на безвъзврат
ното отиване в шеола (ада), гдето няма ни радости ни страдания, и 
гдето не е възможна никаква дейност, те искат да направят земния 
живот вечен празник и безумно се предават на житейските наслади, 
като не обръщат внимание на' нравственото достойнство на своето по
ведение: според техния възглед, „куче живо е по-добро, нежели мър
тъв лъв“ (ст. 3—4; ср. Иов 21, 12 — 16). Но за мъдрия, т. е. за вяр
ващия и благочестив човек, земният живот трябва да има друго зна 
чение. Като придобива с трудовете си богатство и като вижда в това 
Божие благоволение към делата му, той не лишава себе си от естест
веното, указано от природата, удоволствие, което се състои във ве
село разположение на духа, в наслаждение от храна и питие в добрия 
живот с дадената му от Бога законна жена; но при това, като има 
предвид предстоящата смърт и отиване в шеола, гдето се прекра
тява възможността за всяка дейност, той счита за своя обязаност да 
прави добро според силите си (ст. 7—10).
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-* 2 2 ;;  КНИГА ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ 

§ 197. Название книгата
Тази книга*в еврейския текст на Библията се надписва 

ширим, а в гръцкия превод на Седемдесетте "Лсра dajtaToiv. Както 
едното, тъй и другото название на български се превежда Песен на 
песните: Според свойствата на еврейския език, подобно название оз
начава превъзходна степен на песните,— песен най-хубава, най-добра от 
всичките други песни, — и показва нейното възвишено достойнство, 
както на нейната прекрасна поетическа форма на изложение, тъй и mi 
таннетвеновъзвишения предмет па нейното съдържание1. Тази книга, 
както от ветхозаветната, тъй и рювозавеДната Христова Църква, се е 
признавала и признава за каноническа: Църквата на Пети вселенски 
събор е осъдила Тодора Мопсустски, който отричал богопдъхноие- 
иостта на тази: книга.- ’ i

• ' !
*'V<\ § 198. Писател на книгата

Всички еврейски и християнски писатели считат едногласно Со
ломона за писател на книгата. Песен .на | песните, Едни от еврейските i 
писатели отнасят написването на тази книга в последния период от 
СоломоиовняТкйвот, когато написал и книгата Еклисиаст. С това мне
ние не можем да се съгласим: предметът на книгата Песен на песните 
е високотържествек и, следов., не съответствувп иа старческия период 
на Соломона,\когато неговото царство и неговият народ са преживя
вали тежко X;тревожно. време.;Затова] трябва да приемем другото, 
общоприетото^; предположение., според; което Соломон написал тази 
книга в цветущия период на живота I си, — обсто5ггелстно> което се 
съгласява и *с радостния предмет на к|шгата, и със жшшя,. бляскап 
неин език. • ; У *'* ■ ;  | \ ■

;‘С7* * # .[ :
§ 199. Повод и цел за написпапе на книгата

Някои ОТ;*тълкувателите неправилно предполагат, чс повод на 
написване книгата Песен иа песните е| послужил бракът и придружа
ващите го обстоятелства на1 Соломона |с дъщерята на фараона (3 Цар.
3, 1), понеже:в;:самата книга се указва .деня на бракосъчетанието“ на 
Соломона и се -'описва тържеството :на.| този ден (3, 6—11). Тук брач- 
ното тържество'на Соломона се взема като предобраз на съюза па 
Христа Спасителя с Църквата, а съвсем не като повод за написване 
книгата Песещна ̂ песните. В картините, които се рисуват в тази книга, 
Соломон и неговата; невеста се поставят в такива отношения, които 
по никой начин не съответствуват на [естественото състояние на духа 
на новобрачния:живот. Така, неговата! възлюбена подир покоя и задо-

1 Поеторские при съчетание единствено с ми. число се улотребина за изразя
ване преьгзходиа степен (напр. IriiA T U JX , pdL‘A суггл  cyi'V‘bf

ДЬ, 1 Д||1 и Ар.) . . {
. ' I ■

- . . . - :
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волството, които естествено следват след брака (5, 2—5), преминава 
отначало тежък път на страдания и раздяла от своя Възлюбен (5,6—8) 
и едва след това се явява първа между шестдесет царици и осемде
сет наложници (6, 8—9), които в такова количество Соломон не е имал 
в своята първа младост. Но събитията отиват още по-далеч и налагат 
други отсенки в отношенията на действуващите лица: възлюбената 
преминава изкусителния път от увлечения в своята красота и вън
шните блага на света и, като станала победителка в тази вътрешна 
борба и вярна на своя Възлюбен (6,12—7, 11), влиза с Него във въ
трешно, духовно и вечно неразкъсваемо единство (8,6—7). След това 
тя става пълна владетелка на Соломоновото лозе (8, 10—12). Прочее, 
ясно е, че ако фактът на Соломоновото бракосъчетание е бил повод 
за писателя да напише песента, то ни най-малко не е бил най-бли- 
ското събитие, което вдъхновило писателя да напише тази книга и да 
мотивира всички възпявани от него отношения и действия на възпя
ваните лица. Остава, следователно, да търсим друг повод за написване 
книгата Песен на песните. Най-важно събитие от религиозен и общес
твен характер в царуването на Соломона било постройката на иеру- 
салимския храм. Това събитие издигало самия храмосъздател до висо
тата на възлюбен син Божий, като предобраз на Месия —• Божия Син, 
у строителя на Църквата от вярващи по нов завет (2 Цар. 16), и го 
правило възлюбен на целия Божий народ, обединен религиозно и по
литически под скиптъра на Даьидовия дом, чийто дом според Божии
те обещания имал да царува във вечни времена. Това обстоятелство 
не могло да не възвиси богопросветения ум на най-мъдрия между ца
рете към съзерцаване тайната на благодатния съюз на Бога с вярва
щите чрез обещания Месия и да не разпали неговото сърце с възви
шена божествена любов, в резултат на което се явила книгата, в която 
под образа на неговия брачен съюз се възпява любовта на Христа 
към Неговата невеста — Църквата, която постоянно расте и се добли
жава към вярата на своя Възлюбен.

Като се знаят обстоятелствата за произхода на песента, лесно 
може да се определи и нейната цел за написване, която е: 1. да из
ложи духовната любов и взаимното отношение между Христа и Църк
вата; 2. да научи всичките да търсят своето блаженство в това именно 
единение с Христа, което се достига само чрез духовно-нравствена об
нова в борба със страданията и изкушенията. Тази цел на книгата е 
в пълно съгласие с цялото Свещено Писание, което представя Бога, 
особено Христа, като жених на Църквата, и което си служи с брака 
за пояснение на отношенията между Спасителя и Неговите люде (Пс. 
44; Ис. 54, 5;62, 5; Иер. 3; Иез. 16; Ос. 1—3; 2 Кор. 11, 2; Еф. 5,
23—32*, Откр. 19, 7—9; 21, 2—9).

§ 200. Предмет на книгата и форма на нейното 
изложение

За предмет на книгата служи изразяването и разкриването на 
любовта на двете тайнствени лица, които взаимно се обичат. Разкри
ването на тази любов става по такъв начин, че Възлюбеният постепенно- 
постепенно разкрива и усъвършенствува любовта на Своята възлюбена,



като я подлага на разни изпитания (3, 1—2; 5, 6—7), радва я и я по
държа със живите проявления на Своята любов (4, 6—8), докато я до
вежда до пълно самоотвержение и съвършенство, а Сам Си остава в 
Своята любов и Своето съвършенство еднакъв, неизменяем. Този предмет 
се излага в книгата във форма на разговор и действия на лица: Възлюбе
ният, възлюбената, иерусалимските дъщери, братята на Възлюбения и въз
любената, по-малката сестра на възлюбената и градската стража. По 
своята разговорна форма Песен на песните прилича на средната част на 
книгата Иов, но се отличава от нея по това, че действията и разговорите 
на лицата стават, като че пред очите на читателя, — обстоятелство, 
което приближава Песен на песните към най-съвършената поетическа 
форма — драмата.

§ 201. Съдържание нд книгата
Съдържанието на тази книга се заключава в 8 глави. Туй външно 

деление на книгата не съответствува напълно на нейното съдържание. 
Според двата периода от живота на невестата, изобразени в книгата, 
цялата тя се разпада на две части или действия: в първото действие 
(гл. 1—5, 1) се изразяват състоянията на възлюбената до самия бра
чен съюз в самото бракосъчетание на Възлюбения с възлюбената; във 
втората част (гл. 5, 2—8 гл. вкл.) се представлява борбата на възлю
бената с разните изкушения и окончателното, вечното нейно съедине
ние с Възлюбения. Всяко действие се разделя от своя страна на три 
по-малки отдели (или явления), съобразно изобразяваните във всяко 
действие три различни състояния на възлюбената при разните въз
действия на Възлюбения върху нея.

Първото явление на първото действие (гл. 1—2, 7) представлява 
първото движение на любовта в сърцето на възлюбената: в царските 
палати на Соломона невестата разказва на иерусалимските дъщери за 
някогашните милувки, любов и красота на Възлюбения, обяснява при
чините на своята загорялост и изказва желание отново да се съедини 
с Възлюбения; след това тя слуша гласа на Възлюбения, бърза към 
Него и заспива на ръцете Му, а Той моли иерусалимските дъщери да 
я не будят. Във второто явление (2, 8 —3,5) възлюбената отначало 
разправя, как й се сторило, че вижда своя Възлюбен, стоящ зад стената 
до прозореца и я вика; но този разговор неочаквано бил прекъснат от 
братята й, които й заповядват да лови лисичета, опустошаващи техните 
лозя, и прогонват от нея Възлюбения. Заета от мисъл за Него, тя Го 
вика, търси Го по градските улици и пита градската стража за Него, 
но безуспешно; но ето Той стои недалеч от нея; тя Го отвежда в 
дома на своята майка и там, успокоена от присъствието на Възлюбе
ния, заспива. Третото явление (3, 6—5, 1) представлява тържеството по 
случай бракосъчетанието на Възлюбения и възлюбената и тяхната бе
седа. Най-напред иерусалимските дъщери възпяват с възторг шествието 
на възлюбената към дома на нейния Жених и след това — Самия Въз
любен, Който излиза да посрещне Своята възлюбена невеста; Възлю
беният, като приветствува възлюбената, възхвалява нейната красота 
и съвършенства и приканва гостите да вкусят от брачното уго
щение.
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Второто действие, което също се разделя на три явления, изо
бразява взаимните отношения на Възлюбения и възлюбената след 
тяхното бракосъчетание. В първото явление на това действие (5, 2—6,8) 
възлюбената разказва, как нейният Възлюбен я будил, и когато тя за- 
закъснявала да Му отвори вратата, Той си отишел; тя тръгнала да Го 
търси по града, където градските стражари жестоко я набили; после 
се обръща към иерусалимските дъщери и, като ги разпитва за Възлю
бения, възхвалява Неговата красота и любовта Му към нея. Когато се 
разсъмва, възлюбената вижда, че насреща й иде нейният Възлюбен, 
Който от Своя страна говори за нейната красота и я поставя по високо 
от всички царици и наложници. Във второто явление на това действие 
(6, 9—8, 4) възлюбената разказва в своята овощна градина на своя 
Възлюбен за дневните събития: как сред домакинските нейни занятия 
нейните бивши познати, с цел да я прелъстят, възпявали нейната кра
сота, обяснявали й се в любов, но тя се отвърнала от това увлечение 
с готовност всичките свои грижи и богатства да посвети на стражду- 
щите, а любовта си — само на Възлюбения, Когото и моли да се от
далечи с нея на полето; упоена от Неговите милувки, тя заспива на 
ръцете Му. Най-подир в последното явление (8, 5—14) възлюбената, 
окончателно съединена вече със своя Възлюбен, отива под ръка с 
Него да разгледа своето разкошно домакинство, като същевременно 
Му говори за своята пламенна и неизменна към Него любов, грижливо 
ходатайствува пред Него за устройване щастието на своята по-малка 
сестра и Му показва своето уредено лозе.

§ 202. Тайнственото предобразователно значение на 
брачния съюз, изобразен в Песен на песните

Споменахме по горе (§ 199), че има мнение, какво в Песен на пе
сните се изобразява брачният съюз на цар Соломона с дъщерята на 
египетския фараон. Св. Православна Църква отдавна, на Пети вселенски 
събор, е осъдила тоьа криво мнение в лицето на Теодора Мопсуетски, 
който така разбирал и така тълкувал тази книга. Дори не признавал 
нейната боговдъхновеност. Срещаните в книгата картини, които пред
ставляват любовта между Възлюбения и Неговата възлюбена, за про
стото и неизвратено въображение се явяват с девствена наивност и чи
стота, съвършено чужди на чувствената възбуденост. Ето защо при 
четенето и тълкуването на тази книга трябва да вземем под съобра
жение различието — някога и сега — между източните и западните народи. 
Днешните правила и понятия не могат да служат за мярка, под която 
могат да се подведат картините, лицата, действията и думите на Песен на 
песните. Не е рядкост в източната поезия под булото на любовта да се 
крие духовна пламенна любов, съвършено чужда на чувствената ; и мно
зина тълкуватели в подкрепа на това твърдение са привеждали източни 
иносказателни песни, много прилични на тази боговдъхновена Соло- 
монова песен.

Възлюбеният тук в едно и също време е овчар (1, 6; 6, 2), лозар 
(5, 1) и цар (1, 11; 3, 11), а възлюбената —овчарка (1, 7), пазачка на 
лозето (1, 5) и царица (в, 7—8). Вьв взаимните си отношения тези 
тайнствени лица едновременно са брат и сестра (4, 12), сгоденик и
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сгоденица, мъж и жена (1, 15; 2, 6 и др.). Така че и при съпруже
ските отношения възлюбената си остава девица, сестра (4, 12). От 
друга страна тази сестра - невеста на Възлюбения, Негова жена и 
царица, ходи нощно време из градските улици да търси своя Възлю
бен (3, 2—4), а градската стража я бие и съблича (5, 7). Ако буквално 
се разбира тази книга, всички тези обстоятелства се явяват твърде 
неестествени и неприложими към Соломона и, следователно, указват 
на тайнствения смисъл на книгата Песен на песните. В тайнствен сми
съл, като месианско пророческо изобразяване на благодатния съюз 
между Бога и човека и частно на този на Христа с Църквата, всякога се е 
разбирала тази книга, както във ветхозаветната църква, поради което 
тя е внесена в канона на св. книги, тъй и в новозаветната, учението 
на която за това е ясно изложено в тълкуването на книгата от страна 
на св. отци и учители на Църквата: Василий Велики, Григорий Бого
слов, блаж. Иероним, блаж. Теодорит и др. Такова разбиране на кни
гата е напълно Съгласно със Свещеното Писание (Пс. 44; Ис. 62, 7; 
Ос. гл. 1—3; Ммт. 9, 15; Йоан 3, 29; Гал. 4,22—31; Еф. 5, 23—31; 
2 Кор. 11, 3; Откр. 19, 7—8; 21, 2 и мн. др.).

IV, ПРОРОЧЕСКИ КНИГИ 

§ 203, Понятие за пророците и за техните пророчества
Под понятието пророк (гр. тироф^т ,̂ а на еврейски „цофе“ и „на

ни“) се разбира човек, избран от Бога да възвести волята Му за ми
на ли, настоящи и бъдещи събития, както и да поддържа религията и 
нра вствеността между човеците. Обаче понятието пророк има по-об- 
ширно значение. Така, например, Аарон бил за Моисея пророк (Изх.
7. 1), защото бил определен да предава на израилтяните думите, които 
Мойсей получавал от Бога; за свещените музиканти при храма се го
вори, че „пророзествували“ (1 Пар. 25, 1);св. ап. Павел нарекъл Арета 
за критяните „техен пророк“ (Тит. 1, 12); в Свещеното Писание 
се наричат пророци и люде самозванци, които са се хвалели с лъжливо 
вдъхновение.

Пророци е имало и във Ветхия, и в Новия Завет (Деян. 21,10—11; 
Еф. 4, 11 и др.).

Ветхозаветните пророци били особени избраници на Иахве да 
напомнят на людете техните длъжности, да изобличават греховете им, 
да призоват към покаяние и изправление, да поучават царе, да произ
насят Божии присъди над царе и народи и да предсказват бъдещето. 
Тяхното служение е било съвършено различно от левитското и цар
ското. Пророците са подпомагали свещениците и левитите в наста
влението и поучението на израилския народ, особено пък много в израил 
ското царство, гдето не е имало истински свещеници (4 Цар. 4, 23); 
някои от пророците са подпомагали благочестивите царе в ревността 
им да възстановят истинско богоночитание и благочестие. Пророците са 
били самоотвержени, безстрашни човеци (4 Цар. 1, 8; Зах. 13, 4), от
бягвали са всяко грешно удоволствие и наслаждение (4 Цар. 5, 15), 
били са често гонени, преследвани и убивани (Мат. 23, 34—37; Иак.
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5, 10; Евр. 11, 32—38), поради което и като особени Божии пратеници 
са имали голям авторитет и са оказвали голямо влияние върху людете. 
Във Ветил, Галгал, Иерихон и Нават е имало пророчески школи, в кои
то са се учили младежи във вярата и богослужението. От тези про
рочески школи са излезли, освен учители на вярата и участници при 
богослужението, но и много боговдъхновени пророци. Имало е пророци, 
които са били повикани от ралото и пастирството (3 Цар. 19, 20; Ам. 
7, 14—15; Зах. 13, 5). Ветхозаветните пророци не са били свързани ни 
с род (както свещениците, които били от Левиевото коляно, и царете — 
от Давиловото), ни с пол (имало е и жени пророчици, като напр. Ма- 
риам, Девора, Олда, Ана и др.), ни с обществено положение (напр. 
Амос бил овчар, Авакум — левит). Единственото условие за встъпване 
в пророческо служение е било повикването от Господа.

В Новия Завет пророците са били люде надарени със свръхесте
ствени сили и са стояли по-долу от апостолите. Те са говорили по 
Божие вдъхновение за бъдещи събития, като изобщо са откривали 
Божията воля и са тълкували Писанието (1 Кор. 11, 4—5; 14, 1—31). 
Така в книгата Деяния апостолски (13, 1; 21, 10) се казва, че Иуда и 
Сила, както и Агав, са били прорици. Бог поставил в Църквата най- 
напред апостоли, а после пророци (1 Кор. 11,28; Еф. 2, 10 ; 4, 11; Откр. 
18, 20; Деян, 21, 9). Иисус Христос, за Когото са свидетелствували 
всички ветхозаветни пророци, е Великият Пророк на Своята Църква във 
всички векове (Второз. 18, 15—19; Деян. 3, 23—24). Сам Той, или пък 
чрез боговдъхновените Си раби, е открил на верните всичко, което знаем 
за Бога и душата.

От всичко, което се каза по-горе за пророците, тях можем по- 
пълно да характеризираме като особени пратеници на Бога, по силата 
на своето непосредствено получавано откровение, да ръководят из
брания народ Божий във вярата и благочестието и да предсказват 
бъдещето. Главен предмет на предсказванията на ветхозаветните про
роци е бил Иисус Христос и съдбата на Неговата Църква.

§ 204. Разни способи за получаване откровения 
от Бога

Способите, посредством които е могло да се получи Божие от
кровение, са посочени от Бога на Аарона и Мариам: „Ако между вас 
има пророк Господен, Аз му се откривам във видение, на сън говоря 
с него; не е тъй обаче с Моя раб Моисея, — той е верен в целия Ми 
дом; Аз говоря с него уста с уста, и явно, а не с гатанки“ (Числ. 12, 
6—8). Значи, откровенията са ставали чрез следните способи: 1 посред
ством видение в будно състояние, 2. чрез видение в сън и 3. посред
ством лична устна беседа.

По първия способ пророкът получавал Божие откровение в състоя
ние на възторг или възхищение (2 Кор. 12, 2 —4; Откр. 1, 10), в кое
то духът на пророка се отделял от земния свят, като се издигал над 
пространството и времето и достигал до небесния свят. При това 
състояние Божият пророк се удостоявал да гледа и слуша предмети 
и думи, невидими за друго лице, и да съзерцава бъдещи събития. По 
този способ св. пророк Исаия видял Господа в храма, с е д н а л  на
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п р е с т о л  в и с о к  и и з д и г н а т ,  заобиколен от безчислено множе
ство серафими, които Го славословели (Ис. 6, 1—4). Иеремия видял 
клонче от миндалово дърво (гл. 1, 1— 12), а Иезекиил — видението на 
славата Божия (гл. 1—3) и после поле, посеяно с човешки кости (гл. 
37, 1—12) и др. Понеже тези явления били тайнствени, придружавали 
са се чрез устни обяснения.

По втория способ пророкът видял в сън картини из висшия свят 
и слушал думи от Бога или от светите Му ангели. Пророкът Даниил 
насъне видял море, разлюлявано от четири вятъра, като от него изли
зали четири звяра (гл. 7). Този способ на Божие откровение е стар: 
посредством него Бог открил Своята воля на Иакова (Бит. 28, 11 —15), 
на Лавана (Бит. 31, 24), на Авимелеха (Бит. 20, 3j, на Иосифа (Бит. 
37, 6—9) и др. Не ще съмнение, че откровенията по този способ не са 
били обикновени сънища. За да приемат тези откровения за истински, 
пророците са имали несъмнено ясни и осезателни основания.

По третия способ, или чрез устна беседа, Бог откривал Своята 
воля на верния Си раб Моисея, с когото беседвал уста с уста, лице 
към лице, както някой говори със своя приятел (Числ. 12, 5—8; Изх. 
33—11). Чрез същия способ Бог откривал Своята воля и на другите 
пророци, което се вижда от често употребяваните от тях изрази: Р е ч е 
Г о с п о д  на мене,  т а к а  г о в о р и  Г о с п о д ,  Г о с п о д  каза .  
В Свещеното Писание се вижда, че другите пророци Бог не удостоя
вал с такава близост като Моисея, който видял лицето на Господа. 
Тази разлика се състояла в това, че Мойсей виждал пред себе си няка
къв видим образ на Бога, недостъпен несъмнено за другите човеци, 
когато пък другите пророци чували само Божия глас. Самуил напр. 
чувал Божия глас, който го викал, но Бога не видял (1 Цар. 3, 3 —10). 
Другите пророци този глас чували не вън от себе си, а в себе си 
(Иер. 20, 20; Ав. 2,1 ; Зах. 1, 10). Това вътрешно небесно озарение 
пророците понякога са изразявали така: „И биде към мене слово Го
сподне“, „И когато Той ми говореше, влезе в мене дух“, „Беше върху 
мене ръката Господня“ и пр.

§ 205. Разни способи, чрез които пророците съобщавали 
на людете Божията воля

Получаваните от Бога откровения пророците съобщавали на лю
дете чрез следните три способа: 1 .уст на  проповед, 2. написване и
3. символични действия.

Най-обикновеният и най-общият способ за съобщаване открове
нията Божии е бил устната проповед. Когато Божието откровение се 
отнасяло до цял народ, пророците го съобщавали сами устно в храма 
и в местата на народните събрания (Иер. 7, 2; 26, 1—2); когато Бо
жията воля трябвало да се съобщи на царя, на началника или на друго 
лице, пророците са отивали при тях лично у дома им или на место- 
служението им и там им съобщавали всичко право, смело и без ни
какво унижение (Ис. 7, 3; Иер. 22, 12; 28, 19; 42, 8); когато трябвало 
пророците да известят Божията воля на езичниците, те понякога оти
вали в техните страни (напр. Йона в Ниневия), а понякога откривали 
Божиите откровения на техните пратеници в Иудея (Иер. 27, 1—11).
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Ако пък не било възможно откриването да се съобщи устно, 
или пък когато по своята същина то се отнасяло до целия Божий на
род, и особено за бъдещите поколения, тогава то се записвало. Така 
пророк Иеремия, когато бил заключен в тъмница, написал своите от
кровения на книжен свитък и поръчал на своя ученик пророк Варуха 
да ги прочете публично в притвора на храма (Иер. 36, 1—7). Същият 
пророк писмено съобщил на преселените във Вавилон иудеи Божиите 
откровения (Иер. 29, 1—2; 50, 1—53, 64). В края на живота си проро
ците сами записвали своите откровения или поръчвали на други да ги 
запишат. По такъв начин са се явили пророческите книги, написани по 
внушение на Св. Дух, за назидание и утвърждение на верните в исти
ните на вярата, и за подготвянето им да приемат достойно многоочак- 
вания и обещания Месия.

Чрез символични действия пророците съобщавали Божията воля, 
когато искали да обърнат вниманието на израилския народ върху неизмен
ните Божии определения или пък да ги запечатат твърдо в тяхната па
мет. Пророците много пъти чрез символичните действия пред очите 
на самите свои сънародници сами преживявали онова, което щяло да 
се случи с тях или околните народи. Така пророкът Иеремия но
сил на шията си ярем, за да предобрази робството на иудеите и дру
гите народи под вавилонския цар; пророк Иезекиил начертал на една 
голяма тухла града Йерусалим и нарисувал обсадни действия, за да* 
означи обсадата на този град, която щял да направи Навуходоносор 
(4, 1—7); прор. Исаия три години ходил гол и бос, за да ознаменува 
робството на египтяни и етиопци, които асирийският цар щял да по
веде в плен голи и боси (20, 1—6).

§ 206. Брой на пророците и на техните книги
От всички ветхозаветни пророци не са останали книги. Пророци- 

писатели за пръв път се явяват в лицето на Моисея и продължават до 
Малахия, наречен „печат на пророците". Писатели на пророческите 
книги са били 16, а именно: Исаия, Иеремия, Иезекиил, Даниил, Осия, 
ИоилгАмос, Авдий, Йона, Михей, Наум, Авакум, Софония, Агей, Даха- 
рия и Малахия. Първите четири пророци, а именно: Исаия, Иеремия, 
Иезекиил и Даниил, се наричат велики, а останалите дванадесет — малки, 
Тези названия са дадени не по степен на дара на пророците, и не по 
каноническото им достойнство, а само според обема на техните книги.

Всичките пророчески книги са надписани с името на своите писа
тели, а именно: 1. Книга на пр. Исаия, 2. — на пр. Иеремия, заедно с 
каноническата й прибавка — Плач Иеремиев, 3. — на пр. Иезекиила, 4. — 
на пр. Даниила, 5. — на пр. Осия, 6. — на Иоиля, 7. — на пр. Амоса, 8 ,— 
на пр. Авдий, 9. — на пр. Йона, 10. — на пр. Михея, 11. — на пр. Наума, 
12. — на пр. Авакума, 13. — на пр. Софония, 14. — на пр. Агея, 15. — на 
пр. Захария и 16. — на Малахия.

Според еврейското броене пророческите книги са : I. 6 книги на - 
по-раншните или първи пророци: Иисус Навин, Съдии, 1 Самуилова 
(1 Царства), 2 Самуилова (2 Царства), 1 Царства (3 Царства), 2 Цар
ства (4 Царства) и II. по-сетнешни или втори пророци: Исаия, Иеремия, 
Изекиил и 12 малки пророци.
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Забележка. Книгата на пророк Даниила се отнася към писанията или агио- 
графиите.

§ 207. Поглед върху съдържанието на пророческите 
книги и главен предмет на пророчествата+

Общото съдържание на пророческите книги, като хармонира с 
целта на пророческото служение, се състои в изяснение духа и същ
ността на Моисеевия закон, в изобличаване религиозните заблуждения 
и пороци, в приканване народа към покаяние и изправление на живота, 
в изяснение особеното Божие назначение на еврейския народ по 
отношение на останалите народи и предсказване на цеговата съдба в 
бъдеще.

В тези книги с особена яснота е показан планът на Божието до
мостроителство за спасение на людете. Така че иудеите, ръководейки 
се от тези книги, са могли ясно и безпогрешно да разбират чудната 
съдба на своето отечество, минало!о и своите обязаности в бъде
щето. Могли са също да оценят правилно положението и значението 
на съвременните им съседни цветущи езически царства, за да се не 
увличат и заслепяват от техните временни успехи, тъй като в книгите 
на пророците е указано, че всички тези народи са оръдия на Божия 
промисъл за наказание и вразумяване на заблуждаващите се, за изтреб
ване на развратените и неспособните за покаяние, и за подготвяне 
пътя за разпространение на истинското богопознание между човеците.

Макар и да са многообразни по съдържание пророческите книги, 
главният им предмет е един и същ: Обещаният Месия, целта и цен
търът на цялото ветхозаветно Свещено Писание, и Неговото царство, 
за достойното настъпване на което пророците са подготвяли людете. 
Планът на Божието домостроителство за спасението на целия свят 
чрез доброволната жертва на Месия — ето постоянната тема на всички 
пророци. „За това спасение — говори св. ап. Петър — направиха издир
вания и изследвания пророците, които предсказваха за дадената нам бла
годат“ (1 поел. 1, 10). И наистина, тази месиянска идея вътрешно при- 
съств^ва във всички пророчески речи и движи мислите на пророците. 
За да дадат възможност на своите съвременни сънародници по-живо 
да си представят Христа, а на бъдещите — съвременници на Христа, вярно 
да Го узнаят, да бъдат готови и достойни да встъпят в Неговото 
царство. Пророците изобразяват и частни черти от живота на Месия, 
описват характера на Неговото царство и духовните свойства на чле
новете на това царство. За съвременниците именно на Христа, според 
свидетелството на св. ап. Петра, пророците старателно „изследваха, 
кое и какво време е посочвал Христовият Дух, що беше в тях, когато 
Той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава“ 
(1 поел. 1, 11). Така пророците обхванали в своите пророчества всич
ките обстоятелства на земния живот на Христа Спасителя и най-глав 
ните съдбини на Неговата Църква, а именно: произходът Му от Иудо- 
вия и Дави довия род (Бит. 49, 10; Ис. 11, 1—3, 10; Иер. 33, 15—16; 
Иез. 34, 23—24), рождението Му от Девица (Ис. 7, 14), месторожде
нието Му (Мих. 5, 2), бягството Му в Египет (Ос. 11, 2), избиване на 
витлеемските деца (Иер. 31, 15), явяването на Неговия предтеча
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(Мал. 4 ,5 —6), откриването на царството Му подир седемдесет седмини 
(Дан. 9, 24—27), Неговото обществено служение (Ис. 9, 1—2; гл. 61), 
предаването Му за тридесет сребърника (Зах. 11, 12 - 13), осъждането 
Му на смърт (53, 4—8), Неговите страдания и разпъването Му между 
разбойници (Ис. 53, 4—8, 12), разделяне на дрехите Му (Пс. 21, 19), 
напояването Му с оцет (Пс. 168—22), смърта Му и придружаващите я 
чудеса (Ис. 53, 4—8), пробождането на ребрата Му (Изх. 12, 46; Зах. 
12, 10), погребението Му между богатите (Ис. 53, 9), Неговото въз
кресение от мъртвите (Пс. 15, 10; Ос. 6, 3 и др.), възнесението Му 
на небесата (Ис. 63, 1—3, 7—9; Зах. 14, 4, 8—11), сядането Му от 
дясно на Отца и прославянето Му (Пс. 109, 1; Ис 52, 13), изпращането 
от^Него на Светия Дух над апостолите и вярващите (Иоил 2, 28—32), 
проповедта на апостолите Му (Ис. 53, 12; Пс. 44, 17), просвещението на 
езичниците и разпространяването на Църквата Му по цялата земя (Ис. 
35; Пс. 2, 6—12; Ис. 9, 1—2), последните времена на света и идването 
на антихриста (Ис. 11, 4), второто Негово пришествие и въскресението 
на мъртвите (Пс. 15; Иез. 37), страшния Му съд и решаване участта 
на всички (Иоил 2, 28—32) и най-после вечното царство на Христа 
(Дан. 7,14; Ис. 9, 6; Пс. 109, $4). Пророците писали по вдъхновение от 
Св. Дух, както за това говори св. ап. Петър: „Никога по човешка воля 
не е изречено пророчество, но от Дух Светий просветявани са гово
рили светите Божии човеци“ (2 поел. 1, 21). Пророчествата са едни 
от свидетелствата за истинността на християнската вяра: те имат за 
нас това значение, което са имали чудесата за съвременниците.

22. КНИГА НА ПРОРОК ИСАИЯ

§ 208. Сведения за пророка
Пророк Исая (евр. „Господ спасява“), както може да се види 

от неговата книга (1, 1; 2, 1) и според църковното предание, бил Амо- 
сов син и произлизал от царски род: баща му бил син на цар Иоаса 
и брат на цар Амасия (4 Цар 14, 1). Пророк Исаия бил женен и имал 
двама сина (7, 3; 8; 3, 18). Той пророчествувал в дните на иудейските 
царе: Озия, Иоатама, Ахаза и Езекия (гл. 1, 1). Към пророческото слу
жение той бил повикан в годината, когато умрял Озия, по особен на
чин (гл. 6). Според преданието на ветхозаветната църква, * което се 
приема от мнозина св. отци, пророк Исаия завършил живота си мъче
нически, защото изобличил цар Манасия и велможите му в нечестие: 
той бил претрит с трион в едно дърво, в което се бил скрил. Според 
свидетелството на блаж. Иеронима, думите на св. ап. Павла: „бяха 
претрити“ (Евр. 11, 37) се отнасят за Исаия. Пророк Исаия живял и 
пророчествувал в Йерусалим. Той преживял и цар Езекия, което об
стоятелство може да се види и от книгата Паралипоменон (2 кн. гл. 
32,32), гдето се говори за „Видението на Исаия, Амосов син“, като за 
книга, в която по-обстойно са описани делата и добродетелите на Езе
кия, отколкото в книгата Паралипоменон. Предполагат, че през царуването 
на нечестивия Манасия Исаия пророкувал само осем години. По такъв 
начин той служил 70 години: 1 година при Озия, 16 години при
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Иоатама, 16 при Ахаза, 29 години при Езекия и около 8 години при 
Манасия ^759—690 г. пр. Хр.). Според преданието, пророк Исаия бил 
погребан в Йерусалим, близо до Силоам, за да не пресъхват водите 
му: при обсадата на Йерусалим той с молитвите си изкарал вода из
под Сионската планина, чрез която постоянно се подържала вода в 
Силоам. В царуването на Теодосия Младши мощите на пророк Исаия 
били пренесени в Пенеада и поставени в църквата „Св. Лаврентий“. 
Църквата възпоменава паметта на пр. Исаия на 9/22 май.

Освен пророческата си книга, Исаия писал още и „за делата на 
царете Озия и Езекия (2 Пар. 26, 32; .32, 32), но тази книга не е стиг
нала до нас. Едно древно иудейско предание приписва на Исаия съби
рането и привеждането в ред последните шест глави от книгата Притчи,— 
обстоятелство, което като че ли се потвърждава и от самата тази книга 
(25, 1).

§ 209. Съдържание на книгата и нейното деление
Книгата на пророк Исаия се състои от 66 глави и по съдържа

нието си се дели обикновено на две части: в първата (I—39 гл.), която 
може да се характеризира като изобличителна, са събрани речите на 
пророка, в които изобличава своя народ и съседните нему народи в 
разни престъпления и пороци и ги заплашва с наказание от Бога — 
евреите изобличава за тяхното идолопоклонство и им предсказва плен 
от ръцете на езичниците, а езичниците изобличава за техните враждебни 
действия против иудеите и им предсказва окончателно разрушение на 
техните царства; във втората (40—66 гл.), която може да се характе
ризира като утешителна, са събрани всички речи на пророка, с които 
той утешава Божия народ, като му предсказва скорошното възвръщане 
от плена и настъпване благоприятни времена, като същевременно раз
крива тайната на спасението — и за иудеи, и за езичници — от робст
вото на греха и дявола, и най-после завършва с предсказание, че в бла- 
годатното Христово царство ще встъпят езичниците, а иудеите, по
ради своето неразкаяние и заблуждение, ще останат вън от него.

Има и друго разделяне на книгата: първа част(1—35), втора част 
36—39) и трета част (40—66). Във втората част, вмъкната между пър
вата и третата, се излага историческият разказ за нашествието на 
асирийския цар Сенахирима в Иудея и съветите, дадени по този случай 
от пророк Исаия на Езекия да се не бои от асирийците. Този разказ 
напълно съответствува на друг, който се намира в 4 Цар. 18, 13—20,19.

Има и трето разделение на книгата, според блаж. Иеронима, по 
царете, през времето на които Исая е пророчествувал. Така първата 
част се заключава в първите пет глави и съдържа пророческите речи, 
произнесени в дните на Озия; втората част съставя шеста, глава, в 
която се излага видението, което е станало в последната година на 
Озия или в първата година от царуването на Иоатама; третата част 
продължава от началото на седмата глава до 27 стих на четиринаде
сетата глава и съдържа пророчествата, изречени в дните на Ахаза; 
четвъртата част захваща от 28 стих на четиринадесетата глава и свър
шва в края на книгата — съдържа пророческите предсказания, про
изнесени в дните на Езекия. Очевидно е, че при такова деление на
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книгата има части неравни по обем, но датирани по произнасянето им.
Изложението на книгата се отличава с правилност, чистота на 

езика и изящество на формите. Блаж. Иероним обяснява тази особе
ност със знатния (царски) род на пророка. Друга особеност на тази 
книга е, че тук пророчествата са изказани с най-голяма яснота, особено 
за Месия и за Неговото благодатно царство. Тези особености на кни
гата в разните преводи не могат да се забележат: най-добрият превод 
бледнее пред оригинала. Блаж. Иероним, като прочел на еврейски кни
гата на Исая и я сравнил с превода на Седемдесетте, дошъл до за
ключението, че „последните не пожелали в своето време да изложат 
ясно тайните на своята вяра пред езичниците, за да не хвърлят свети
нята на псетата и бисерите пред свинете“ (Мат. 7, 6).

И З Б Р А Н И  М Е С Т А  О Т  К Н И Г А Т А  З А  И З Я С Н Е Н И Е

§210. Гл. 1: Религиозно-нравственото състояние на иудеите 
по времето на пророк Исая

В тази глава се съдържа изобличителната реч на пророк Исаия 
против религиозно-нравственото падение на.иудеите.

В началото пророкът надписва своята книга и указва времето, в 
което той е извършил своето пророческо служение (ст. 1). След това, 
ужасен от религиозните заблуждения на своите съвременници и тяхната 
нравствена развала, той отчаяно възклицава и от името на Господа го
вори: „Чуйте, неб>еса, и слушай, земьо, защото Господ говори! Аз 
възпитах и издигнах синовете, и те се побуниха против Мене“ (ст. 2). 
Религиозно-нравственото състояние е било толкова ниско, че пророкът 
сравнява съвременниците си със животните, които поставя по-горе от 
тях. „Волът познава стопанина си и оселът — яслите на господаря си, 
а Израил не ме познава“ (ст. 3). Картината, която по-нататък рисува 
пророкът, е мрачна: народ грешен, отрупан с беззакония и упорству- 
ващ в тях и, като последица на такива грехове, земята опустошена, 
градовете от огън изгорени и плодовете из нивите ограбени от чуж
денци, — с една реч, дъщерята Сионова (т. е. Йерусалим) е заприличала 
на колиба в лозе, станала като сеница в градина, като обсаден град (ст. 
4—8). При туй тежко положение, ако Господ не бе оставил един ма
лък остатък (т. е. ако не би проявил милост), иудеите биха били на
казани като Содом и Гомора (ст. 9). Обръщайки се към своите съна
родници, пророкът от името на Господа говори, че жертвите, каденията, 
новомесечията и празниците не са приети от Господа, щом те не спаз
ват главните заповеди на Божия закон: да правят добро, да търсят 
правда, да избавят угнетените, да защищават сираците и вдовиците 
(ст. 10—17; ср. Мат. гл. 23). Изказвайки всичко това, Исаия от името 
на Господа приканва своите сънародници: „Дойдете — и ще отсъдим. 
Да бъдат греховете ви и като багрено,—  като сняг ще ги избеля; да 
бъдат червени и като пурпур, — като вълна ще избеля. Ако поискате 
и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете .и упор- 
свувате, меч ще ви изтреби“ (ст. 18—20). Толкова дълбоко било за-
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блуждението и толкова голяма била покварата на иудеите в това време, 
че пророкът прави сравнение: „Как вирната, изпълнена с правосъдие 
столица, стана блудница! В нея правда обитаваше, а сега — убийци“ 
(ст. 21) и изброява престъпленията: среброто ти стана на сгурия, ви
ното ти с вода смесено, твоите князе станаха законопрестъпници и 
съучастници на крадци, понеже обичат подаръци и ламтят за награди, 
без да закрилят сираците и вдовиците (ст. 22—23). Но Господ ще про
стре ръката Си върху Йерусалим и в горнилото на бедствията ще го 
очисти, ще установи благочестието в първоначалната му чистота („ще 
ти поставям съдии както отпреди, и съветници, както изпървом“). 
Иудеите ще бъдат посрамени зарад дъбравите (посветени на Астарта), 
тъй много желани от тях, и ще се червят от срам зарад градините, които 
са си избрали: ще бъдат дъб без листа и като градина без вода 
(ст. 24—30),

Тази реч била произнесена при царуването на Озия, който, поради 
многото войни, които успешно ,водил против филистимци, арабци и 
амонитци, се възгордял и станал престъпник пред Господа. В тези 
войни, в които имал войска от 307, 500 войници, той силно изтощил 
царството си и докарал бедствие на народа (2 Пар. 26, 6—15).

§ 211. Гл. 2, 1—6: Бъдещето царство на мира около 
Йерусалим

В тази втора реч, произнесена пак във времето на Озия, пророк 
Исаия има за предмет Иудея и Йерусалим (ст. 1). „В последните дни,— • 
казва пророкът, — планината на дома Господен ще бъде поставена на
чело на планините и ще се възвиси над хълмовете, и ще потекат към 
нея всички народи“ (ст., 2). В тези думи и следващите в ст, 3—4 се 
съдържа пророчество за времето на Месия, когато истинското бого- 
почитание и богопознание, съсредоточени във времето на пророка в 
храма на планината Мория, ще се възвиси до степен, че всички ези
чески народи ще дойдат в Йерусалим и там Господ ще ги научи на 
Своите пътища, защото от Сион ще бъде възвестен законът и от 
Йерусалим — словото Господне. Тогава Господ ще съди народите и те 
ще оставят своите военни навици, защото ще прековат мечовете си на 
орала и копията си на сърпове (ст. 5—6).

Това пророчество се изпълнило, когато Спасителят Христос до- 
шел на земята и от Йерусалим възвестил на всички народи Своя еван
гелски закон и приканил всички езически народи да влязат в Неговото 
благодатно царство — Църквата (Мат. 28, 19—20). Пълното изпълнение 
на това пророчество ще стане в последните времена, когато народите 
ще оставят военните навици и ще се предадат на мирен труд. В по
следните времена, при свършека на света, Христос ще дойде втори 
път от небето на земята, за да съди народите. Разбира се, изпълне
нието на пророчеството не могло да стане във ветхозаветните времена, 
защото тогава и особено във времето на Исаия иудеите възприели много 
от нечестието на източните народи, с които воювали.
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212, Гл, 5, 1—7: Притча за неплодното лозе
В тази трета реч, произнесена също в дните на Озия, Исаия го

вори за лозето на Възлюбения (Пс. 44, I—3; 79, 9—12; Песн. 3, 1). 
Лозето на Възлюбения било насадено на връх торна рътлина (ст. 1). 
Стопанинът на лозето го огради^ и очистил от камъни, насадил го с 
отбор лозови пръчки, съградил кула по средата му и изкопал лин, 
очаквайки да роди добро грозде, а то родило диво грозде (ст. 2). Как 
ще постъпи Стопанинът с такова лошо лозе, което не Му дало добро 
грозде ? — Ще премахне оградата му и то ще бъде опустошавано; ще 
му разруши стените и то ще бъде тъпкано; ще го остави да запустее, 
няма да го копае и реже и то ще обрасне с тръне и бодили, дори 
ще заповяда на облаците с дъжд да го не оросяват (ст. 3—6). Сам 
пророкът обяснил своята притча или алегория. Лозето означава домът 
израилев— ветхозаветната църква, а мъжете на Иуда (иудейското 
царство)— обичното Божие насаждане. И Господ Саваот дълго време 
чакал правосъдие и, вместо такова, явило се кръвопролитие, и вместо 
правда — писък. Тук пророкът припомня многобройните войни, които, 
макар и успешни, завършили с отслабване на царството и бедствия на 
народа (ст. 7).

§ 213. Гл. 6: Повикване и посвещение на Исаия 
за пророк

В тази глава на книгата на Исаия се разказва за видението на 
Сина Божий, седнал на висок и издигнат престол, което станало след 
смъртта на Озия и в първата година от царуването на Иоатама (ст. 1). 
„Как Исаия видял, — говори св. Йоан Златоуст, — аз не зная. Затова 
че е видял, Исаия говори. А как видял ? — за това премълчава. Аз при
емам казаното и не любопитствувам да узная замълчаното; разбирам 
откритото, но не изследвам скритото, защото зарад това е скрито “ 
(Беседа 6) Че действително тук се явил Син Божий на Исаия, — това 
е видно от свидетелството на св. Йоана Богослова, който, изобличавайки 
неверието на евреите, се позовава на 10 стих от 6 глава на книгата 
на Исаия и казва: „Това казва Исаия, когато бе видял славата Му и 
бе говорил за Него“ (Еван. от Йоана, гл. 12, ст. 39—41). От упомена
тите подробности за това видение на Исаия („разклати се горнилото 
на вратите от гласа и домът се. изпълни с дим.. .  и един от серафи- 
мите взел с клещи от жертвеника разпален въглен“) може да се на- 
прави заключение, че видението е станало в иерусалимския храм, място 
на видимото Божие присъствие на земята. Син Божий се явява 
като цар, заобиколен със серафими, които Го възпявали и викали: 
„Свет, Свет Свет, Господ Саваот“. При вида на Господа Исаия по
чувствувал своето недостойнство и се уплашил да не умре (Бит. 32, 
30; Изх. 33, 20; Съд. 13, 22). Веднага един серафим прелетял и с 
горящ въглен се докоснал до устата на пророка и казал: „Ето, това 
се докосна до устата ти — и твоето беззаконие се отне от тебе, гре
хът ти се очисти“ (ст. 2—6). След туй пророкът чул Божия глас: 
„Кого да проводя? и кой ще отиде заради Нас ?“ На Божия глас Исаия 
отговорил: „Ето ме, проводи мене“. Господ му казал: „Иди и кажи на
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тоя народ: с уши ще чуете, и не ще разумеете, и с очи ще гледате — 
и не ще видите, защото сърцето на тоя народ е закоравяло, и с уши 
тежко слушат и затворили са очите си, да не би с очи да видят, с 
уши да чуят, и със сърце да разберат (т. е. да разберат блясъка на 
истината), та да се обърнат, за да ги изцеря“ (ст. 7—10). А когато Исаия 
запитал: „За дълго ли, Господи?“, т. е. докога ще продължава нераз- 
каяността на иудеите и тяхното упорство в греха, които пророкът ви
дял в дълголетното и славно царуване на Озия?,— в отговор на този 
въпрос, Господ му казал, че упорството на иудеите ще продължава, 
докато земята запустее, т. е. на пророка, който се намирал в страх и 
смущение от възлаганото му поръчение, предстои борба продължителна 
и ожесточена; предстоящето запустение, което ще бъде отначало от 
сирийци и израилтяни, а после от асирийци, в 14-та година от царува
нето на Езекия (4 Цар. 18, 13— 19, 37), не ще бъде продължително; 
останалото от народа ще се размножи и ще бъде свето поколение 
(ст. 11—13).

Описаното видение не показва, че пророкът за първи път се вика 
на пророческо служение, но, поради настъпващите събития, по-тежки 
от тези при Озия, пророкът трябва да бъде по-решителен и по-смел в 
изобличенията на своя народ...  Иоатам, който дошел след Озия, макар 
и да бил благочестив, нямал твърдата воля да спре идолослужението 
на народа '(4 Цар. 15, 33—35). Приемникът на Иоатама, Ахаз, отрито 
застанал на страната на чуждите обичаи и култове (4 Цар. 16,3) и по 
такъв начин дал пълна свобода на чувствените наклоности на народа 
и отдаването му в идолопоклонство, съпроводено с голям разврат.

Ст. 3. Тук има указание за трите Лица на Света Троица с три 
кратното викане на серафимите: „Свет, Свет, Свет Господ Саваот.“

§ 214. Гл. 7, 14: Пророчество за рождението на 
Емануила от Девица

В царуването ва иудейския цар Ахаза израилският цар Факей, 
подпомогнат от сирийския цар Рецина, нападнал Йерусалим, с цел да 
свали от престола Ахаза, като постави вместо него Тавеиловия син. 
Отначало войната била успешна за двамата съюзника: сирийският цар 
в един ден избил 120,000 войници от Ахазовите войски, а израилският 
цар откарал в плен 200,000 иудеи (4 Цар. гл. 16 и 2 Пар. гл. 28). 
Този небивал успех докарал Ахаза в.панически страх, а всички членове 
от царския дом изтърпнали от ужас (7, 1—2). В това време Бог запо
вядал на Исаия да отиде заедно със сина си Шеарясув при Ахаза ида 
го успокои, като му каже, че Рецин и Факея не ще могат да постигнат 
целта си: Дамаск и Самария пак ще си останат столици на Сирия и 
израилското царство, а Рецин и Факей ще бъдат царе само на тях; 
нещо повече дори след 65 години израилското царство ще бъде окон
чателно разрушено (ст. 3—4). Пророкът забележил, че Ахаз презри
телно се отнесъл към неговото пророчество, поради което му пред
ложил да иска личба от Господа в дълбинето или във висинето (т. е. в 
земната или небесна област), за да се убеди в истиността на неговите 
думи. Ахаз кощунствено се отказал да иска либча и пророк Исаия, 
като изобличил представителите на Давидовия дом, обръща речта си
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към Давидовия род и казва: „Защото Сам Господ ще ви даде личба: 
ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името 
Емануил“ (ст. 10—14), А земята, от чиито царе се боите, — продължил 
пророкът, — ще бъде опустошена след толкова време, колкото време 
минава от зачеването на един младенец до разкриване у него способ
ността да различава доброто от злото (ст. 15—16). А Иудея, поради 
неверието на цар Ахаза, я очаква опустошение от асирийците. По Бо
жие повеление, асирийският цар „ще обръсне с бръснач“ Иудея по 
такъв начин, че и най-добрите лозя ще се обърнат в глог и търнак, 
а нивите дребен добитък ще тъпче (ст. 17—20)

Ст. з. Шеарясув („остатък ще се върне“) символично показва 
съдбата на евреите: макар че всички били заплашени с изтребление, 
но не всички са загинали; малка част от тях (остатък) щели да се 
обърнат към Господа с вяра и покаяние и щели да се спасят от 
гибел

Ст. 8. „А подир 65 години Ефрем ще престане да бъде народ“. 
С тези думи се предсказва разрушението на израилското царство от 
Саргона (или Салманасара) в 722 г. пр. Хр., когато почти всички из
раилтяни били изселени от него. 65 години трябва да се броят от 
времето, когато било произнесено това пророчество от Амоса (гл. 5, 

.27; 7, 11, 17), в 787 г. пр. Хр. Тук Исаия само напомнил Амосовото 
пророчество.

Ст. 14. Въпреки неверието на Ахаза, Бог проявява милост към 
Давидовия дом и дава личба: „Ето, Девицата ще зачене и ще роди 
Син, и ще Му нарекат името Емануил“. Еврейската дума алма (девица) 
означава девица пълноразвита, способна да ражда деца. Седемдесетте 
превели тази дума juapfrevos, за да означат, че Майката на Емануила 
ще бъде Дева. Пред Алма и UapDivos има член, което означава, че 
Майката на Емануила е определена, известна Девица. — Емануил значи 
„Бог с нас“. Пророк Исаия нарича Емануила (гл. 8 и 9) „Цар“, „Бог“, 
„Отец на бъдещия век“. Рождението на Емануила е, следов е рожде
ние на необикновено лице — Бог. Смисълът на това пророчество по от
ношение на съвременниците на пророка е този: не може да загине цар 
Ахаз и с него Давидовият род, защото от него трябва да има цар до 
раждането на Месия (Бит. 49, 10; 2 Пар. 7, 12—16).

§ 215. Гл. 8, 1—9, 7: Пророчество за въздигане Божието 
царство чрез обещания Потомък на Давида; свойствата 

на Емануила
Понеже пророчеството за раждането на Емануила от Девица било 

необичайно, по Божие повеление, в присъствието на двама достоверни 
свидетели, Урия и Захария, сина Варахиев, написал на голям нов свитък 
думите: магер-шелал-хаш-баз („грабеж бърза, плячка тича“) и го по
ставил на видно място, вероятно в храма (8, 1). След това пророкът 
на своя новороден младенец дал това име, като при това обяснил, че 
преди син му да бъде в състояние да казва: тате, мамо, асирийският 
цар ще отведе в плен жителите на Дамаск и Самария, т. е. ще почне 
да опустошава и разрушава сирийското и израилско царство, които
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воювали против Иудея (ст. 2 —4). Понеже тези люде (думата е за иу
деите) пренебрегвали водите на Силоам, които течели тихо (т. е. не 
възлюбили царството на Давидовия дом и мирното, като Силоамският 
поток, 16-годишно царуване на Иоатама), а пожелали да имат власти- 
тели Рецина и Ремалиевия син, Господ ще изпрати върху тях бурните 
и големи води на реката (т. е. асирийския цар), които ще залеят цяла 
Иудея. Понеже тази измяна на иудеите против Давидовия род и заго
ворът между сирийци и израилтяни била против Божието обещание за 
Емануила, тогава крилете на Емануила ще покрият земята, в която Той 
щял да се роди, и няма да допуснат да се изпълнят замислите на 
опустошителите. Да знаят проче всичко това езичниците до далечните 
земи, както и иерусалимските велможи (които също очаквали завое
вателите), че тези техни замисли няма да се изпълнят (ст. 5— 1 0 ). За
това жителите на иудейската земя не трябва да съдят за опасността, 
която ги застрашава по приетото убеждение за могъществото на ца
рете (ст. 11 — 1 2 ), а да се борят и почитат Иахве (ст. 13), Който е 
техен защитник и няма да допусне, щото Неговият заблуден народ да 
погине (ст. 14—15). Неговите повеления трябва да очакват и с Него
вата пророческа дума трябва да се съобразяват, а не да ходят към 
онези, които викат мъртъвци, към магесници, към обайници и пр. (ст. 
16—20), защото иначе ще дойде върху тях жестоко бедствие, което 
ще ги доведе до отчаяние и богохулство (ст. 21). Но и това наказание 
ще има край. Както бедствията, които скоро ще настъпят, ще унизят 
Завулонозото и Нефталимово колена, така и следващите след тях 
събития ще прославят Галилея (земите Завулонова и Нефталимова). 
Тя ще бъде озарена със светлината на Давидовия Потомък, Който ще 
произлезе от неговия дом (ст. 2 2 ).

Пророкът по-нататък предсказва, че Завулоновата и Нефталимова 
земи, както и останалите покрай морето и на другата страна на Йордан 
земи, с една реч, цяла езическа Галилея, чиито жители тънели в не
проницаема тъмнина в духовно-нравствено отношение, първи те ще 
бъдат озарени от великата светлина на Емануила, Който ще освободи 
всички вярващи от езическо робство и ще въдвори мир на земята — 
властта на притеснителите ще бъде разсипана, както тази на мадиам- 
ците (9, 1—5). За да убеди вярващите, че това ще се сбъдне, Исаия 
подробно описва богочовешките свойства на Емануила с тези думи: 
„Защото Младенецът ни се роди — Син ни се даде; властта е на ра
менете Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец 
на вечността, Княз на мира. Неговата власт и мир без край ще расте 
върху престола на Давида и царството му, за да го утвърди Той и 
да го укрепи чрез съд и правда отсега и до-века. Ревността на Гос
пода Саваота ще извърши това.“ (ст. 6 —7).

Ст. 2 . Под в е л и к а т а  с в е т л и н а  се разбира Иисус Христос, 
както Сам Той се нарича с това име (Йоан. 8 , 12; 12, 46), понеже дал 
на човеците голяма светлина по въпросите за Бога и безсмъртната чо
вешка душа. Според изяснението на св. еванг. Матея, тук се пророче- 
ствува за настаняването на Христа в Галилея, отгдето и започнала 
Неговата обществена дейност (4, 13—16).

Ст. 4. Думата е за духовното освобождение от дявола и греха, 
а никак не за политическо освобождение. Христос не унищожил по
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литическото господство, а напротив учил Своите последователи да се 
подчиняват на политическата власт (Мат. 22, 21). — Духовната победа 
на Христа се сравнява с тази на Гедеона над мадимците: както Гедеон 
с 300 невъоръжени войници, които носели в ръцете си тръби и све- 
тилници, скрити в глинени съдове, чрез звука на тръбите и внезапната 
светлина на светилниците, поразил мадиамците, така и Иисус Христос 
с малко войници (апостолите), без никакво оръжие, победил дявола и 
освободил човечеството от неговото робство и от греха.

Ст. 6—7. За нас, за нашето спасение, се роди Младенец. За нас 
е отреден в жертва Син Божи, облечен с всичката власт и сила на 
Своя Небесен Отец (Мат. 7, 29; 28, 18). — В л а с т т а  е на р а м е н е т е  
Му. Този израз е взет от обичая на източните царе — да носят чер
вен плат, символ на своето царско достойнство. — Свойствата на Ема- 
нуила, според пророка, са следните:

1. Велика совата дигедъ (спр. славянската Библия, 9, 6 ). Тъй се 
нарича Месия, защото най-ясно в сравнение с другите пророци е из 
вестил, че като Божие Лице е участвувал в съвета на Света 
Троица, когато в предвечност бил решен въпросът, било избрано сред
ството за изкупление на човешкия род (Пс. 39, 8 —9; Евр. 10, 7—8).

2. Чуден. Така се нарича Месия, защото самото Му същество 
(Богочовек), учение и дела, непознати и нечувани дотогава, превишаващи 
всякакъв човешки разум, са чудни.

3. Бог крепък. Месия не е твар, както нечестиво учил Арий, а 
Бог, равночестен на Отца, чрез Когото всичко е сътворено (Йоан. 1,3; 
Кол. 1, 16—17).

4 . Княз на мира. Месия е началник, виновник (причинител) на 
примирението: а. Той е примирил Бога с човека, понеже изкупил людете 
от клетвата на закона (Гал. 3, 13); б. Той примирил човека с неговата 
съвест, която до изкуплението не го е оставяла на мира и го застра
шавала с праведния Божий съд; в. най-сетне Той примирил човеците
помежду им (Ис. 2 , 4; 1 1 , 6 —8 ).

5. Отец на вечността. Месия е Отец на вечността, защото е ос
новател на бъдещия живот, първенец между мъртвите, началник и 
извършител на нашата вяра (Кол. 1, 18; 2 Тим. 1, 10 ; Евр. 12, 2).

6. Неговата власт и мир без край ще расте. Неговата, на Ме
сия, власт е безпределна (Дан. 7, 14 ; 1 Кор. 15, 27; Евр. 2 , 2) и мирът 
на Неговото царство ще се продължава вечно.

§ 216. Гл. 11: Изпълненият с Божия Дух Потомък от 
Иесеевия корен и Неговото царство на мира

В тази глава от книгата на прор. Исаия се съдържа пророчество 
за произхода на Месия по плът от Иесеевия (или, което е все същото, 
от Давидовия) пън, за свойствата и делата на Месия, както и за уста
новяването от Него на земята истина и правда.

От пъна на Иесеевото родословно дърво ще произлезе царствена
Младочка, или с други думи, велик Владетел, Който ще бъде надарен 
със седемтях дарове на Св. Дух и ще управлява и съди людете не 
по техния външен вид и положение, а по техните вътрешни качества
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и достойнства (ст. 1—5). Когато Той се възцари, животните като че ли 
ще изменят своите хищнически и зверски инстинкти и няма вече вза- 
имно да се изтребват: месоядните животни ще живеят мирно с тре
вопасните— вълкът ще пасе с агнето, леопардът ще лежи заедно с 
козле; теле, лъвче и вол ще бъдат заедно и малко дете ще ги кара, 
крава ще пасе с мечка, малките им ще лежат заедно и лъвът ще яде 
слама като волът. Към човека животните до такава степен ще бъдат 
послушни, че малко дете ще ги пасе, като най-отровните змии не ще 
смеят да ухапят това дете. Всичко това ще стане, защото цялата земя 
ще се изпълни с богопознание (ст. 6 —9). В онзи ден под знамето на 
онзи Цар (Младочка) от Иесеевия пън ще се съберат всички разсеяни 
по разни страни иудеи. В това царство ще влязът и езичниците. Мя
стото на покоя на този Цар ще бъде на почит (ст. 10). В последните 
стихове (11 — 16) се говори, че Господ ще събере остатъците от Своя 
народ, които са пръснати по цялата земя, и ще прекрати завистта, 
която съществува между тях.

Ст. 1 . Под м л а д о ч к а  и к о р е н  пророкът разбира Иисуса Хри
ста, Който е произлязъл по плът от Иесеевия дом. Знаем, че Иесей бил 
прост, никому неизвестен жител на Витлеем, когато неговият син Да
вид от пастир се удостоил да стане цар и родоначалник на всички 
иудейски царе. Казано е, че Месия ще произлезе от Иесевия пън, а 
не от Давидовия, за да се означи, че Той ще се роди в онова време, 
когато Давидовият род ще се лиши от своето царско достойнство, 
като се възвърне в това просто състояние, в което някога е бил Иесей; 
казано е дори, че Месия ще произлезе не от Иесеевия род, а от пън, 
за да се означи простотата на Неговия произход — от Иесеевия род 
не ще остане дърво, а само пън. И наистина, когато се родил Иисус 
Христос, Иесеевият род представлявал не дърво, а пън: толкова незна
чителни, неизвестни, бедни са били родителите на Господа Иисуса — 
Неговият мним баща Йосиф и Майка Му Мария. Апостол Павел сви- в 
детелствува, че това пророчество се отнася до Иисуса Христа (Римл. 
15, 8—12).

Ст. 2 —4. На Месия — предсказва се — ще почива Светият Дух,— 
обстоятелство, потвърдено от ангела, който съобщил на Неговата 
Майка за зачатието Му от Св. Дух. На р. Йордан Спасителят, като 
човек, получил пълнотата на даровете на Св. Дух, както за това говори и 
св. Йоан Кръстител, че „видях Духа да слиза от небето като гълъб и ос
тана върху Него“ (Йоан. 1 , 32—33). По-нататък се изброяват даровете на 
Св. Дух, които ще пребъдват у Иисуса Христа като човек. Те са се
дем. Числото седем у евреите е било свещено и тук показва пълно
тата и съвършенството на даровете на Св. Дух. По силата на пълно
тата на даровете на Св. Дух, Спасителят в Своите присъди никога 
няма да греши: Той ще съди не по външността на човека и неговото 
положение, а по вътрешността на човека, която Той ще познава по 
силата на Своето божествено знание. Така напр. Той избрал Ната- 
наила за апостол, като му казал, че е истински израилтянин и лукав- 
ство няма у него; Той простил хванатата в прелюбодеяние жена, за
щото се разкаяла и пр. И с диханието на устните Си ще убие не
честивия. Тук, както е обяснил св. ап. Павел във второто си послание 
до Солуняните (2, 8 ), се съдържа пророчество за антихриста, когото
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Господ Иисус ще убие с дъха на устата Си и чрез блясъка на Своето 
присъствие ще го изтреби, когато дойде със слава при свършека 
на света.

Ст. 5. Като цар, Месия ще постъпва справедливо, а като учител 
ще проповядва само истина (Йоан. 18, 37), бидейки Сам истина (Йоан. 
14, 6 ). Всичките Негови дела ще бъдат проникнати от правда и истина.

Ст. 6 —9. Според тълкуванията на св. отци на Църквата, тук про
рокът предсказва, как под влиянието на Месия на земята постепенно 
ще се въдворява и въдвори мир и любов, когато людете нравствено 
се променят. Под хищни зверове тук се разбират всички онези зли 
люде, които злобно посрещнали Христа и жестоко се отнасяли към 
Неговите последователи. Под кротки животни се разбират всички, 
които с кротостта на агнето приели Христовото учение, а като вол 
понесли игото на евангелския закон. Следователно, ако тук се говори, 
че хищните и кротките животни ще бъдат заедно и ще пасат, тук 
трябва да се разбира, че онези люде, които враждебно се отнасяли 
към Христовите последователи — гордо като лъв, злобно като аспида 
и жестоко като леопард — в последствие ще бъдат победени от еван
гелската кротост на Христовите последователи, като станат членове 
на Христовата Църква и ще изменят издъно своята нравствена при
рода. Примери за подобна промяна виждаме в историята на Църквата: 
много мъчители на християните, като виждали търпението и мъжес
твото на последните, ставали са и те християни. Такъв класически при
мер виждаме в лицето на св. ап. Павла: от Савел, жесток гонител на 
християните, той станал Павел, раб и апостол на Христа.

Лъвът ще яде слама. Гонителите на християните, като станат хри
стияни и членове на Христовата Църква, ще имат една обща за всички 
християни храна — благодатна храна. — Младенец ще играе над аспи- 
дина дупка, и дете ще протегне ръката си към змийно гнездо. 
Всичките християни, подобно на деца, ще бъдат незлобиви пастири, 
които с детинска сърдечна простота ще турят ръката си на змийно 
гнездо. Тези думи могат да се разбират и буквалко, и преносно: пре
носно, когато пастирите, без всяко вредно влияние, ще простират сво
ята власт и към такива злобни човеци, които са подобни на аспида; 
буквално, когато пастирите, нравствено преродени чрез Христа, ще 
могат да посягат без вреда за себе си и на змии, и на диви зверове. 
Подобни примери имаме и от евангелската (Лук, 10,19; Деян. 28, 3—6 ), 
и от църковната история. С в е т а  п л а н и н а  се разбира Христовата 
Църква, която като планина стои високо да сочи пътя на верните към 
тяхното небесно отечество (Евр. 13, 14).

Ст. 10. Тук, според обяснението на св. ап. Павла (Римл. 15, 8 — 
12), се съдържа пророчество за встъпване и на езичниците в Христо
вата Църква, както пророчествувал за това и патриарх Иаков с ду
мите: „Нему ще се покоряват народите“ (Бит. 49, 10). — И покоят 
Му ще бъде слава. Смъртта на Месия и мястото на Неговото погре
бение ще станат славни. И наистина, Йерусалим и гробът Христов са 
предмет |на почитане и поклонение за много християни, които идат от 
всички краища на земята.
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§ 2 1 7 .  Гл. 13, 1— 14, 28: Предсказание за съдбата на 
Вавилон

Последната реч, която Исаия произнесъл във времето на Ахаза, 
е тази, с която предсказал съдбата на Вавилон. В тази пророческа реч 
се изобразява, както величието на вавилонското царство, така и разру
шението му, което ще стане от мидо-персийското царство. Пророчеството е 
изложено в драматична форма, т. е. съдбата на Вавилон е изложена 
като че става пред очите на читателите. Отначало се издига знаме на 
гола планина и се издава повеление да навлязат зовоевателите през 
княжеските порти (13, 1 —2 ). След това се изобразява необикновен шум, 
като че идещ от събрание на цели царства и народи, повикани от Гос
пода да разрушат вавилонското царство (ст. 3—5). От предстоящите 
бедствия всички са изплашени; даже звездите и слънцето са изгубили 
своя обикновен блясък (ст. 6 —10). Светът на греха и величието на 
притеснителите ще бъдат сринати така, че там люде рядко щ е се 
срещат и всичките поробени народи ще се възвърнат в своите отече
ствени страни (ст. 11— 16). „Ето Аз ще дигна против тях мидяните,“ — 
говори Господ, — „ които не ценят среброто и не ламтят за злато. Тех
ните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; 
очите им няма да се смилят над деца. И Вавилон, красота на царст
вата, гордост на халдейци, ще бъде съборен от Бога, както Содом и 
Гомора, не ще се засели никога, и в него не ще има жители от род 
в род . . .  в него ще обитават зверове пустинни, и къщите ще се на
пълнят с бухали.. . Чакали ще вият в чертозите им, и хиени — в уве
селителните домове“ (ст. 17—22). Тогава израилтяните, заведени от 
Салманасара в плен, и жителите на Иудея, които щ е бъдат поставени 
под същата участ, радостно ще се възвърнат в своето отечество и 
там ще подчинят езическите пришелци, настанени по-рано в тяхната 
земя (14, 1 —2 ). В това успокоение от постигнатите бедствия иудеите 
с изумление ще си спомнят падането на най-великия и могъществен 
между царете — вавилонски цар, който гордо, в своето помрачение, е 
казвал: „Ще възлезна на небето, ще издигна престола си по-горе от 
Божиите звезди и ще седна на планината в събора на боговете... ще 
възляза в облачните висини, ще бъде подобен на Всевишния“ (ст.
13—14), По такъв начин с това пророчество на Исаия, произнесено 
700 г. пр. Христа, е определена съдбата на Вавилон, която продъл
жава до наши дни. Ужасното пророчество на Исаия буквално било 
изпълнено след сто години от неговото произнасяне. И наистина, на
казанието на Вавилон, произнесено чрез пророка, представлява една 
от най-величествените части на св. Библия.

Името В а в и л о н  е употребено символично в Откровението (14, 
8 ; глави 16—18) да означи идолопоклонството, суеверието, разврата, 
разкоша и гонението на Божиите люде.

§ 218. Гл. 19: Пророчество за съдбата на Египет
В тази глава се разказва за участта на великото и знаменито еги

петско царство.
Пророкът вижда, че в Египет ще възникнат метежи; ще въстане 

град срещу град, закон срещу закон. Тези метежи ще се свършат с
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това, че Египет ще падне в ръцете на жесток владетел и свиреп цар 
(19, 1 — 4). Към метежите и гражданските преврати ще се присъедини 
и някакво всеразрушаваще действие на природата, така че египтяни 
ще бъдат принудени да пият морска вода, ще се лишат от нивите 
си, поради суша, и от посеяното върху тях, рибарите ще бъдат лишени 
от своите доходи, а също и всички други, които обработват лен и 
тъкат платна (ст. 5—10). Всичката египетска мъдрост не ще бъде в 
състояние да предотврати тези бедствия и произходящите от тях 
вреди (ст. 11—17). Но след такива преврати и бедствия в Египет ще 
бъде устроен жертвеник Господу и паметник Господу —в египетските 
предели. В този ден египтяни ще познаят Господа, така че египтяни и 
асирийци ще служат на Иахве заедно с иудеи (ст. 18—25). Към това 
предсказание е присъединено символическо действие, вероятно за това, 
че предсказанието се струвало невъзможно по причина на несъкруши- 
мото до тогава могъщество на египетското царство. Исаия съблякъл 
вретището от бедрата си и изул сандалите от краката си и три го
дини ходил гол и бос, за да означи позорното робство, което очак
вало Египет . . .  При това още било казано, че както Исаия ходел гол 
и бос, така и асирийският цар ще отведе египтяните голи и боси в 
плен. По такъв начин в това пророчество се изобразява участта на 
Египет по времето на Псаметиха (около 700 г. пр. Хр.) до заселването 
в него иудеи при приемниците на Александра Македонски, а по мне
нието на тълкувателите на Свещеното Писание, до разпространение 
на евангелската проповед в египетските предели, когато пророчеството 
било изпълнено. Блаж. Иероним тук счита Египет като тип на ця
лото езичество, победено от тържествуващото християнство. Известно 
е така също, че това негово мнение се възприема от много тълкува
тели, тъй като това пророчество трудно може да се приспособи към 
известни исторически обстоятелства. Известно е още, че с това про
рочество на Исаия Ония, син на първосвещеник Ония III, убедил Пто- 
ломея Филометора да даде позволение (162" г. пр. Хр.) за построяване 
храм на Истинския Бог в Египет, близо до Илиопол. — Други право
славни тълкуватели в първите два стиха на тази глава виждат проро
чество за бягството на Иисуса Христа в Египет, когато египетските 
идоли потреперили при Неговото идване.

§ 219. Гл. 28, 1— 16: Пророчество за „краеъгълния 
камък“ в Сион

Тази пророческа реч на Исаия била произнесена в първите го
дини от царуването на Езекия, преди нашествието на Сенахирима в 
Иудея, което станало в четиринадесетата година от царуването на този 
цар, понеже тук пророкът говори, че след година и няколко дни (ср. 
Ис. 32, 1 0 ) ще почнат бедствията, които се предсказват. В тази реч 
е изобразена идващата участ на Иудея, очевидно с цел да послужи 
за ръководство на народа да понесе по-леко предстоящите бедствия. 
Пророкът започва своята реч с възклицанието: „Горко на венеца, с 
който се гордеят пияните ефремци! Горко на увяхналото цвете — 
неговото гиздаво украшение — цвете сред торната долина на замая
ните от вино!“ и продължава, че в Самария (в която живяло Ефремо-
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вото коляно) всички жреци и пророци са победени от вино, обезумели 
от сикер, поради което отхвърлили Божиите наставления (28, 1—7). 
Поради това и преподаваните им наставления са с „мънкащи уста и 
на чужди език“, нямали успех: те паднали в беда, съкрушени са и 
били отведени в плен (ст. 11 — 13). „И тъй, —' говори пророкът, — слу
шайте словото Господне, хулители, управници на тоя народ, които сте 
в Йерусалим, понеже говорите: сключили сме съюз със смъртта и с 
преизподнята сме договор направили (думата е за съюзния договор, 
сключен между иудеите и Египет): кога всепоразяващият бич минува, 
той не ще дойде до нас, защото лъжата направихме наше прибежище 
и с измама ще се прикрием“, когато основа за благоденствие на Сион 
Господ е поставил „камък-камък изпитан, краеъгьлен, драгоценен, 
здраво утвърден който вярва в него, няма да се посрами“ (ст. 14—16; 
ср. Пс. 117, 2).

Това пророчество за „краеъгълния камък“ Сам Христос отнесъл 
към Себе Си (Мат. 2 1 , 42; Марк. 1 2 , 10: Лук. 20, 17—20). Когато св. 
апостоли били повикани на съд пред синедриона, ап. Петър, изпълнен 
с Дух Светий, и от името на всички апостоли, казал, че Христос е 
„този камък, който пренебрегнат от вас, зидарите, стана глава на 
ъгъла“ (Деян. 4, 11). И св. ап. Павел в посланието си до Ефесяните 
нарича Христа краеъгълен камък с думите: „Вие не сте чужди и при
шелци, а съграждани на светиите и свои на Бога, като се утвърдихте 
върху основата на апостолите и пророците, имайки Христа за крае
ъгълен камък“ (гл. 2, 19—20).

§ 220. Гл. 35: За жадуващата пустиня
Тази глава от книгата на прор. Исаия може да се раздели на три 

части: в първата (ст. 1—4) пророкът съзерцава, че жадуващата пу
стиня ще процъфти, понеже в нея ще се появят условия за живот: 
Сам Бог наш, Който въздава съд, ще дойде и спаси онези, които се 
намират под тежестта на страданията; във втората (ст. 5—7) се пред
сказва, че това спасение на страдащите ще бъде необикновено, по
неже ще се придружи с изцеряване на неизчислимите човешки недъзи, 
а външната неодушевена природа необикновено ще се промени в цве
тущо състояние; в третата (ст. 8 —1 0 ) се пророкува, че за вярващите 
ще бъде приготвен чист и свет път, по който ще се възвърнат с не
обикновена радост в Сион, гдето ги очаква прослава, радост и весе
лие, понеже там няма да има болест, скръб и въздишки.

Ст. 1 . Тук под п у с т и н я  и с у х а  з е м я  се разбира езичес
ката църква, която до дохождането на Христа представлява истинска 
пустиня в духовен смисъл: в нея не е имало правилно богопознание, 
поради липса на богооткровен закон; в нея не е имало никакво об
щение с истинския Бог, понеже там се служило на бездушни идоли; 
членовете на тази църква най-сетне не са могли без Божия помощ да 
правят никакви добродетели, а вършили само пороци. След дохожда
нето на Спасителя жадуващата пустиня, езическата църква, под благо- 
датното въздействие на Светия Дух се възродила и нейните членове 
са се украсили с добродетели. Пророкът, като съзерцавал всичко това 
в бъдещето, подканя езичниците да се радват, веселят и цъфтят ду-
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ховно, подобно на красивия крин. Че под пустиня се разбира езиче
ската църква, се вижда от песнопенията на Св. Църква : Произвела естк 
nScTKiNA $ k w  кр'|Н%, пди, газмческаА нтлодАфЛА црксвь пришед- 
сткТша тксй/иж (Воскр. к., 2 глас, 3 ирмос).

Ст. 2 —3. В Христовата Църква заедно с езичниците ще встъпят 
и евреите, които така също щели да се украсят с плодовете на хри
стиянски добродетели (Гал. 5, 22) и ще се прославят така, както се 
слави Ливан със своите кедрови гори и Кармил със своите овощни 
градини. Те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог. 
Тези думи съдържат пророчество за идването на Христа („ще видят 
славата на Господа“) и за основаване на Неговата Църква („величи
ето на нашия Бог“).

Ст. 5—7. Като последица от процъфтяването на езическата 
църква под влиянието на изобилни потоци вода (благодатта на Св. 
Дух), ще настъпят изменения, както в човешката, тъй и в неодушеве
ната природа: духовно слепите ще гледат, глухите духовно (понеже 
нямат богооткровен закон) ще чуят, хромите в духовно отношение 
(понеже ходели в крив път) ще скачат като елен и гъгнивите (понеже 
не могли правилно да славят Бога) ще имат ясен език. Това проро
чество буквално се изпълнило във времето на Иисуса Христа, както 
Сам Той казва. Когато св. Йоан Кръстител бил затворен в тъмница, 
пратил двама от своите ученици да питат Иисуса Христа, дали е 
Месия. Вместо прав отговор, Спасителят отговорил: „Идете и разка
жете Иоану, каквото чувате и виждате: слепи проглеждат и хроми 
прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви въз
кръсват и на бедни се благовествува“ (Мат. 1 1 , 4—5).

Ст. 8  — 10. Месия, когато дойде на земята и основе Своето об
щество от вярващи, ще посочи на тях чисх (безопасен и свет, който 
води към светост) друм към небесното отечество— рая. По този друм 
не ще могат да вървят неочистените от Божията благодат люде; по 
такъв друм вярващите няма да срещнат своя вековен враг дявола
(„Лъв не ще има там, и лют звяр не ще възлезе по него“, c d . 1 Петр. 
5, 8 ), понеже Христос, като победител на смъртта и ада, го е съвър
шено обезсилил и лишил от властта му над вярващите. Щ е се в ъ р 
на т  и з б а в е н и т е  от  Г о с п о д а  — това са онези вярващи християни, 
които са пръснати по цялата земя.

§ 221. Гл. 40, 1—5: За гласа на викащия в пустинята
Означеното по-горе място от книгата на пророк Исаия гласи : 

„ ...Г ласъ т на викащия говори: пригответе път Господу, прави напра
вете в пустинята пътеките за нашия Бог; всякой дол да се изпълни, 
и всяка планина и хълм да се снишат; кривините да се изправят и 
неравните пътища да станат гладки“. Преди 700 години от изпълнение 
на предсказаното Исаия чул този глас, който викал в пустинята да се 
приготви път Господу. Какъв е бил този глас в пустинята? Когато
изпратените от синедриона запитали Йоана Предтеча: „Кой си, за да 
дадем отговор на ония, които са ни пратили; какво казваш за себе 
си?“ Тогава Йоан казал: „Аз съм глас на викащия в пустинята: опра
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вете пътя Господен“ (Йоан. 1 , 22—23). Следователно, викащият глас в 
пустинята е Йоан Кръстител, чиято проповед се наченала в Иудейската 
пустиня и огласила цялата околност на р. Йордан (Мат, 3, 1; Лук. 
3, 3). Служението на Предтеча пророк Исаия тук е изобразил иноска
зателно под образа на служението на древните вестители, които на 
Изток ходели пред лицето на своите господари и искали от околното 
население да поправи и изравни пътя, който често се развалял от по
ройни дъждове и земетръси, за да посрещне своите повелители по 
съответния церемониал. Такова всеизвестно служение на древните 
вестители дало на Исаия начин да изобрази удобопонятно служението 
на Предтеча. П р и г о т в е т е  п ъ т  и н а п р а в е т е  п ъ т е к и  в про
роческото иносказание означава нравствено приготвяне и нравствено 
направяне, т. е. да имат нови, изменени, понятия, чувствувания и очак
вания, Тук това, което трябва да се приготви и направи, е означено 
иносказателно с думите: пътеки, планини, хълмове и кривини. Поня
тието н а п р а в е т е  п ъ т е к и  (попълнете изровените места на пътя 
от дъждове и земетръси) сочи отпадане от вярата и нравствеността, 
малодушие, потъване в чувствени и материалистични стремления, как
вито били заразените иудеи от обичаите и понятията на езичниците. 
За такива люде, заразени от езическите мерзости, обещанието за 
Месия се струвало невероятно. — Понятието п л а н и н и  означава гор
дост и превъзнасяне, а хълмове — дребно тщеславие. Люде с такова 
направление на мислите си съставили свои представи и образи, под 
които трябвало да се яви Месия, а не така, както Той е съизволил. 
Напр., фарисеите си съставили понятие, че Месия ще бъде силен земен 
цар. — Понятието к р и в и н и  сочи неустановеност в характера и непо- 
стоянство във вярата, колебание. „Такъв човек да не мисли, че ще по
лучи нещо от Господа“, говори св. ап. Иаков (1, 6 —7). Понеже шатка- 
востта в убежденията на човеците отнема животворна сила за добри 
постъпки и не им допуска да се обърнат към добродетелта, за та
кива люде идването и учението на Христа е предмет на теорията, из
точник на раздори, празни и безплодни противоречия. — Под понятието 
н е р а в н и  п ъ т и щ а  се разбират гордост и високомерие на душата, 
в които тя става коварна и зложелателна, каквато е била душата на 
книжниците и фарисеите. — Под понятието р а в е н  и г л а д ъ к  п ъ т  
се разбира смирено и точно следване обещанията и пророчествата, или 
твърда и благочестива вяра, търпелива и всякога готова да приеме да
ряваната благодат. На такива люде се открила славата Господня в 
лицето на смирения Иисуса; такива люде намерили спасение в Хри
стовата Църква. От казаното очевидно следва, че предсказаният от 
Исаия глас на викащия в пустинята иска нравствено изправление. По 
тази причина проповедта на Йоана у евангелистите се нарича проповед 
на покаяние (Мат. 3, 2; Марк. 1. 4; Лук. 3, 3).

§ 222 Гл. 42, 1—9: За кроткия Отрок Господен
В превода на Седемдесетте и в славянския превод на Библията означе

ното място гласи така : и1аки>ка отрека Л10й воспрУил^ й: 1срлиль извран- 
н ш  лш, npi'/Ата его д8ша /Иод“.Чрез такова вмъкване имената на
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Иакова и Израиля пророчеството добива характер на предобраз, като 
че израилският народ с безропотна покорност към превратностите на 
съдбата е предобразил извънредната кротост на Месия. Но в еврей
ския оригинал и в нашата синодална Библия предсказаната Личност е 
точно наименувана М ой О т р о к  и Мой В ъ з л ю б е н ,  при което 
положение има ясно указание за Месия и отстранява предположението 
за предобраз. Господ говори за възвестения Спасител със следните 
думи: „Ето моят Отрок, Когото държа за ръка, Моят Избраник, към 
Когото благоволи душата Ми. Ще положа духа Си върху Него, и 
Той ще възвести съд на народите; няма да викне, нито да възвиси 
гласа Си и няма да даде да Го чуят на улиците; пречупена тръст 
няма да строши, и тлеещ лен няма да угаси; ще произвежда съд по 
истина; няма да ослабне, нито ще изнемогне, докле на земята не 
утвърди съд, и островите ще се уповават на Неговия закон“ (ст. 1—4). 
Св. евангелист Матей, като указва, че след многочислените и посто- 
янно извършваните изцерения, Господ Иисус се скривал от народа и 
запрещавал да правят известно Неговото местонахождение, казва: „За 
да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: ето Моят 
Отрок, Когото избрах, и Моят Възлюбен, към когото благоволи ду
шата Ми. . .  няма да се кара, нито ще в и к а ...“ (Мат. 12, 17— 19). 
Следователно, няма съмнение, че пророк Исаия тук говори за Иисуса 
Христа. Изражението: „Ще положа Духа Си върху Него“ показва 
пълнота на благодатта, изляна върху човечеството чрез Христа. „Няма 
да викне, нито ще възвиси гласа Си“ показват кротостта и крайното 
миролюбие на Спасителя, известни от евангелията. Метафоричните из
ражения: „Пречупена тръст няма да строши, и тлеещ лен няма да 
угаси“ показват Неговото крайно снизхождение, милосърдие и попечи
телство, т. е. Той ще бъде внимателен и към такива люде, у които 
твърдостта на вярата не е 'голяма, както на пречупената тръст, — у 
които знанието и любовта не са по-силни от тлеещ лен. При всичко 
това снизхождение на Месия правдата няма да бъде нарушена, нито 
пък на пристрастието и бавността ще им бъде дадено място в този 
съ д ; с една реч, Месия ще утвърди на земята съд на истината. Дори 
и жителите на островите в Средиземно море, които всякога са били 
враждебно разположени към обитателите на материците, ще се под
чинят на този съд на Месия. Следователно, тук се казва, че Месия с 
кротката и благоснизходителна справедливост ще успее да утвърди 
на земята истинско благочестие навсякъде, даже и между отчужде
ните и враждебни езичници, които са изгубили човеколюбие и състра
дание, каквито били островитяните, по занятие морски разбойници или 
пирати.

§ 223. Гл. 44, 28—45, 9: За персийския цар Кира, 
освободител на евреите

Означеното по-горе място, в което се говори за персийския цар 
Кира, гласи: „Тъй казва Господ за Своя помазаник Кира:държа те за 
дясната ръка . . .  Аз съм Господ и няма друг . . .  Аз създавам светли
ната и творя тъмнината, правя мир и причинявам бедствия. Аз, Господ, 
върша всичко това“ (ст. 1—7 от 45 гл.). В това пророчество, произ
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несено 150 години преди рождението на Кира, той се назовава по име, 
което той приел при встъпване на престола. В същото пророчество 
Кир е обявен за Божий служител (Римл. 13, 1—4) и е бил обнадеж- 
ден с особено покровителство и небесно ръководство: всички препят
ствия в неговия жизнен път щели да бъдат отстранени — вратите на 
крепостите ще бъдат разрушени и отворени, а у враговете му ще бъде 
отнето всяко мъжество и храброст. Освен това в пророчеството е ка
зано, че Господ произнася името на Кира и говори за него уважи
телно: 1 . за израилския народ, към който Кир ще бъде особено бла
госклонен и ще изпълни волята на Иахве, като отстрани личните си 
приходи и сметки, които имали влияние в делата на Сенахирима и 
Навуходоносора, които също така били призовани да изпълнят Божи
ята воля; 2 . че по цялата земя, от изток до запад, с особена яснота 
ще разберат людете, че освен Иахве, няма друг бог; че волята на 
Иахве в начало е установила предели между светлината и тъмнината 
(Бит. 1 , 4) и при това всякога ги поддържа, и сега прави мир и причи
нява бедствия, т. е. както огражда народите с мир, така и причинява 
в тях войни и бедствия. Това пророчество на Исаия било показано от 
иудеите на Кира, както говори за това Йосиф Флавнй, и изпълнило 
душата му с благоговение към Иахве и благожелателство към Него
вия народ. Същото пророчество дава възможност да се обясни чуд- 
ната и загадъчна съдба на Кира, осъден на смърт още преди рожде
нието си от своя дяда Астиага, и как той от нищожен пастир се удо 
стоил да стане повелител на цяла Азия. Такава съдба иначе би се 
представлявала като мит или приказка. От друга страна, прямият, че
стен и открит характер на Кира, с какъвто той се явява в историята, 
дава ключ да се разбере онова благоволение, което му е оказано в 
пророчеството. Тази прямота и честност особено са видни в неговия 
указ, в който той обявил, че Господ, Бог Небесен, му дал всички 
земни царства и му заповядал да Му съгради дом в Йерусалим, в 
Иудея (2 Пар. 36, 22—23). Не така говорили Сенахирим (Ис. 37,4 — 20) и 
Навуходоносор (Ис. 14, 13—19). Следователно, Кир в известно отно
шение бил достоен за Божието благоволение, като послушно оръдие 
в десницата на небесния Промислител.

§ 224. Гл. 52, 13—53, 12: Страданията и прославата на 
Месия

Това пророчество е най-ясно и най-важно в цялата книга на пророк 
Исаия за страданията и прославата на Месия и се счита класическо 
във ветхозаветното учение за изкуплението. Още св. апостоли вземали 
това пророчество за основа, когато разкривали новозаветното учение 
за изкуплението ; нещо повече, дори и самия способ и самите думи 
на Исаия те повтарят буквално. Св. отци и учители на Църквата на 
това пророчество гледали не като на пророчество, а като на разказ за стра
данията на Христа, поради което някои от тях са му придавали 
еднакво значение с новозаветните разкази, а Исаия наричали „ветхо- 
заветен евангелист“. И наистина, като прочетем внимателно това про
рочество и като вникнем дълбоко в неговото съдържание, ние доби
ваме впечатление, като че ли това пророчество е написано в подножието
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на Христовия кръст: Исаия като че ли не предсказва, а гледа страда
нията и прославата на Голготския Мъченик.

Отрокът Господен ще постъпва благоразумно, за да изпълни 
възложеното Му от Отца изкупително дело за спасение на грешното 
човечество, поради което Неговите трудове ще се увенчаят с успех, а 
Той ще се издигне и прослави твърде много. По пътя за постижение 
на това велико дело Той ще бъде измъчван и ще пострада много, та 
мнозина, като Го гледат, ще дойдат в ужас от Неговия мъченически 
вид. Обаче те, като разберат истинската причина за Неговите страда
ния, мнозина от тях, начело със своите царе, ще благоговеят пред 
Него (52, 13 — 15). Но не всички правилно ще Го разберат и ще при
знаят значението на Неговите страдания, защото не всички са в състоя
ние да разберат проповедта за спасението на людете, извършено, 
според Божието определение, чрез Неговите страдания. Дори и Него
вите съвременници погрешно ще мислят за Него и няма да Го признаят 
за истински Месия. Те ще съдят за Него по вънкашността Му, поради 
което Той не ще има с що да покаже Своето небесно пратеничество:
Той ще се роди в бедност, не ще има разкошна обстановка и нещо 
поразяваше, което людете са привикнали да гледат в земните царе. 
Когато To|i започне Своята обществена дейност, човеците ще Го от
хвърлят и ще Му причинят страдания, и Той ще бъде за тях предмет 
на отвращение (гл. 53, 1—3). Когато евреите причиняват страдания 
на кроткия Отрок Господен, ще мислят, че Той страда за Своите 
грехове. Само по-късно някои от тях ще разберат своята погрешка.
Те ще повярват, че Той е Месия и ще разберат, че Той страдал не 
за Своите грехове, а за греховете на човеците, за да даде отплата на 
Божието правосъдие, за техните грехове, да ги примири с Бога и им 
даде възможност да получат спасение. Те ще узнаят още, че Той е 
пострадал за това, защото всички люде се отклонили от Божия закон 
и станали грешници, заради което заслужили гняв и наказание ст 
Бога. Това наказание Господ възложил на Своя Отрок, Който добро- •  
волно се съгласил да го понесе и търпеливо да принесе всички въз
ложени Му страдания, докато смъртта не ги прекратила. При всичко 
че Отрокът Господен е бил осъден на позорна смърт, пак и след 
това Той е тъй велик, че Неговият род никой не е в състояние да 
изповяда (ст. 4—8 ). За Неговата смърт и погребение Бог ще накаже 
Неговите богати и лукави врагове, понеже Той не е извършил никакво 
престъпление. Бог по-рано като награда за Неговите страдания наредил 
това: когато Той принесъл Себе Си в умилостивителна жертва за 
людските грехове, ще види дълговечно потомство, което при Негова 
помощ ще изпълнява Божията воля. Сам Той ще се радва, че Бог 
чрез Неговите страдания Го направил способен да извърши спасението 
на другите.

Гл. 52, 13. Че Мой Раб (Отрок Господен) е Иисус Христос, 
виждаме от разказа на еванг. Матея, според който, когато Иисус Хри
стос изцерил много болни и поради Своето смирение им забранил да 
разправят това, веднага прибавя, че всичко е станало в съгласие с 
пророчеството на Исаия: „Ето Моят Отрок, Когото избрах, Моят 
Възлюбен, към Когото благоволи душата Ми Ще положа Духа Си 
върху Него, и на народите ще възвести съд“ (Мат. 12, 17—18) Думата
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б л а г о у с п е е  показва, че Отрокът Господенще постъпва благоразумно, 
поради което ще се възвиси и прослави.

Ст. 14- 15. Смисълът тук е този, че историята за страданията и 
прославата на Христа, истинския Израил и Отрок Господ, има някакво 
сходство с тази на ветхозаветния Израил. Пророкът също предсказва, 
че проповедта на Месия, която била отхвърлена от евреите, ще бъде 
предложена на езичниците, които дотогава не са знаели и слушали за 
Него. Св. апостоли, които са се стремили да просветят с евангелска 
светлина повече езичници, проповядвали там, гдето никой не е пропо
вядвал. Св. ап. Павел в тези думи виждал заповед за проповядване 
Христа и между езичниците (Римл. 15, 20—21).

Гл. 53, 1. Предсказвайки неверието на евреите към Христа, Исаия 
от името на ветхозаветните пророци, апостолите и на всички пропо
ведници на благовестието Христово, в недоумение пита: „Господи! 
Кой повярва на това, що е чул от нас, и кому се откри мишцата 
Господня?“ Апостол Павел (Римл. 10, 16) и еванг. Йоан (Еванг. 12, 37— 
38) в обстоятелството, че не всички евреи повярвали в Христа, виждали 
изпълнението на това порочество.

Ст. 2 —3. Иисус Христос се уподобява на младочката, също и на 
израстък из суха земя. Както младочката в суха и безводна земя не 
може да произведе дърво, тъй и Христос, Който се родил от бедна 
и никому неизвестна Девица, трудно било да бъде признат от Своите 
съвременници за Месия. Моят Раб (Отрокът) не съответствувал на пред
ставите на евреите ни по външност (вид), ни по обществено положение 
(величие), ни по представителност (изглед). Думите: „Мъж на скърби 
и изпитал недъзи“ сочат на страданията, които изпитал Христос. 
Всички тези думи не трябва да разбираме, че външният вид на Христа 
не бил красив и представителен (тъй мислил, напр., Климент Алексан
дрийски), а в смисъл, че Христос в Своите страдания бил унижен, 
обезславен. Според много свидетелства на християнската древност, 

• Христос имал правилна външност: правилно лице, сини небесни очи, 
дълга руса коса, която се спускала чак до раменете Му, желта раздво
ена брада. Към тези черти на външния образ на Иисуса Христа се 
присъединявали и следните духовни: безпримерна светост, дълбоко 
смирение и кротост и най-възвишена любов към грешниците, които Му 
предавали величествен вид. Ние отвръщахме от Него лицето си: 
Той беше презиран. С тези думи пророкът предсказва, че Христос 
бил подложен на най-позорно наказание, отредено за най-големите 
престъпници — разпъване на кръст. Разпнатият на дърво Христос бил 
безславен и нищо неструващ, защото, като висещ на кръста, Той 
будел отблъскващо чувство: „Проклет е от Бога всеки обесен на 
дърво“ (Второз. 21, 23; Гал. 3, 13).

Ст. 4—6. Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите 
недъзи. Тези думи накратко изобразяват истинската причина на стра
данията на Месия. И ние мислехме, че Той беше поразяван, нака
зван и унижаван от Бога. Тези думи като че ли били един вид 
казани от съвременниците на Христа евреи, които считали, че всякой 
страда за своите грехове. Да мислят, че страданията в ръцете на 
Бога са средство за усъвършенствуването на праведника, те не са 
могли, защото на Христа са гледали като на престъпник, Който заслу-
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жено страда. Той бе изпонаранен за нашите грехове и мъчен за на 
шите беззакония. Само от после, когато в лицето на Христа те 
видели истинския Месия, променили своя възглед, — разбрали, че 
Христос не страда за Своите грехове, а доброволно взел върху Себе 
Си греховете на човеците, за да ги примири с Бога. Тази идея да 
страда човек за другиго не била чужда във Ветхия Завет (Иов 1, 5; 
Изх. 20, 5; 2 Цар. 12, 10): башите принасяли жертви за греховете на 
децата си, децата — за греховете на своите родители и страдали, 
свещениците вземали върху себе си греховете на цялото еврейско 
общество. Понеже свещениците не били в състояние да удовлетворят 
правдата Божия за людските грехове, те, свещениците, принасяли на 
жертвеника животни, които и за тая цел заколвали. Обаче смъртта 
на животните, като ограничени и чужди за човеците, не могла да 
заглади техните грехове пред съда на Божията правда. Смъртта на 
животните напомняла, че греховете на човеците трябва да бъдат про
стени чрез смъртта на същество, еднакво близко и родствено както 
на тях, така и на Бога. Такова същество бил Сам Богочовекът, крот
кият Раб Божий. Следователно, смъртта на Богочовека за людете 
имала най-голямо значение — наказанието за нашите грехове и прими
рение с Бога е паднало върху Месия, чрез раните на Когото ние се 
изцерихме. Наказанието на Христа е имало двояко значение: 1 . юриди
ческо в смисъл, че чрез него са изплатени човешките грехове към 
Бога; и 2 . педагогическо, защото имало за цел да произведе нрав
ствено подобрение на людете. Естествената последица от Христовите 
страдания е следната: грехът произвел нравствена повреда и смърт у 
човеците, но Христос чрез смъртта Си освободил човеците от тази 
причина, която произвела у тях смъртта и нравствената повреда.

Това пророчество на Исаия, че Христос страдал за греховете на 
човечеството, в Новия Завет се цитира многократно (напр. Мат. 8 , 
16—17; 1 Петр. 2 , 24—25; 1 Кор. 3, 6  и мн. др.).

Ст. 7. В този стих Исаия предсказва кротостта и търпението 
на Месия, когато ще бъде воден за волни страдания. Св. отци (Кирил 
Александрийски, бл. Теодорит, бл. Иероним и др.) в думите на този 
стих виждат пророчеството за държането на Христа пред съда на 
Анна, Кайафа, Ирода и Пилата (Мат. 26, 62—63; 27, 12— 14; Марк. 
15, 3 - 5 ;  Лук. 23, 9; Йоан. 18, 9 - 1 0 ;  1 Петр. 2, 22—23).

Ст. 8 . Неговото търпение било така голямо, че Нему не дали 
възможност да се възползува от правото на подсъдимия, с една реч, 
неправилно Го обвинили: Неговите съдии, вместо да разкрият истината 
по обвинението, въстанали (Пс. 2, 2—4; Деян. 4, 25—27) против самата 
истина (Йоан. 14, 6 ). При всичко туй, това несправедливо осъждане не 
намалява Неговото величие: и след казаното осъждане Христос е пак 
така велик, че никой не е в състояние да разбере Неговия произход. 
Тук — мисли бл. Иероним — става дума и за предвечното раждане на 
Христа като Бог от Бога Отца, за Неговото временно раждане като 
човек от Св. Дева Мария. Съвременните на Христа евреи не могли да 
разберат тайната, относно произхода на Христа, защото Неговият живот 
насилствено бил взет от земята. Такава една смърт не за Свои грехове, 
а за чужди (дори и за греховете на Неговите мъчители), била непо
нятна за Христовите мъчители и съвременници, поради което не могли
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да разберат тайната на Неговото предвечко раждане и въплътяване 
(Йоан. 12, 32—34). Апостол дякон Филип в беседата си с евнуха на 
етиопската царица Кондакия пророчеството в ст. 7— 8  отнася към 
Иисуса Христа (Деян. 8 , 30—35).

Сг. 9. Враговете на Иисуса Христа за своето престъпление ще 
понесат прилично наказание, защото наказали Оногова, Който никакво 
беззаконие не е сторил, нито пък се намерила лъжа в устата Му. 
Л у к а в и  и б о г а т и  (според славянската Библия) тук се разбират 
книжниците, първосвещениците, фарисеите и садукеите, които господ- 
ствували над народа и обладавали големи богатства. Тях за стореното 
им престъпление Бог наистина предал на римляните, които ги изгонили 
от родната им земя и пръснали по целия свят за позор между наро
дите. Първата половина на този стих в еврейския оригинал и в 
нашата синодална Библия се чете така: „Отредиха Му гроб със зло
дейци, но Той биде погребан у богатия.“ В този стих има предсказа
ние за смъртта на Христа между разбойниците и погребението Му в 
гроба на богатия Йосиф Ариматейски.

Ст. 10—11. Но Господу беше угодно да Го съкруши, и Той 
Го предаде на мъчение. Христос пострадал доброволно по благоволе
нието на Отца Си, за да извърши изкуплението на човешкия род. 
След като умре Моят Раб (Отрокът Господен) за изкупление на 
людете, ще види дълговечно потомство и волята Господня успешно 
ще се изпълнява чрез Неговата ръка, т. е. Христовото потомство до 
свършека на света ще се размножава и ще расте вечно. С до в о л 
ево  Той ще  г л е д а  п о д в и г а  на д у ш а т а  Си;  ч р е з  п о з н а 
ние т о ,  к о е т о  ще  и м а  за Не г о ,  Той, П р а в е д н и к ъ т ,  М о я т  
Раб,  щ е  о п р а в д а е  м н о з и н а  и г р е х о в е т е  им в ъ р х у  Си 
ще  поне с е .  Тези думи показват, че Христос след Своята смърт ще 
влезе в слава и със задоволство ще гледа придобивките от Своята 
смърт. Със смъртта Си Христос ще даде познание истинско, непре
ходно, за човеците и това познание ще се разпространи навсякъде по 
земята. П р а в е д н и к ъ т . . .  ще  о п р а д а е  мн о з и н а .  Тези думи 
показват, че Месия е Праведник, Който незаслужено е осъден на по- 
зорна смърт, в резултат на която последвало оправданието на грешните 
човеци. Христос през всичкото време на Своя земен живот е бил чужд 
на греха и, следователно, людете, които са Го мислили за престъпник, 
после ще разберат, че Той не е такъв. Това пророчество почнало да 
се изпълнява още когато Христос е бил на кръста. Пилатовата жена 
казала на мъжа си: „Не прави нищо на Този Човек, защото днес насъне 
пострадах за Него“ (Мат. 27, 19). Сам Пилат, като Го предавал на 
смърт, казал на враговете Му: „НеШвинен съм за кръвта на Тоя 
Праведник“ (Мат. 27, 24); предателят Му Иуда казъл: „Съгреших, че 
предадох невинна кръв“ (Мат. 27, 4); стотникът, който пазел Христа 
на кръста, като видял страшните знамения, които придружавали Него
вата смърт, изповядал Го за Син Божий (Мат. 27, 54).

Ст. 12. Смисълът на този стих е този : Христос чрез страданията, 
освен че ще Се възвиси и прослави, но ще наследи много люде, които 
дотогава са били подчинени на царството на сатаната. Тях Той като 
плячка ще раздели между Своите апостоли: Петър, Иаков и Йоан 
станали началници на обрязаните, а Павел и Варнава — на необрязаните.
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Думите: „Към злодейци биде причислен“ Христос отнесъл към Себе 
Си (Лук. 2 2 , 37), а евангелист Марко вижда в тях пророчество за 
разпъване на Христа между разбойници (15, 27—28). Изразът — Той 
понесе върху Себе Си греха на мнозина — е взет от ветхозаветните 
жертви за грях (Лев. 5, 5). Както онзи, който принасял жертва за 
грях, слагал ръката си върху жертвеното животно, като изповядвал 
греховете си, наточели слагат греховете си върху него, така и Иисус 
Христос, Който доброволно Се отдал на изкупителна жертва за човеш
ките грехове, се нарича Агнец Божий, Който взема греховете на света 
(Йоан. 1, 29; Еф. 2 , 3; Кол. 2, 13—15; 1 Петр. 1, 18—19; 2, 24).

§ 225. Гл. 54, 1—8: За много чеда на Неплодната
Това пророчество се намира в тясна връзка с гореизложеното 

пророчество за страданията Христови, а именно: пояснява обещанието, 
съдържащо се в това пророчество, за разпространението и утвържда-. 
ването царството на Месия между земнородните. Това последно 
пророчество гласи така: „Развесели се, неплодна, ти, която не раж
даш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки; 
защото напустеницата има много повече чеда ог оная, която има мъж* 
(ст. 1). Св. ап. Павел определя предмета на това пророчество по следния 
начин: „Горният Йерусалим“ (Христовата Църква) е свободен; той е 
майка на всинца ни. Защото е писано: Развесели се, неплодна, ти, 
която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си имала родилни 
мъки; защото напустеницата има много повече деца от оная, която 
има мъж“ (Гал. 4, 26—27). Следователно, според хода на речта на 
пророка, така и според това апостолско тълкувание, тук се говори за 
повикването на езичниците в Христовата Църква, именно, че от 
езичниците ще бъде грамадното множество в Христовата Църква, не от 
иудеите: много повече са чедата на напустеницата, отколкото на оная, 
която има мъж. По аналогия, установена във времето, когато е била 
написана книгата Песен на песните, заветните отношения или едине
нието на човека с Бога се изобразява в Писанието под вид на брачен 
съюз. Поради това Бог, Който е встъпил в завет с евреите, се изобра
зява тук като съпруг на ветхозаветната иудейска църква, когато езич
ниците, като чужди на завета на обещанието, се наричат напустеница 
или неомъжена. По същия начин и повелението за разширение на 
шатрата: „Разпусни мястото на шатрата, разпусни покривите на жи
лището си; недей се стеснява, — продължи въжата си и заякчи колците 
си“ и още: „ще разпростреш надясно и наляво“ по словоизразяването, 
което се установило от времето на странствуването на евреите из 
пустинята, изобразява езичниците не като прозелити, а като деца, тъй 
като не придобиване на роби, но чадородие, подбуждало евреите да 
разширяват къщите си. Тук забележително е: 1 . усилването на речта 
(„разшири, разпусни, недей се стеснява, продължи въжето си, заякчи 
колците си, за да се разпростреш надясно и наляво“), което показва 
постоянно възрастващето могъщесто на Христовата Църква тогава, • 
когато числото на последователите на другите религии (напр. мохаме- 
данството) след изтичане на известен предел почва да намалява; 2 . че 
на църквата от езичници се обещава непосраменост или непрекъсва-

17 Учебник — Ветхия з^вет 257



емост на небесното покровителство („не бой се, защото няма да бъдеш 
посрамена; не се смущавай, защото няма да бъдеш поругавана; ще 
забравиш посрамата на младостта си“, ст. 4); 3. че за призоваване на 
евреите се говори след разпространението на Църквата между езич
ниците („Иахве те вика като жена напусната и скърбяща духом и 
като жена, която на младини е била отхвърлена; говори твоят Бог: 
за малко време те оставих, но с голяма милост ще те прибера“ (ст.
6 —7). Следов., тук пророкът съзерцава тайната, за която говори ап. 
Павел в посланието си до Римляните: „Ожесточението у Израиля стана 
частично, докле да влезе цялото множество езичници“ (Гл. 11,25—32). '

§ 226. Гл. 55: Насищане на жадуващите с изобилна вода
В това пророчество се предсказва за насищане жадуващите с 

изобилна вода. То започва с думите: „Вие, които жадувате! дойдете 
всички при водите; дори и вие, които нямате сребро, дойдете, купувайте 
и яжте, дойдете, купувайте вино и мляко без сребро и без злато. Защо 
да давате сребро за онова, що не е хляб, и припечеленото си за онова, що не 
насища?“ и завършва с призоваване жадуващите да дойдат при Господа, 
да послушат Неговото слово, за да бъде душата им жива, да приемат 
Божия вечен завет и неизменните обещани милости Давиду. После се 
дават наставления да търсят Господа, Който е близо до тях, нечестивият 
да остави пътя си и беззаконникът — помислите си.

Основание за разбиране на това пророчество за изобилните води, 
които ще потекат във времето на Месия, намираме в думите на св. 
ап. Павла, казани в синагогата в Антиохия Писидийска: „ . . .  А че Го 
възкреси от мъртвите, та няма вече да се връща в тление, бе казал 
(Господ) тъй: ще ви дам неизменните милости, обещани на Давида" 
(Деян. 13, 34). При това пророчеството има тясна, решителна връзка 
с възгласа на Христа: „Който е жаден, да дойде при Мене и да пие" 
(Йоан. 7, 37^ ср. Ис. 12, 3; Иоил 4, 18, Ис. 35, би  др.). Водата, която 
е източник на най-чисти радости и необходимото условие за живота на 
човека, служи в Писанието някога като наименование на благодатта 
на Св. Дух, а друг път — като наименование на здравото евангелско 
учение. Понеже тук думата в о д а  пророкът заменя с вино и мляко 
(ст. 1) и след това приканва жадуващите да слушат Господа, за да 
се наслади душата им (ст. 2 ), очевидно е, че думата вода в този случай 
е употребена от Исаия в последното значение; множественото число 
(„води") показва изобилие и неизтощимост на учението, което Месия 
ще донесе на земята. То, учението, ще повърне обещаните на Давида 
неизменни милости или, с други думи, победоносното царство на този 
Господар, Който ще положи пътя към помирение с Бога, към въз
връщане от греховния плен, към тържество над враговете Му и към 
замяна на злото с доброто, така че ще произрасте кипарис и мирта 
на тази почва, на която по-рано е расло тръне и коприва, т. е. людете 
ще бъдат украсени с високи и различни добродетели, докато по-напред 
те са вършили зло и си нанасяли обиди един на друг.
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§ 227. Гл. 60: За славата на Йерусалим
Тук Иерасулим (т. е. Христовата Църква) се възбужда към ду 

ховно ликуване, защото в него (в Йерусалим) ще възсияе слават- 
Божия тогава, когато около него по цялата земя ще има тъмнина иа 
мрак ; защото в него към светлината или към блясъка на тази свет
лина ще дойдат твърде много езичници със своите богатства на по
клонение Богу и да застроят Йерусалим великолепно; всички пък оста
нали народи, които няма да се обърнат към Йерусалим, ще погинат. 
В него няма да има врагове: в Йерусалим ще се унищожи неправдата, 
а ще се въдвори вечен мир и правда. Сам Бог ше бъде негово всег- 
дашно светило и слава. Последната черта на това пророчество е по
вторена в Откр. 21, 23; 2 2 , 5. Така също в песнопенията *на воинству- 
ващата и тържествуваща Църква славата се изобразява с черти, за- 
имствувани от това пророчество на Исаия. По-частно, употребените от 
Исаия алегорични изрази и изображения имат следното значение : с в е т 
л и н а т а  и с л а в а т а  Б о ж и я  над Йерусалим (ст. 1 , 3) изобразява не
бесното просвещение и облагодатствуване на Църквата Христова; 
м р а к ъ т  и т ъ м н и н а т а  над езичниците (ст. 2 ) показва крайната 
степен на религиозно невежество и нравствено развращение в света 
на езичниците; идването тогава на езичници на к а м и л и  с б о г а т 
с т в а  в Йерусалим, тъй че вратата му няма да бъде затворена нощем 
(ст. 1 1 ), означава обръщането на езичниците към Бога, което ще про
дължи непрекъснато до края на света (Откр. 21, 24—27); у с т р о й 
с т в о т о  на Йерусалим и неговото б л а г о у к р а ш е н и е  от тях по
казва искреността на тяхното обръщане и деятелното им служене на 
Бога; установяването на м ир  и п р а в д а  (ст. 17—18) от управниците 
на Йерусалим с унищожаване на неправдата и притесненията из
образяват точността и строгостта на църковната дисциплина, съответно 
на нравственото съвършенство на възродените; незаходимостта на 
слънцето и луната (ст. 20) показва непрестанното Божие водителство и 
неизменното блаженство на праведниците.

§ 228. Гл. 61: За помазаника Господен
Кроткият Отрок Господен Емануил свидетелствува за Себе Си, 

че Св. Дух Го помазал, като Му съобщил пълнотата на Своите да
рове и Го е изпратил да благовести на нищите настъпване на небес
ното царство (ср. 5, 3), да изцери съкрушените по сърце, да пропо
вядва на плениците освобождение и на духовно-слепите проглеждане, 
да открие благоприятна Господня година и деня на въздаяние на греш
ниците, като с това утеши всички плачещи, особено чедата на Сион, и 
им въздаде, вместо плач и униние, слава и радост (ст. 1—3). Тогава че
дата на Сион, оправдани и възродени от Бога, ще заселят пустините 
и ще подновят разорените градове. Същевременно ще дойдат в Сион 
другоземците и другородците и ще станат пастири, земеделци и ло
зари, а самите чеда на Сион ще бъдат свещеници Господни, ще на
следят и ще се ползуват от богатсвото на народите (ст. 4—7). Помаза- 
никът Господен, като дава такива обещания, тържествено заявява за 
Себе Си, че е правосъден Господ, Който обича правдата и мрази без-
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законнието, поради което Той ще даде награда на праведниците и ще 
сключи с тях вечен завет. Потомството на праведниците ще бъде по
знато между народите като с е м е  б л а г о с л о в е н о  от Господа и 
оправданите от Бога ще се радват на Неговото име(ст. 8 —9). Като 
чува тези обещания, Сион тържествува и един вид радостно възкли
цава: „С радост ще се радвам в Господа, душата ми ще се развесели 
в моя Бог, защото Той ме облече в спасителна одежда, надяна ми 
дреха на правда, като на младоженец възложи венец и като невеста с 
накит накичи“ (ст. 1 0 — 1 1 ).

Ст. 1 . Това пророчество, което се заключава в този стих и в пър
вата половина на втория, Иисус Христос, според свидетелството на 
евангелист Лука (гл. 4, 16—20), прочел в назаретската синагога и казал : 
„Днес се изпълни това писание, което чухте", а евангелистът от себе 
си добавя: „и всички Му засвидетелствуваха", или с други думи, всички 
се съгласили с Него, понеже видели действителното изпълнение на 
Исаиевото пророчество. В ъ р х у  Мене ,  на Христа, като на човек били 
съобщени благодатните дарове на Св. Дух още при въплътяването 
Му, а при кръщението Му били придадени в най висша степен и пъл
нота, така че в Него през всичкото време пребъдвала и пребъдва 
„телесно всичката пълнота на Божеството“ (Кол. 2, 9). По ма з а .  Още 
във Ветхия Завет, като външен знак за съобщаване духовни сили на 
пророк, първосвещеник и цар било помазването с елей. Понеже Иисус 
Христос в Себе Си съвместявал всичките тези три вида служения, 
даровете на Светия Дух били излети в особена изключителна степен. 
Да благовестя на бедни. Христос дошел на света да донесе благата 
вест за бедните, нищите по дух, които жадували за нея и съзнавали 
своята греховност и своята безпомощност в делото на оправданието. 
Да изцелявам съкрушените по сърце. Същевременно Месия Христос 
дошел да изпери, да излекува людете, които, като чувствували тежест
та на греховете си и безпомощността си за спасение, се надявали 
само на Божията милост. Да проповядвам на пленени освобождение. 
До изкуплението всички люде са били в плен на дявола и очаквали 
своето отпущане на свобода, с каквато Христос чрез страданията Си, 
чрез изкупителната Си жертва, ги дарил. За израза „на затворници — 
отваряне на тъмница“ (по превода на славянската Библия) трябва да 
забележим, че всички ветхозаветни люде до възкресението на Христа 
са били заключени в ада, а след възкресението Си Христос се явил в 
ада и там им проповядвал и освободил от тъмницата (1 Петр. 3, 19). 
За слепи — проглеждане (по слав. Библия). Това пророчество бук- 
вално се изпълнило, когато Христос дошел на земята: Той на много 
слепи дал изцеление (Мат. 1\к 5; Йоан. 9, 1—7). Да проповядвам благо- 
приятна Господня година и деня на отмъщение от нашия Бог. Това 
пророчество Христос изпълнил, когато започнал Своето обществено 
служение и възвестил настъпването на месиянските времена. Послед
ните за повярвалите в Него били благоприятна Господня година, а за 
невярващите, главно за евреите — ден за отмъщение, когато след раз
рушението на Йерусалим и унищожаване на тяхното политическо мо
гъщество, те се пръснали по цялата земя. Както благоприятната Го
сподня година (юбилейната) царете възвестявали настъпването й чрез 
тръби, тъй и Иисус Христос, имайки царско достойнство, обявил на
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стъпването на Неговата юбилейна година, която започнала от Него
вото кръщение и ще се завърши при второто Му пришествие.

Ст. 3. Т ъ р г у в а щ и т е  в Си о н  са онези благочестиви евреи, 
които знаели пророчествата за високото назначение на своя народ, и 
които с очите си гледали нечестието на своите сънародници, че се усил
вало до най-голяма степен, сърдечно оплаквали своя духовен и полити
чески център Сион. На тях Спасителят дошел да им даде слава, вместо 
пепел, с която се посипвали в дни на скръб, елей на радост, вместо 
плач, вместо отпаднал дух—славна надежда. С и л н и с п р а в д а  са вер
ните, очистени с кръвта на Иисуса Христа от всякакъв грях; те са 
наречени „сад на Господа“, защото Христос уподобил Своята Църква 
на лозе, а Себе Си нарекъл Син на Господаря на това лозе.

Ст. 4—7. Христовата Църква отначало била много малка (само 120 
души), а отпосле се разширила и разширява по целия свят, та дори 
пустините и разрушените градове обхванала. Ще дойдат другоземци 
и ще пасат стадата ви. Вместо пастирите на ветхозаветната църква, 
ще дойдат други в новозаветната от другоземни # народи. Вие ще се 
наричате свещеници на Господа. В Новия Завет всички християни са 
предназначени да бъдат свещеници (1 Петр. 2 , 9; Откр. 1 , 6 ) в смисъл, 
че дейно участвуват в своето спасение и трябва да имат такова нрав
ствено съвършенство,, с което е необходимо да се отличават новоза- 
ветните свещеници. И във Ветхия Завет всички израилтяни били пред
назначени да бъдат царство от свещеници (Изх. 19, в), но те не могли 
да стигнат това високо свое назначение. Двойно. Първи път във вре
мето на Иисуса Навина израилтяните встъпили в обещаната земя, а 
сега християните втори път са влезли и влизат в обещаната земя, 
Църквата, чрез Христа, като са се намирали и намират в нов завет 
с Него.

Ст. 1 1 . Пред всички народи. Оправдание пред Бога ще получат 
всички народи, а не само евреите.

§. 229 Гл. 63, 1—9: За Победителя на Сион

Това пророчество се намира на означеното по-горе място от кни
гата на пророк Исаия. То е изложено в алегорична форма.

Пророкът вижда като че ли някой Исполин, Който се връща от 
победа над Едом в обагрени червени одежди от Восора, които били 
необикновено опръскани с гроздов сок, от отъпканото грозде в жлеб, 
и чува как Той, Победителят, обявява, че Сам Той, без никаква чужда 
помощ, тъпкал и смазал всички врагове на Сион, при което положение 
тук, в Сион, живеят Неговите чеда, чиято съдба е тъй близка на Не
говото сърце и че в тяхното притеснение Той чувствувал Себе Си 
угнетен. При това пророкът за изяснение на това пророчество, изло
жено в алегория, прибавил, че жителите на Сион, т. е. чедата на Цър
квата, спасил и поддържал Ангелът на Бога — Месия, Син Божий. В 
това пророчество се предсказва за завършване изкуплението на чове
ците от Иисуса Христа и Неговото възнасяне на небесата, осо
бено 1—3 ст.
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§ 230. Гл. 65, 1—25: Призоваване на езичниците и 
тържеството на Църквата

Господ обявява, че Той ще се открие и на другите народи, т. е 
ще призове езичниците в Своята Църква, тъй като иудеите при всички 
Негови грижи не се остават от идолопоклонство или от езическите 
понятия и обичаи, и с това навлекли върху себе си небесно наказание. 
Но при всичко това, от остатъка на добрите Господ ще произведе 
ново, свето и многочислено семе („И ще произведа от Накова Семе, 
и от Иуда — Наследник на Моите планини“). Само непокорните ще 
бъдат изтребени от война, глад и болести, защото избраните ще бъдат 
оградени от всяко зло. Тогава на земята ще се разпространи познание 
за истинския Бог; ще се появи нов и най-добър порядък на нещата. 
Йерусалим (т. е. Църквата) ще бъде радост за Бога и отрада за всички 
люде. Не по продължителността на живота ще се мери благочестието, 
защото грешникът и след сто години ще бъде проклинан. Тогава 
благосъстоянието на един народ няма да бъде ограбвано от друг. 
Всякой народ ще бъде ограден от опасност. Молитвата на всеки човек 
ще бъде чута и скоро изпълнена. Истинновярващите, или новороде
ните, няма да вършат зло или вреда на други в светата Моя планина, 
или докато стоят под закрилата ва благодатта (1 Йоан. 3, 9). Първите 
думи на това пророчество св. ап. Павел привежда за обяснение на това, 
че не поради случайно стечение на обстоятелствата, но по особени 
причини, по-рано обявени, евреите, като упорствуващи, били отстранени 
и на тяхно място били призовани езичниците в Христовата Църква 
(Римл. 1 0 , 2 0 —2 2 ).

§ 231. Гл. 66: Отстраняване неразкаяните грешници 
от тържеството на Църквата

Това пророчество се съдържа в последната (6 6 ) глава на книгата 
на пророк Исаия.

Понеже евреите са се уповавали на храма и на своите жертви, 
Господ обявява, че людете не са в състояние да построят храм, който 
да съответствува на величието на Бога, за Когото небето е престол, 
а земята подножие, а жертвоприношенията са установени като необхо
димо средство за изразяване на благоговение и богобоязливост, без 
които всяко жертвоприношение (напр. тлъст вол) се равнява на 
убийство от човека или беззаконно кръвопролитие; то дори се явява 
като мерзост, когато се извършва без вяра в Изкупителя. Затова 
„чуйте словото на Господа вие, които треперете пред словото Му: 
вашите братя, които ви мразят и които ви гонят за Моето име, казват: 
нека Господ яви Себе Си в слава, и ние ще погледаме величието ви. 
Но те ще бъдат посрамени“ (ст. 5) в своето упорство. Те насмешливо 
искат някое знамение; ето им знамение: в един ден (т. е. за кратко 
време), на мястото на упорствуващите, ще се роди цял многочислен 
народ, достатъчен за образуване иа Църквата (Деян. 2 , 41); той ще 
се наслаждава и упива от преизбитъка на славата, ще има радостта и 
мира, които имат децата на гърди и на майчини колене, а на враго
вете на Господа ще се излее гняв като вихър и като огнена стихия
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(Мат. 24, 15—22; Деян. 2, 43—47; 4, 33—37; 5, 13), В това същото 
време ще отидат проповедници по всички страни на света и способните 
от езичниците ще обърнат и приведат в Църквата на равни или еднакви 
права с иудеите. След това ще се започне всеобщо правилно и законно 
поклонение на Господа. Що ще стане с онези, които упорствуват и не 
се поклонят на Господа? — „Ще видят труповете на людете, които 
са отстъпили от Мене; защото червеят не ще умре, нито огънят им 
ще угасне; и ще бъдат гнусота на всяка плът“ (ст. 24).

§ 232. Общ поглед върху пророчествата на Исаия
Главният предмет на пророчествата на Исаия е посочен в първия 

стих на неговата книга: В и д е н и е  на Ис а ия ,  син Амо с о в ,  к о е т о  
в и д я  за И у д е я  и Й е р у с а л и м  в д н и т е  на и у д е й с к и т е  ц а р е  
Озия,  И о а т а м а ,  А х а з а  и Е з е к и я. Между туй, като имал предвид 
само законното иудейско царство, Исаия в своите пророчества се до
косва и до участта на всички тогавашни народи, които са имали вли
яние върху съдбата на иудейското царство или са се намирали в сно
шения с него, а именно: Вавилон, Моавската земя и Сирия Дамаска, 
със съюзеното и незаконно израилско царство. Исаия също говори и 
за участта на Египет, Арабия, Тир и Финикия, за славните походи на 
персийския цар Кира, за освобождение на иудеите и другите народи 
от насилственото влияние на асирийци и вавилонци, как го освобожде
нието на целия човешки род от властта на дявола и за установяване 
царство Божие на земята чрез заслугите на Изкупителя.

Някои от тълкувателите цялото съдържание на книгата изразя
ват само със следните три думи: п р о п о в е д  за п о к а я н и е т о .  И 
наистина, Исаия в своята книга се явява като проповедник на покая
нието и наставник на своя народ. Той в своите речи изобличава идоло- 
служението, невежеството, небрежността в изпълнение на закона, гор
достта, самонадеяността, презрението и притеснението на бедните, си
раците и вдовиците, измамата, раздаването на неправилно правосъдие и 
пр. Исаия проповядва покаяние за всички люде, както за иудеи, така 
също и за езичници, в името на Изкупителя-Страдалец за човешките 
грехове, Който щял да въдвори на земята истинско богопознание, под 
знамето на което всички народи ще съставляват Божието царство на 
земята.

24. КНИГА НА ПРОРОК ИЕРЕМИЯ

§ 233. Сведения за писателя
Пророк Иеремия (евр. възвишен от Бога) бил син на свещеник 

Хелкия. Той се родил в гр. Анатот, който се намирал във Вениами- 
новото коляно (1 , 1). На пророческо служение Иеремия бил отреден 
още в утробата на майка си (ст. 5), а своето обществено пророческо 
служение започнал в тринадесетата година на Иосия, когато бил още 
младеж (1, 2 , 6—7), и продължил през царуването на Иосия, Иоахаза, 
Иоакима, Иехония и Седекия и около пет години след разрушението
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на Йерусалим. По такъв начин неговото пророческо служение е про
дължило около 45 години, а именно от 629—583 г. пр. Хр. Във вре
мето на благочестивия цар Иосия дейността на пророка била успешна: 
този добър цар му съдействувал във великото дело за преобразуване 
религиозно-нравствения живот на иудеите (гл, 4). Отпосле животът на 
пророка бил изпълнен със скръб и горчевини, понеже не срещал ни
каква поддръжка вече от по-подирните царе. Йоахаз и Иехония, поради 
кратковременното им царуване, не са могли да му окажат никаква 
помощ. Нечестивият цар Йоаким не само че не помагал на пророка, 
но и затруднявал неговото дело. В началото, напр., на неговото цару
ване Иеремия се явил пред вратите на храма и предсказал разруше
нието му, поради нечестието на народа. За тази своя смела постъпка 
пророкът бил хванат и осъден на смърт, от която го спасил някой 
си Ахикам (26, 24). В четвъртата година от царуването на Иоакима 
той бил вече лишен от свобода: полученото от Бога откровение той 
записал на свитък и пратил своя ученик Варуха да го прочете на на
рода, понеже не смеел сам да се яви. „Аз съм затворен, — кззал 
Иеремия,—и не мога да отида в дома Господен“ (36, 1—8). Йоаким, в 
чиито ръце попаднал този свитък, го прочел и го хвърлил в огъня, 
като веднага заповядал да хванат Йеремия и Варуха. Последните се 
скрили в Анатот, но и там не могли да намерят спокойствие : съграж
даните на пророка му се надсмивали, преследвали и дори направили 
покушение над живота му, поради острите му изобличения и заплашвания 
с Божия гняв (1 1, 21).

В началото на царуването на Седекия, когато пратениците от 
едомския, тирския и сидонски царе водели с него преговори за взе
мане мерки за освобождение от вавилонско робство, Иеремия препо
ръчал на своите съотечественици покорност и подчинение на Вавилон, 
като в противен случай заплашвал с плен и опустошение страната. Ко
гато в десетата година от царуването на Седекия, войските на вави
лонския цар Навуходоносора обсадили Йерусалим, пророкът по Божия 
поръка явил на царя, че всяко съпротивление в случая е безполезно: 
градът ще бъде превзет, а сам Седекия ще бъде откаран в плен. За 
тази смела постъпка на пророка последният веднага бил хвърлен в 
тъмница (32, 1—5). Той се опитал да се освободи, но бил хванат и, 
като на изменик, му нанесли побой и го заключили в подземна тъм
ница (37, 11— 17).

Но и тук, знаейки неизменността на Божията присъда над нече
стивите му сънародници, той проповядвал да се покорят без съпротива 
на халдейците,поради което бил хвърлен в една нечиста яма. Тук той 
навярно би умрял, ако за него не се застъпил пред цар Седекия ев- 
нухът Авдемелех Етиопец, по чието ходатайство той бил изваден от 
ямата и поставен в тъмничния двор до превземането града от На
вуходоносора. Вероятно по погрешка, след превземането на Йерусалим, 
Иеремия бил свързан и заедно с другите иудеи откаран в плен. В 
Рама, Съгласно с дадената по-рано заповед от Навуходоносора, той 
бил освободен и се отправил за Масифа под покровителството на по
ставения от Навуходоносора управител на Иудея, Годолия (40). Про
рокът и тук не останал за дълго време: наскоро Годолия бил убит и 
пророкът бил принуден да бяга в Египет. За по нататъшната съдба

2 6 4



на Иеремия в Свещеното Писание нищо не е казано. Древнохристиян- 
ското предание свидетелствува, че краят му бил мъченически, а именно: 
в гр. Тафнис бил убит с камъни от своите сънародници, задето ги из
обличавал за пороците им и пророчествувал за тяхната гибел. Според 
александрийското предание, Александър Македонски пренесъл мощите 
му в богатоукрасена гробница, над която отначало стоял величествен 
паметник и по-после възобновен и украсен от благочестивата майка 
на Константина Велики, св. Елена.

По такъв начин цели 45 години Иеремия усърдно закрепял Бо
жията истина между своите вироглави сънародници. Макар по природа 
да бил кротък, чувствителен и смирен, той пред никаква опасност не 
се отдръпвал, когато длъжността му налагала да говори и изобличава; 
никакви заплашвания не са били в състояние да накарат неговата уста 
да млъкне. Иеремия написал две книги: Книгата на Иеремия и Плач 
Иеремиев. Посланието Иеремиево е неканоническо и, следов., не е на
писано от него.

Паметта на пророка и мъченика Иеремия дълго време живяла в 
паметта на еврейския народ. Във втората Макавейска книга (2 , 1 — 8 ) 
ние четем, че пророк Иеремия скрил в една от пещерите на планината 
Хорив скинията, ковчега на завета, кадилния жертвеник, като затворил 
входа на пещерата, за да останат там скрити дотогава, докогато Бог, 
след като се умилостиви, събере Своя разпръснат народ. В тази книга 
също се говори, че при разрушението на Йерусалим някои благоче
стиви иудеи скрили в един кладенец свещен огън, взет от жертвеника, 
който (огън) при възобновяването на храма бил намерен от техните 
потомци ( 1 , 19—36), и че Иеремия през време на преселението на 
евреите им поръчал да вземат със себе си огън от жертвеника (2 , 1). 
Във видението на Иуда Макавей пред битката със сирийския пълко- 
водец Никанора (2 Макав. 15, 13—16) се говори, че Иеремия му се явил 
като мъж братолюбец, украсен с бели косми и слава и обиколен с 
чудно и необикновено величие, който много се молил на Бога за своя 
народ и светия град, като му дал същевременно златен меч да съкруши 
враговете. Даже във времето на земния живот на Господа Иисуса 
евреите вярвали, че делото на Иеремия още не било свършено, като 
някои от тях считали Христа за Иеремия (Мат. 16, 14).

Св. Православна Църква възпоменава паметта на св. пророк Иеремия 
на 1/14 май.

§ 234. Съдържание, разделение и характер на книгата
Основната мисъл на книгата на пророк Иеремия е тази: Бог за 

нечестието и идолопоклонството ще произнесе съд над евреите и езич
ниците чрез вавилонците, с цел да ги очисти от тези им грехове. След 
70-годишен плен евреите отново ще се върнат в своето отечество и 
там Бог ще въздигне царството на Давида, като постави на неговия 
престол Царя-Пастиря и ще сключи нов завет с народа Си, понеже 
той не устоял на първия.

По съдържание книгата се дели на встъпление, изложение (две • 
части) и заключение. Във встъплението (гл. 1) се описва повикването 
на Иеремия на пророческо служение и главният предмет на това слу-
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жение; в първата част на изложението (гл. 2—45) се съдържат ре
чите на пророка за Иудея и историята на еврейския народ и на самия 
пророк; във втората част (гл. 46—51) се излагат речите на пророка, 
отправени към езическите народи; в заключението (гл. 52), вероятно 
писано от Ездра, се разказва за разрушението на Йерусалим и съд
бата на еврейския народ във време на плена, като потвърждение на 
Иеремиевите пророчества.

В своите речи пророк Иеремия се проявява преимуществено без
пощаден изобличител на своите съвременници и известител на страшния 
съд над тях. Неговата книга е изпълнена с пророчества за народните 
бедствия, за разрушението на царството, а утешителни пророчества се 
срещат много1 рядко. Това се обяснява с крайния религиозно-нравствен 
упадък на неговите съвременници, на които кроткото слово на увещание 
и убеждение не могло вече да им въздействува. По тази причина про
рокът в църковните песни се нарича „мълния" (Канон на пророка 5, 1) 
„и най-състрадателен от всички пророци“ (пак там 4, 2 ). — Откъм из
ложението и стила пророчествата на Иеремия имат следните особе
ности : а. простота и безизкуственост в изложението; б. често повтаряне 
едни и същи мисли, с цел да се въздействува на потъналите в грях 
съвременници на пророка; в. с чести заимствувания от книгите на 
Моисея, Исаия и Осия, понеже последните се ползували с голям авто
ритет сред евреите; г. с липса на хронологичен ред на изложението.

Между пророчествата на Иеремия особено важно е това за новия 
и вечен завет на Господа с дома Израилев, когато Той ще възстанови 
Пастиря-Цар на Давидовия престол (23,5;31, 31—33). Това проро
чество многократно се привежда от ап. Павла в посланието му до 
Евреите (8 , 6 —13; 10, 15— 17). В Новия Завет евангелист Матей в изо
бразяването от пророк Иеремия плача на Рахил за своите деца, които 
били отвеждани в плен от Навуходоносора като на смърт (Иер. 31, 15), 
вижда предобраз на избитите от Ирода витлеемски младенци: „Тогава 
се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва: глас бе чут в 
Рама, плач и ридание, и писък голям; Рахил плачеше за децата си и 
не искаше да се утеши, защото ги няма“ (Мат. 2, 17—18).

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 235. Гл. 2, 1—3, 1—5: Изобличение на евреите 
за нарушаване завета с Бога при цар Иосия

В означеното по-горе място от книгата на пророк Иеремия се 
излага част от неговата първа пророческа реч. Времето на произнасяне 
тази реч не може да се определи с точност, макар казаното в нея 
да се отнася за времето, когато е царувал Иосия. От съдържанието 
на речта може да се заключи, че тя е произнесена наскоро, след като 

• пророкът е бил повикан на служение, в 13 или 14 година от царува
нето на Иосия. Като споменува за големите Божии благодеяния, ока
зани на евреите от излизането им из Египет до настаняването им в
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обещаната земя, пророкът изобличава както народа, така и неговите 
пастири, князе и учители на закона, задето оставили, без всякакъв 
повод служението на истинския Бог и наредили у себе си най-разно- 
образно идолослужение, особено на Ваала. „Колкото градове имаш, 
толкова и богове имаш, о Иудо!“ възклицава пророкът (2, 28). Те не 
се вразумили и след изпратените им от Бога наказания, считайки себе 
си непогрешими и даже невинни. Дори и примерът за наказанието на 
израилтяните с унищожаване на тяхното царство и откарването им в 
плен от асирийците не бил в състояние да ги вразуми. За да ги не 
постигне по-голямо наказание от Бога, иудеите трябва да се покаят и 
отхвърлят служението на идоли, защото иначе ще ги постигне плен, 
макар че имали съюзници и на тяхната помощ да се надявяли.

§ 236. Гл. 9: Плачевни песни за нравствената развала у 
съвременниците на пророка

Упорството и неразкаяността на иудеите били особено плачевни, 
защото те имали средст^ да се избавят от заслуженото наказание, 
което непременно щяло да ги постигне. Трябвало само да се покаят, 
да премахнат служението на бездушните идоли и да се обърнат със 
сълзи и вяра към Бога да заглади техните многочислени грехове. 
В противен случай тях ги очаквала участта на израилското царство: 
една част от тях щели да бъдат пръснати между езичниците, а дру
гата — с меч щяла да бъде избита. Йерусалим, техният религиозен и 
политически център, щял да бъде обърнат на „купища камъни, жи
лище на чакали“, като същевременно градовете на Иудея щели да 
станат „пустиня без жители“. Оплаквайки идващата горчива участ на 
своя народ, пророкът от името на Господа Саваота казва: „Потърсете 
и повикайте да дойдат оплаквачки; пратете да дойдат вещи жени в 
тая работа. Нека побързат и дигнат плач зарад нас, та из очите ни 
да се леят сълзи, и от клепките ни вода да тече... учете дъщерите 
ди на плач и една друга — на плачевни песни, защото смъртта“, — 
продължава пророкът,— „влиза през прозорците ни, втурва се в чер- 
тозите ни, за да изтреби децата от улицата, младежите от стъгдите... 
и ще бъдат хвърлени труповете на людете като тор на полето и като 
снопи зад жътваря“ (гл. 9, 17—22). Не във военната мъдрост, не в 
силата и богатството, но в изпълнение на Божиите заповеди иудеите 
трябвало да търсят своята безопасност, когато Господ посети всички 
обрязани (следов., тези, които са могли да имат правилно понятие за 
Бога и да благоговеят пред Него) и необрязани, каквито били живу
щите „в Египет и Иудея, Едома и Амоновите синове, Моава и всички, 
които си стрижат сколуфите, които живеят в пустинята ; защото всички 
тия народи са необрязани, а целият Израилев дом е с необрязано 
сърце“ (9, 25—26). От това идваще наказание не могат да избавят без
душните идоли, а само Господ.

Ст. 26. Иудеите, макар телесно да са били обрязани, но щом се 
обръщат към идоли и от тях чакат помощ, не са обрязани по сърце 
(Римл. 4, 12).
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§ 237. Гл. 11 и 12: Речи във времето на Иоакима при 
заплахата от нахлуване в Иудея на Навуходоносоровите 
войски. Невярност на народа към Божия завет. Опит на 

анатотските жители да убият Иеремия.
Пророкът в началото на тези речи споменава, че клетвеното уста

новяване на завета между Бога и народа в Синай и многократните, 
или по-точно непрестанните, напомняния и предупреждения на проро
ците изисквали искрено и точно изпълнение на Божиите закони. А иу- 
дейте, вместо да сторят това, се предали на идолослужение на Ваала 
и други богове и на разврат: „Колкото градове имаш, Иудо, толкова 
и богове имаш, и колкото улици има в Йерусалим, толкова жертве- 
ници въздигнахте на онова, що е срамотно, жертвеници за кадение 
Ваалу“ (гл. 1 1 , 13). За всички техни многобройни прегрешения ще ги 
постигне скоро Божието наказание. Не сам от себе си знаел това Ие
ремия, незлобив и кротък като агне, но чрез откровение от Господа, 
Който, освен това, съобщил на пророка, че неговите съседи и родстве
ници, жители на Анатот, наистина искали да погубят душата му: 
„да турят отровно дърво в неговото ядене и^да го изтръгнат от зе
мята на живите, тъй че и името му вече да се не споменува“ (1 1 , 19). 
Задето анатотските жители, неговите родственици, злоумишлявали 
против пророка и му казвали: „Не пророчествувай в име Господне, 
да не умреш от наши ръце“ ( 1 1 , 21), тях ги очаква страшният Божий 
гняв— ще ги постигнат големи опасности и бедствия (12, 1—6 ). За да 
се избави от грозящата опасност, Иеремия бил принуден да остави 
своя дом и роден край и да се пресели в Йерусалим. От това е оче
видно, че тези речи пророкът произнесъл преди преселването му в Йеру
салим от Анатот, не много след повикването му на пророческо слу
жение. От казаното дотук и във връзка с други изказвания на Иеремия 
се вижда, че Божието наказание се състояло в нахлуване в Иудея на вой
ските на вавилонския цар Навуходоносора, което и скоро станало.

§ 238. Гл. 19—20: Реч на Иеремия, произнесена в двора 
на иерусалимския храм. Малтретиране на пророка от хра
мовия надзорник свещеник Пасхора. Горчив плач за стра

данията от пророческо служение. Иеремия проклина
своя живот

В началото на означеното по-горе място пророкът говори за сим- 
воличното действие, което той извършил по Божие повеление: купил 
глинена стомна (която, като изпечена в огъня, символизирала упор
ството и неразкаяността на иудеите) и, съпровождан от най-старите 
от народа и свещеническите старейшини, отишел в Еномовата долина 
(обичайното място на идолослужението) и там, като изобличил идоло- 
поклонството и упорството на иудеите, разбил на парчета стомната и 
обявил на всички присъствуващи, че така ще се съкрушат иудейският 
народ и Йерусалим, както се е строшила стомната, която никой вече 
не е в състояние да направи. А степента на ожесточението и упор
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ството на иудеите пророкът изобразил със следващите обстоятелства 
на своя мъченически живот. Като се завърнал от Еномовата долина, 
Иеремия отново повторил в двора на храма своето пророчество за 
гибелта на Иудея и Йерусалим. Храмовият надзорен свещеник (1 Пар. 
24, 5) П а с х о р, като чул пророчеството на Иеремия, го ударил в знак 
на всенародно поругание и поставил в клада (20, 1—2). На следващия 
ден той, като бил освободен от кладата, казал на този "надзорен све
щеник, че не П а с х о р  (което значи „мир отвред") го е нарекъл Гос
под, а М а г о р - м  а с а  в и в (което значи „ужас отвред“); че Иудея 
скоро щяла да падне в ръцете на вавилонския цар и сам Пасхор със 
своето семейство щял да бъде отведен в плен (20, 3—6 ). По случай 
това публично оскръбление на пророка, нанесено му от Пасхора, 
и да изобрази в пълнота упорството на своите съграждани, Иеремия 
тук казал, че той, за да избегне неприятностите на своето пророческо 
служение, бил готов да мълчи и да не говори нищо на народа в името 
Господне, но всеки път чувствувал, като горящ огън в сърцето си, и 
не могъл да не проповядва Божията воля, без да гледа на явната 
злоба и крайното ожесточение на своите слушатели, които често пъти 
го довеждали, подобно на многострадалния Иова, да проклина деня на 
своето раждане. В трогателни думи пророкът е описал своята мъка 
(20, 7— 18).

§ 239. Гл. 23 :Божият съд над пастирите и 
лъжепророците. Пророчество за Праведния Цар
Тук се говори против недостойните пастири и лъжливите про- 

роци, които се заплашват от Бога със строго наказание. Недостойните 
пастири, вместо да съберат своето паство и да го поучават да из
пълнява Божия закон, станали причина, щото повереният им от Бога 
народ да се разпръсне. Лъжливите пророци, които своите сънища и 
измислици представяли като откровения от Бога, също така щели да 
бъдат строго наказани. На означеното място е важно пророчеството 
за Иисуса Христа, което е изказано със следните думи: „Ето, настъп
ват дни, казва Господ, — и ще въздигна на Давида праведна Младочка, 
и ще се въцари Цар, Който ще постъпва мъдро и ще върши съд и 
правда на земята. В Негови дни Иуда ще се спаси, и Израил ще живее 
безопасно; и ето — Неговото име, с което ще Го наричат: Господ — 
наше оправдание“ (Иер. 23, 5—6). Това пророчество почти с буквална 
точност е повторено в Иер. 33, 15 -16 и съкратено—в Иер. 30, 8 —10. 
Ветхозаветната църква е разбирала това място като пророчество за 
Месия, както може да се види от халдейския парафраз, в който думите 
„Козст<н*к> Д<»к1д 8 К rvisK ща.*? дни “ се превеждат така: „Ще въз
дигна Давиду Месия праведний“ (ср. слав. Библия, гл. 23, 5). Потвърж
дение на това са, както всички места в Новия Завет, гдето Христос 
се нарича син или потомък Давидов (Лук. 1, 68—70; Мат. 22, 23; 22, 
42; 2 1 ,9 ; Лук. 18, 38 и др.), така също и всеобщата увереност на 
иудеите, че Христос ще се роди от Давидовото потомство (Мат. 12, 
23; 15,22; 21,9), поради която причина император Домициан заповядал 
да избият всички Давидови потомци, между които и Симеон, сродник 
Господен и втори иерусалимски епископ.
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§ 240. Гл. 25: Пророчество за 70-годишния плен и за 
наказанието на езическите народи

Това пророчество било произнесено за цял иудейски народ в че
твъртата година от царуването на Иоакима. В това пророчество Иере
мия напомня на иудеите, че вече двадесет и три години неуморно 
(„от ранно утро“) им проповядвал, както и останалите пророци (напр. 
Софония, Авакум, Иезекиил, съвременици на Иеремия), да се възвър
нат от своя зъл и лукав път, но те не слушали увещанията на проро
ците и продължавали да навличат върху себе си небесния гняв (25,
1 —7). За това тяхно упорство, Съгласно с по-раншните предсказания, 
Господ ще ги предаде в робство на вавилонския цар Навуходоносора 
за 70 години (25,8—14). Този плен ще се разпростре и върху егип
тяни, араби, дарете на Уц, на филистимци, идумеи, моавци, амонитци и 
на всичките източни близки и далечни страни. Цар Сесах (поетично 
име на вавилонския цар), след като покори всички народи, ще се опие 
от чашата на Божия гняв за своето беззаконие, така че за всяка не
правда, сторена на земята, ще понесе съответното наказание. И Вави
лон ще бъде също покорен и опустошен, което станало от персийския 
цар Кира.

р  § 241. Гл. 31, 31—40: Пророчество за Новия Завет
Пророкът, след като предсказал за връщането на еврейския народ 

от плен и неговото подобрение в религиозно нравствено отношение, 
предрекъл, че идат дни, когато Бог ще сключи с дома Израилев и 
дома Иудов нов завет, но не подобен на този, който бил сключен с 
бащите им на Синай, понеже евреите не могли да го изпълнят и по- 
стоянно го нарушавали (ст. 31). Според този нов завет, Божиите за
кони ще бъдат вложени, а не написани на каменни скрижали, в мис
лите и сърцата на верните. Между евреите богопознанието ще бъде 
разширено от малък до голям, и Господ ще бъде милостив към неправ
дите им, и греховете им вече не ще спомни. Поради всичко това, 
евреите постоянно ще бъдат Божий народ (ст. 32—40).

Ст. 31. Ето настъпват дни. С тези думи пророкът означава, че 
скоро ще настъпят благоприятни месиянски времена. Ще сключа с дома 
Израилев, и дома Иудов нов завет, — не такъв, какъвто сключих 
с бащите им. Синайският закон се отменява, понеже евреите не могли 
да го изпълнят и постоянно са го нарушавали; новият завет, понеже 
ще даде средства да се борим, ще бъде ненарушим и, следователно, 
вечен. Под „нов завет“ трябва да се разбира заветът на Иисуса Христа 
с верните: а. със Своята кръв Той е омил верните от всякакъв грях 
и всеки, който вярва в Него, чрез тайнството Кръщение, се освобож
дава от всякакви предишни грехове, поради което грехът не е вече 
наследствен, а лично дело; б. евангелският закон, в отличие от синай- 
ския, няма значение на външна принудителна сила: неговите съвети 
(а не заповеди!) се изпълняват от верните свободно по убеждение и 
любов към Иисуса Христа, Който незаслужено от наша страна ни е 
изкупил; в. познанието за Бога нам се дава от Самия Бога чрез 
тайнството Миропомазание, в което получаваме даровете на Св. Дух
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г. нашите грехове и неправди, които сторим след св. Кръщение, се 
прощават чрез тайнствата: Покаяние, Елеосвещение и Евхаристия. Под 
дом  И з р а и л е в  и д о м  И у д о в н е  трябва да разбираме плътския 
Израил, а духовния, „не само от иудеите, но и от езичниците“ (Римл. 
9, 24—26). Християните са духовен Израил, понеже са осиновени от 
Бога и сънаследници на Христа, Който по плът е от Израилевия дом. 
Цялото това бележито пророчество на Иеремия св. ап. Павел привежда 
в посланието си до Евреите (гл. 8 ), като изтъква в него следните три 
положения: а. обещанието за новия завет необходимо предполага несъ
вършенството наветхия; „Ако първият завет беше без недостатък, 
нямаше да се търси място за втория“ (8 , 7); б. с настъпване на но
вото, старото и вехтото излиза от употреба : „а онова, що овехтява 
и остарява, е близо до изчезване“ (8 , 13); в. новият завет, в сравне
ние със стария, има по-големи съвършенства и по-добри обещания: 
(Христос) „получи толкова по-добро служение, колкото е и ходатай 
на по-добър завет, основан на по-добро обещание“ (8 , 6 ).

Ст. 35—37. Новият завет не ще бъде временен, какъвто е бил 
ветхият, а вечен: по-скоро ще се измени установеният от Бога све
товен порядък, отколкото Бог да отхвърли духовния Израил за грехо
вете му: по-скоро биха прекратили своето действие световните закони, 
отколкото Израил да престане да бъде Божий народ. Несъмнеността 
на тези Божии обещания тържествено са изказани като думи на Гос- 
спода: „Тъй казва Господ, Който даде слънцето да свети денем, на
редби за месечината и звездите да светят нощем, Който вълнува мо
рето, та вълните му да реват; Господ Саваот Му е името“ (Иер. 31,35).

Ст. 38—40. В тези стихове пророкът предсказва за възстановя
ването на Йерусалим при Неемия. Понеже тук той посочва и на такива 
черти (напр. светост и вечност, ст. 40), които по никой начин не могат 
да се припишат на земния Йерусалим, ясно е, че той разбира духовния 
Йерусалим, т. е. Църквата Христова, на която, според думите на Спа
сителя, „и портите адови няма да й надделеят“ (Мат. 16, 18).

§ 242. Гл. 36, 1—43, 7: Описание на обсадата на 
Йерусалим и разрушението му от вавилонците

В означеното място се изтъква преди всичко нравственото състоя
ние на иудеите, които навлекли върху себе си Божието наказание. 
Описват се някои частни обстоятелства от четвъртата година от цару
ването на Иоакима до преселението на иудеите в Тафнис след разру
шението на Йерусалим (в течение приблизително 2 0  години), които се 
отнасят лично до Иеремия и, следователно, нему напълно известни. 
В четвъртата година на Иоакима (т. е. в това време, когато Навухо- 
доносор събирал войска за похода си против Иудея), Иеремия по
ръчал на своя ученик Варуха да напише на книга всички предсказания 
за предстоящето наказание на иудеите и да прочете тези предсказания 
на народа в храма, защото, „може би, те ще възнесат смирена молба 
пред лицето Господне и ще се обърнат всеки от злия си път“ (гл. 36, 
1—7). Но когато в следващата година, пета на Иоакима, във време 
на обявяване на всенароден пост, Варух четял тези грозни предска
зания на народа в храма, тогава началниците на народа взели от него
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този книжен свитък и посъветвали Иеремия и Варуха да се скрият, 
а свитъка предали на царя (36, 8 —20). Царят поръчал да прочетат 
представения книжен свитък и след прочитане известна част от 
него я отрязал и хвърлил в огъня, очевидно, да изрази своето пре
зрение към възвестената му Божия воля; а писаря и автора на сви
тъка, т. е. Иеремия и Варуха, заповядал да ги заловят, но Господ ги 
скрил (36,21—26). В това време, по Божие повеление, свитъкът бил 
възобновен с приложение на други пророчества, които не са се съдър
жали в първия изгорен свитък, а на Иоакима било казано: „Ти изгори 
този свитък, като каза, защо написа в него: „бездруго ще дойде вави
лонският цар и ще разори тая земя и ще изтреби по нея люде и до
битък“, — за това тъй казва Господ за иудейския цар Йоаким: не ще 
има от него, кой да седи на Давидовия престол, и трупът му ще бъде 
хвърлен на дневния пек и на нощния студ" (36, 27—32; ср. 22, 19; 28, 
30 ;4 Цар. 24, 8—16). И така, според указанията на пророк Иеремия, 
развращението на иудеите започнало с презрение на Божията воля или 
с кощунство над възвестяваната истина, и с ожесточение против ней
ните вестители — светите пророци. Съблазнителен пример на едното 
и другото толкова лекомислено показал цар Йоаким, син на благоче
стивия Иосия!— В царуването на Седекия, Навуходбносор, който държал 
Йерусалим в обсада 390 дни (Иез. 4,5), се вдигнал от него. Египет
ският фараон дошел на помощ на иудеите с многочислена войска. На- 
вуходоносор отишел с войските си против него. Тогава царят и прибли
жените му пратили при Иеремия пратеници да питат Бога (37, 1—6), 
вероятно за насмешка над неговите предсказания за превземане на 
Йерусалим от вавилонците. Иеремия отговорил, че Йерусалим непре
менно ще бъде превзет и разрушен и дори да се избие цялата войска 
на халдейците и от нея да останат само ранени и те биха изгорили 
града с огън (37, 7— 10). След като била вдигната обсадата на Иеру' 
салим, Иеремия заедно с други, решил да напустне Йерусалим и да 
отиде в родния си край, но, като стигнал до градските порти, бил 
хванат, бит и, като изменик, поставен в тъмница, гдето задържали 
държавните престъпници (37, 11—16). Оттук, след връщането на хал
дейците и възобновяване обсадата над Йерусалим, цар Седекия пови
кал тайно пророка и го запитал, дали „няма слово от Господа“, на 
което той отговорил утвърдително и добавил, че ще бъде предаден 
на вавилонския цар (37, 17). При това, като припомнил на царя за 
предсказанията на лъжливите пророци, които обнадеждили с безопас
ност, пророкът замолил царя да го не поставят в тъмницата, гдето го 
очаквала неминуема смърт, поради което царят заповядал да го за
творят в стражарницата и да му дават късче хляб на ден (37, 18—21). 
Но тук Иеремия имал възможност да говори с народа, на който казал, 
че онези, които останат в града, ще умрат или от глад, или от меч, 
или от болест, а онези, които доброволно се предадат на вавилонците, 
ще останат живи, защото Йерусалим непременно ще бъде превзет от 
Навуходоносора. Началниците на народа, като не били доволни от 
такива предсказания на Иеремия, принудили Седекия да заповяда да 
го поставят в яма, в която нямало вода, а само тиня (38, 1 — 6 ). Това 
незаконно и безчовечно наказание ужасно поразило евнуха Авдемелеха 
Етиопец, който изпросил от царя да извлекат Иеремия от ямата. С по
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мощта на тридесет души бил извлечен с въже и преместен в стра- 
жарницата, в която бил по-напред (38, 7—13). Тогава царят повикал 
тайно при себе си Иеремия и го разпитал за участта на Йерусалим. 
Пророкът го посъветвал да се предаде доброволно на вавилонците, за 
да остане жив, защото градът бездруго ще бъде превзет и разрушен 
(38, 14—18). Вместо да се надяват на Бога, царят, князете и народът, 
подигравайки се на предсказанията на пророците, в своята самонадея
ност изпадали от една крайност в друга и не се срамували да при
бягват дори до детски измами за спасение. — В десетия месец на де
ветата година от царуването на Седекия Навуходоносор обсадил Йеру
салим и го превзел след година и половина, като в това време се 
включва и това, което той употребил да се разправи с египтяните. То
гава Седекия поискал да се спаси с бягство, но бил хванат и заведен 
при Навуходоносора, който пред очите му избил всички негови деца и 
велможи, а на самия него извадил очите и го поставил в тъмница, 
окован във вериги (39, 1—7). След това Навуходоносор заповядал 
дворците да бъдат изгорени, стените — разрушени, жителите — избити 
и част от тях отведени в робство; само няколко бедни от жителите 
били оставени в Иудея (39, 8 — 10). Оставеният от своите съотечестве
ници и поставен в окови Иеремия получил свобода от Навуходоносора 
и пълно уважение от победителите. На оказалия му помощ Авдеме- 
леха, който го спасил от ямата, пророкът предсказал безопасност 
сред всеобщото бедствие (39, 11— 18). С позволението на вавилонския 
главнокомандуващ Иеремия останал при Годолия, който бил поставен 
началник на Иудея (40, 1—6). А когато Годолия бил убит от амонит- 
ския цар Исмаил, потомък на иудейските царе, останалите в Иудея 
жители, предвождани от Йоана — Кареев син, решили,’ въпреки пре
дупреждението на Иеремия, да отидат в Египет, за да се спасят от 
вавилонците зарад убийството на Годолия. Пророкът ги увещавал да 
останат в Иудея, гдето за тях нямало никаква опасност, но те пре
зрели предсказанията на Иеремия и заминали за Египет. Отвели там и 
Иеремия в гр. Тафнис (43, 17). — От казаното се вижда, че иудеите 
останали докрай люде алчни, завистливи, отмъстителни, безжалостни, 
жестоки, вероломни и коварни. Те не били наследници на Авраамо- 
вата вяра, а суеверни лицемери, пазители на обредите, роби на езиче
ските обичаи и привички. Те вършили това, което желаели, вярвали в 
това, което им се искало. По такъв начин напълно оправдали Божието 
правосъдие, което ги постигнало.

§ 243. Гл. 43, 8—44, 30 и 46—51: Пророчески речи към 
иудеите в Египет и пророчества против 

езическите народи
При пребиваването си в Тафнис иудеите, по всяка вероятност, се 

предали на радостен живот и повторили своите мечти: н я м а  да  во
дим в о й н и  и н я м а  да  ч у е м т р ъ б е н  г л а с  (42, 14). Измамата 
от тези мечти пророк Иеремия изобличил по следния начин: събрал 
големи камъни, заринал ги в земята при входа на фараоновия дворец 
в Тафнис и замазал отгоре с глина. Като приготвил по такъв начин този
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фундамент, пророкът обявил, че на тези камъни вавилонският цар Наву- 
ходоносор ще постави своята шатра, когато дойде в Египет и надене 
египетската земя, както пастир намята своята дреха, и ще излезе от 
там спокойно, т. е. ще се възползува от плячката и за няколко време 
ще обладава египетската земя (43, 8— 13). След това, като напомнил 
на иудеите, че за пристрастието им към идолослужение тяхното оте
чество било опустошено и те се скитали по чужди земи, пророкът ги 
изобличил в това, че те не се вразумили от пратените им наказания, 
но още повече от по-напред се предавали на идолопоклонство (44, 
1—14). На това изобличение иудеите отговорили, че те няма да пре
станат да се кланят на идолите („на богинята на небето“), защото били 
щастливи, докато се кланяли, а когато престанали да се кланят и по
слушали съвета на Иеремия, тогава били принудени да търпят във 
всичко оскъдност и да гинат от глад (44, 15—19). Тогава прсрокът им 
обявил, че за това тяхно упорство те ще загинат в Египет и само 
някои от тях ще се спасят, да възвестят за тяхната гибел, когато се 
завърнат в своето отечество (44, 20—28). Като личба за това пророкът 
посочил, че египетският фараон Вафрий ще бъде предаден в ръцете 
на неговите врагове така, както е бил предаден Седекия в ръцете на 
Навуходоносора, (44, 20—30). Това пророчество над Египет изпълнил 
Навуходоносор след пет години от разрушението на Йерусалим, както 
говори за това еврейският историк Йосиф Флавий. Побягналите в Еги
пет нагледно показали, че и небесното милосърдие не могло да спаси 
грешниците, когато сами са си приготвили своята гибел.

Пророчествата на Иеремия за съдбата на езическите народи, съ
седни на Иудея, се съдържат от 45—51 гл. на книгата му в следния 
ред: 1 . за съдбата на Египет, славното и могъществено царство по 
онова време, чиято войска страшно много била поразена от Навуходо
носора при Кархамис (до р. Ефрат), който след това превзел Египет и 
страшно го опустошил, което станало след пет години от разрушението 
на Йерусалим (46); 2. за участта на филистимци и Финикия, в което е 
предсказано за разорението на Тир, Сидон, Газа и Аскалон и цялото 
крайбрежие, което станало от войските на Навуходоносора и персий
ските царе (гл 47); 3. за участта на моавци пророкът говори с осо
бено съчувствие и състрадание като народ извънредно храбър, нетър
пящ никакво заробване и страстно любящ своето отечество, който при 
това се кланел на срамни божества (напр. на Хамоса);,на този народ 
Иеремия предсказва гибелна война, разорение, политическо унижение 
и отвеждане в плен, което се изпълнило при походите на Навуходо
носора и персийските царе (гл. 48); 4. за участта на амонитци, идумеи, 
.Дамаск, араби и еламитци, пророчеството за наказанието на които 
било изпълнено от Навуходоносора, когото тези народи считали за 
изпълнител на Божието наказание (гл. 49); 5. за Вавилон, наречен 
„чук на цялата земя“, пророкът предсказва, също така страшна 
гибел, поради жестокото му отнасяне с поробените иудеи и кощун
ствено отнасяне с неговите светини. Тази гибел щяла да му дойде от 
северните народи — персите, които съвършено ще го разорят и него
вите богове Вил и Меродах ще обърнат в прах (гл. 50—51). Утеши
телните думи, които пророкът отправил към своите съотечественици 
са тези, че след 70 години отново ще се завърнат в своето отечество.
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Моавци, в последните дни (т. е. при настъпването на месиянските вре
мена) Бог ще помилува и върне техните пленици, (58, 57).

§ 244. Гл, 52: Допълнителни известия за разрушаването 
на Йерусалим, както и за отвеждане на пленените 

и помилването на Иоакйма
В последната (52) глава на книгата на пророк Иеремия, която 

съставлява и заключение на книгата, се повтаря историята на после
дните дни на иудейското царство, а именно: историята от царуването 
на Седекия до вземането му в плен, разорението на Йерусалим и храма, 
за което отчасти е казано в 39 гл.; след това се говори за количе
ството на народа взет в плен (4600 души; ср. 4 Цар 24, 14) и накрая 
се излага облекчението участта на Иоакйма (Иехония) в 37 год. след 
вземането му в плен и в първата година от царуването на Евилмеро» 
даха. Всичко това е изложено почти буквално и сходно с последната 
книга на Царствата (4 Цар. 24, 14—18). Облекчение участта на
Иехония във Вавилон след двадесет и шест години от разрушението 
на Йерусалим, очевидно, станало след смъртта на Иеремия, която по
следвала в Египет не по-късно от пет години след разорението на 
Йерусалим. А от това също така е очевидно, че този разказ е поме
стен в последствие. Вероятно цялото заключение е преписано из 
последната книга на Царствата от Ездра, като несъмнено свидетел
ство за изпълнение на Иеремиевите пророчества, и като необходим 
преход от пророчествата към непосредствено следващата книга Плач 
Иеремиев, поради това, че при такова кратко изложение на последните 
дни на иудейското царство, твърде понятни ще бъдат риданията на 
пророка върху развалините на столицата на неговото отечество. Това 
заключение е преписано, както казахме, от последната 4 книга на Цар
ствата, като полезно за читателя, още и за това, че дава указание за 
разбиране общия смисъл на Иеремиевите пророчества, който се заклю
чава в следното: нечестивите царе, както и раболепие към другозем- 
ните обичаи, увлекли народа в независимост на мисли и чувства. 
Велможи и богаташи, заразени от чуждите обичаи, силно подейству- 
вали върху народа да се не разкайва и да упорствува в своето идоло- 
поклонство и разврат, и да се подиграва на изобличенията и настав
ленията на истинските Божии пророци. Но за утешение на разкаялите 
се било обявено, че този плен ще продължава 70 години. Дадена е на
дежда за освобождение и възвръщане в отечеството следствие Божия 
милост към плениците (напр. милостта към Иехония). Вярата в Божиите 
обещания и в плена не угаснала. Народът очаквал свършването на 
Божието наказание, за да се възвърне в своето отечество. Господ щял 
да изпълни Своето обещание за дохождането на Месия от Давидовия 
род, Който щял да даде на людете нов завет.

§ 245. Особеност и цел на Иеремиевите 
пророчества

Книгата на пророк Иеремия съдържа предимно предсказания за 
народни бедствия и велики преврати на земята. Общото положение на
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това, което се излага в нея, е : над развалините на всички съседни и из
вестни царства ще се издигне Вавилон, но и той скоро ще падне. Само 
единствено на иудеите, след 70-годишен плен, пророкът е възвестил 
радостно завръщане в отечеството им и след това настъпване на бла
гоприятни времена. По тази причина с думите на неговото повикване за 
пророческо служение Господ казал на Иеремия: „Гледай, Аз те по
ставих днес над народи и царства, за да изкореняваш и разоряваш, 
да погубваш и разрушаваш, да съзиждаш и насаждаш“ (1, 10). Като 
започнал своето служение след 90 години от разрушаването на изра
илското царство и в продължение на 40 години до Вавилонския плен, 
при появата на Набопаласаровата династия на вавилонския престол, 
пророкът непрестанно възвестявал идващата съдба на своето нещастно 
отечество, развратено от примера на Манасия и Амона и държано в 
заслепление от лъжепророците; възвестявал за това, за да покаже път 
за благоприятно излизане от трудните и тежки обстоятелства. Той също 
така възвестявал на съседните и близки народи идващите преврати и 
бедствия, по Божия воля, да се покорят на Навуходоносора, за да из
бягнат безполезна съпротива и кръвопролитие (27,1—22). На Вавилон 
той отправил предупреждение и утешение: да се не забравя в своята 
слава и величие като победител, да бъде трезвен и не върши безчо
вечни жестокости; на победени* и угнетени — да не падат духом и да 
чакат настъпването на зарята на тяхното освобождение от предсказа
ната гибел на победителя (50, 1—51,64). Възвестявайки наказанията от 
праведния и всевишен Съдия, пророкът всяко бедствие понасял тежко 
в сърцето си и говорил със заплашителен език, решителен и заедно с 
това скърбен и жалостен: „О, кой ще даде на главата ми вода и на 
очите ми — извор сълзи! Аз бих плакал ден и нощ за убитите на дъ
щерята на моя народ. О, кой би ми дал в пустинята пътнишко при
станище! Бих оставил моя народ и бих побягнал от тях“ (.9, 1—2). 
Страхът от небесно правосъдие тежко бил понасян от братски любе- 
щето му сърце и той всякога бил готов да се моли и застъпва за тоя 
народ, поради което няколко пъти чувал от Господа: „А ти не се 
моли за тоя народ и не възнасяй заради него молитви и просби и не 
ходатайствувай пред Мене, защото няма да те чуя“ (7, 16; 11, 14; 
14, 1 1 ). С такова дълбоко участие и съкрушение за съдбата на своето 
отечество пророкът искал да трогне сърцето на народа, неотстъпчив 
пред заплахите и горд от своята минала слава. „Измий злото от сърцето 
си, Иерусалиме, за да се спасиш; докога ще се гнездят злочестиви 
мисли в тебе?“ (4, 14). Като се отнасяло до изключително знатни 
люде, които увличали народа в идолослужение и разврат, тогаз речта 
на пророка била сурова, заплашителна и безпощадна: „Затлъстяха, 
угоиха се, преминаха дори всяка мярка на злото, не разгледват съдебни 
дела, дела на сираци, добруват и не отсъждат справедливите дела на 
сиромасите“, — говори Иеремия от името на Бога за иерусалимските 
велможи и богаташи (5, 28). „Не Пасхор („мир отвред“) те нарече 
Господ, а Магор — Мисавив* („ужас отвред“), — каза пророкът на не
честивия надзорен свещеник Пасхора, който го поставил в тъмница 
за възвествяване волята Божия (20, 3). „Като осел той ще бъде по
требен: ще го изнесат и ще го хвърлят далеч от иерусалимските пор
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ти“, — казал Иеремия за нечестивия иудейски цар Иоакима (22,19).— 
Но особено забележителни са жалбите на Иеремия за неговото про
роческо служение, тъй като то станало за него непрекъсващ източник 
на горести и страдания. „Горко ми,— извиква пророкът, — моя майко, 
задето си ме родила човек, който се препира и кара с цяла земя! Ни
кому не съм давал под лихва и мене никой не е давал, а всинца ме 
проклинат“ (15, 1). „Ти Господи ме увличаш,-—и аз съм увлечен: Ти 
си по-силен от мене —и надви, и аз всеки ден съм за присмех, всеки 
се гаври с мене... и си спомних: няма да напомням за Него, нито ще 
говоря в Негово име, но в сърце ми беше като че ли разпален огън, 
заключен в костите ми, и аз се мъчих да го задържам и ето не можах“ 
(20, 7, 9). Такива и други много подобни жалби показват, че никой 
друг пророк не е бил подложен на такова всеобщо и ожесточено пре
следване като Иеремия (Сир. 49, ‘9), но че благодатта на пророчеству- 
ванията го направили истински герой, който, макар че виждал опас
ността на своето дело, чувствувал светостта на дълга и непоколебимо 
вършил своето пророческо служение (1 , 18—19).— За особеността на 
книгата и за нейния вънкашен състав достойно за отбелязване е след
ното: 1. стилът и езикът на пророка, както забелязал бл. Иероним, не 
е толкова изящен и правилен, като този на Исаия, Осия и др. пророци 
и, според бл. Иеронима, това се дължало на неговия прост произход от 
незначителния и беден градец Анатот; 2. редът на изложението на 
пророчествата не е хронологичен: напр. от 21 —23 глави са изложени 
пророчествата, предсказани във времето на последния иудейски цар 
Седекия (597—586 г. пр. Хр.), а в следните четири глави (24—27) — 
пророчествуванията, предсказани във времето на Иоакима (608—597 г. 
пр. Хр.);в 41 гл. е изложено словото, отправено до иудеите, които, след 
разрушението на Йерусалим, отишли в Египет, а в 45 гл. — утешението 
на Варуха, дадено в четвъртата година от царуването на Иоакима и, 
следов., 18 години преди разрушението на Йерусалим. Такова разполо
жение на пророчествата е направено, вероятно, по сходството им и 
обстоятелствата на произнасянето им.

25. КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИЕВ
%

§ 246. Название и писател на книгата; време 
и цел за написването

В еврейската оригинална Библия тази книга първона чално се на 
ричала Еха  (което значи: как, по какъв начин ?) според първата дума, 
с която започва, а по-късно равините, според съдържанието й, нарек
ли я Кикот (плачевни песни). В превода на Седемдесетте тази книга 
се надписва Sprjvot 'lspspu'ou (плачевни, погребални песни на Иеремия), а 
в нашата синодална Библия — книга Плач Иеремиев. Всички тези на
звания напълно съответствуват на съдържанието на книгата, която се 
състои от пет плачевни песни, с които Иеремия оплаква гибелта на 
Йерусалим от вавилонците. Освен този надпис, който показва кой е 
авторът на книгата Плач, в гръцката и, следователно, в славянската
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Библия, среща се друг по-пространен, който гласи: „И след като беше 
отведен в плен Израил и Йерусалим беше опустошен, седна плачущият 
пророк Иеремия и ридаеше с това ридание над Йерусалим и казваше“. 
Този надпис, израз на древното църковно предание, не само показва 
автора и предмета на книгата, но и показва, кога тя е написана. Кни
гата следов. е написана, когато Израил е бил откаран в плен у хал- 
деите, а Йерусалим е бил опустошен. Като се чете тази книга, остава 
се под впечатлението, че тя е написана непосредствено след нещас
тията на иудеите: писателят най-живо, като че ли пред неговите очи, 
рисува обсадата и гибелта на Йерусалим, както и жестокостта на по
бедителите. Видяхме, че пророкът, след като бил освободен по запо
вед на Навуходоносора от плен и му било разрешено свободно да 
живее в Иудея, се заселил в Масифа, гдето живял наместникът на 
останалите иудеи—Годолия (Иер. 40,'1—6). Тук Иеремия останал ня
колко месеца, а после избягал в Египет. Когато бил в Масифа, той 
често ходел в Йерусалим да оплаква неговата печална съдба. Под 
впечатлението на разрушения и опустошен град и посърналите лица на 
останалите в него жители, пророкът плакал и написал своята книга 
Плач, с цел да даде правилно разбиране при народните бедствия, из
пращани от Бога, силен в крепостта и безпределно милостив към раз
каяните грешници.

§ 247. Съдържание на книгата
Книгата Плач е поетично произведение, единствено по форма в 

цялата Библия. Тя има 5 глави: първата, втората и четвъртата глави 
са написани в акростих според буквите в еврейската азбука и съдър
жат следователно по 2 2  стиха; а третата също е написана във форма 
на акростих само с това различие, че под всяка буква има три стиха, 
та по такъв начин тя се състои от 6 6  ( 2 2  X 3) стиха; петата не е 
написана в азбучен акростих, но пак съдържа 2 2  стиха, според бук
вите на еврейската азбука. Според блаж. Августина, туй своеобразно 
древно поетично творчество показва възвишеното съдържание на кни
гата. И наистина, тази книга представлява най-възвишена и в същото 
време най-трогателна плачевна песен (елегия), пълна с нежни и жало- 
вити стенания над някога цветущия и славен град Йерусалим, царица 
на всички градове, дъщеря Сионова, от всички оставена, оплакваща 
своята самота, лишена от своите приятели, изпитала измяната на сво
ите ближни, напразно молеща за помощ и нямаща ни един утешител. 
Всичките бедствия, които постигнали този някога славен град и народ, 
пророкът видял с очите си; всичко, което пише, той преживял и из
питал непосредствено и ето защо в горчиви сълзи и сърцераздира
телни писъци той един вид излива душата си над развалините на Йе
русалим. На всички наранени от скърби и загуби книгата Плач може 
да послужи като източник на утеха, а на верните — и като огледало 
на покаянието. Достатъчно е да се приведат тук няколко стиха, за да 
се види всичката сила на душевната скръб и сърдечни мъки на про
рока: „Как самотно седи градът, някога си многолюден! Той стана като 
вдовица, великият между народите, князът над областите стана дан- 
ник... Горко плаче той нощем и сълзите му са по стените... Пъти-
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щата на Сион тъгуват, защото няма кой да отива на празник; всич
ките му порти запустяха... и отлетя от дъщерята Сионова всичкото й 
великолепие... Как езичници влизат в неговото светилище, за което 
си заповядал, да не влизат те в Твоето събрание... Всички минаващи 
по пътя! погледнете и вижте, има ли болка като моята болка, каквато 
мене е постигнала, каквато Господ изпрати върху мене в деня на пла
менния Си гняв? Как е потъмняло златото, изменило се е най-доброто 
злато!... Тия, които сладкиши са яли, гинат по улици; отхранените на 
багреница в смет се валят... Вспомни си, Господи,какво се извърши над 
нас; милостиво погледни и виж нашето поругание... Жени безчестят на 
Сион, девици — в градовете иудейски... Обърни ни към Тебе, Господи, 
и ще се обърнем; обнови нашите дни както в старо време. Нима си ни 
съвсем отхвърлил, разгневил си се над нас безмерно?“ (гл. 1, 1,2, 4, 6 ,

П р о р о к  И е з е к и и л  (евр. Божия помощ), син на Вузия, произ
лизал, подобно на Иеремия и Захария, от свещенически род. Според 
иудейското предание, той бил слуга на пророк Иеремия и някои в 
лицето на баща му Вузия виждат означения пророк, но затова няма 
достатъчни основания. Пророк Иезекиил се родил във времето на 
иудейския цар Иосия и, като станал на 25 години (600 г. пр. Хр.), 
заедно с цар Иехония бил откаран пленник във Вавилон (Иез. 1, 2; 4 
Цар. 24, 6 —1 2 ) и вероятно поселен с другите пленници край брего-' 
вете на р. Ховар, в Халдея. На тридесетгодишната си възраст тук той бил 
повикан на пророческо служение, като същевременно се удостоил да 
види „подобието на славата Господня*. Понеже последното си от
кровение Иезекиил получил в 27 година от пленението на Иехония 
(Иез. 29, 17), той пророчествувал около 22 години, приблизително от 
595—573 г. пр. Хр. Макар и да е живял в Месопотамия, пророкът ду
хом се е пренасял понякога и в Йерусалим (8 , 1 — 3): от Месопотамия 
той видял обсадата на Йерусалим от Навуходоносора (24, 1—27) и 
вземането на Седекия в плен (12, 1—20; 4, 1—13). Всичко това той 
своевременно предавал на своите изгнани сънародници, които живо се 
интересували за своята многострадални родина. Поселените в Месо
потамия евреи, откарани тук във време на асирийския плен, когато 
било разрушено израилското царство, цели 130 години останали без 
духовен ръководител и заприличали на тръновище и скорпион. За да 
издигне преселниците в религиозно-нравствено отношение, пророк 
Иезекиил с найтоляма строгост изобличавал тяхното пристрастие към 
идолопоклонство, лицемерие и разврат. Най-много той изобличавал жи
телите на Иудея и Йерусалим, на които предсказал скоро^пната гибел 
на иудейското царство и разрушението на Йерусалим с неговия вели
колепен храм. С цел да ги подбуди към разкаяние и съзнаване своите 
грехове и същевременно да подигне техния съкрушен дух, Иезекиил

10, 12; 4, 1; 5, 1, 11,21, 22).

26. КНИГА НА ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЯ

§ 248. Сведения за писателя
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предсказал, че пленът скоро ще се свърши и ще настъпи спасението. 
За по-нататъшната съдба на пророка и за края на неговия живот нищо 
достоверно не се знае. Знае се само от неговата пророческа книга, че 
е бил женен и нежно обичал своята жена, която внезапно починала 
(24, 16 — 18), и че живял в Тел-Авив, гдето имал и свой дом (3, 24; 8 , 1). 
Към това трябва да се прибави преданието, че Иезекиил бил предаден 
на смърт от един иудейски княз (началник), защото го изобличил в 
идолопоклонство. Неговата гробница, близко до древния Вавилон, даже 
до днес продължава да служи като място за поклонение на иудеите 
от източните страни. Дори и мохамеданите я почитат като бележита 
светиня. Издигането на гробницата приписват на цар Иехония, който, 
по предание, в нея поставил собственоръчните пророчества на Иезе- 
кииля.

Паметта на св. пророк Иезекииля св. Православна Църква възпо- 
менава на 24. VII/6 . VIII.

>|~§ 249. Съдържание, разделение и характер на книгата
Книгата на пророк Иезекииля се състои от 48 глави. По своето 

съдържание се дели на три части: в първата (гл. 1—3 ) се съдържа 
видението на Господнята слава и повикването на Иезекииля към про
роческо служение; във втората (гл. 4—32) се съдържат изобличител
ните речи към евреите и езичниците, произнесени от пророка преди 
разрушението на Йерусалим; в третата (гл. 33—48) се излагат 
утешителните речи, произнесени от пророка след разрушението на Йе
русалим.

Съдържанието на книгата е твърде разнообразно. В нея се сре
щат видения (гл. 1, 8 , 11), символични действия (гл. 4 и 8 ), сравнения 
(гл. 12 и 15), притчи (гл. 17), пословици (1 2 , 22; 18, 1), алегории и 
пророчества (гл. 6 , 7, 19, 2 0 , 23, 24,34, 36, 37, 43, 44 и др). Особено 
забележително е видението на Иезекииля за оживяването и възкреся
ването на човешките кости, като предобраз на възстановяването и об
новяването на иудейското царство, и на духовното възраждане и об
новление на целия човешки род чрез Христа (гл. 37). От пророчес
твата особено забележително е това за единия Пастир на едно много
бройно стадо (гл. 34, 23, 24, 30, 31). В книгата се срещат много заим- 
ствувания от Моисеевото петокнижие, от книгата на пророк Иеремия 
и др. Освен това, друга особеност на книгата е тази, че стилът й е 
неудобопонятен и тайнствен: дори и блаж. Иероним, добър познавач на 
еврейския текст, се затруднявал при тълкуването й. По тази причина 
във ветхозаветната църква на лица, които нямали тридесетгодишна 
възраст, не позволявали да четат тази книга, особено видението за 
славата Господня (гл. 1 —3) и последните осем глави на книгата, ко
ито съдържат описанието на храма и града Божий. Трета особеност 
е тази, че Иезекиил нарича Бога Адонаи, Саваот, еврейския народ — 
Израил и дом Израилев, а себе си — сия човешки.



ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 250. Гл. 1—2, 1: Явяване на славата Господня

В означеното място на книгата се говори за славата Господня: 
представители на цялата вселена в постоянното й движение и озарение, 
съединени под един свод и величествен престол, показали нагледно 
на пророка могъществото и славата на Бога израилев, Управителя и 
Промислителя на целия свят, а не само на Иудея. Не в ръкотворен 
храм, в съгласие с видението на Исаия (6 , 1—8 ), но в богосъздаден 
храм на природата се явява Господ на Иезекииля, за да покаже той 
на своите сънародници, че и след преселението им от отечеството в 
Халдея те остават под покровителството и властта на Иахве, а не под 
властта на вавилонските и халдейски измислени богове. Таково съсре
доточаване на целия свят под престола на Богочовека Христа е дало 
основание на християнските тълкуватели на Божието слово да нами
рат указание за четирите евангелия, съдържащи основното начало на 
царството Божие на земята, Църквата Христова, в която е предназна
чено да встъпят всички езичници, а не само иудеи. От този възвишен 
престол на славата Господня, Господ е повикал Иезекииля да отиде 
при преселниците на проповед.

§ 251. Гл. 2, 2—3, 27: Повикване и посвещение на 
Иезекииля за пророк

Бог, като показал Своята слава на Иезекииля, последният паднал нич- 
ком и чул гласа на Господа, Който му казал да стане, защото ще го
вори с него (2, 1). Когато Господ говорил на пророка, в него влязъл 
дух и той чул, че Той го изпращал да отиде при израилевите синове, 
при непокорни люде, които са се разбунтували против Него, подобно 
на своите бащи, изменници на Бога (стр. 2—3). Дали те ще слушат или 
не, нека знаят, че е имало пророк между тях (ст. 4—8); на пророка 
Бог обещал да бъде неустрашим и да не се бои от тях. В туй време 
се протегнала ръка към пророка, която държала книжен свитък, на 
който било написано отвътре и отвън: „плач, ридание и тъга“ (ст. 
9—10). След това Господ казал на Иезекииля да изяде свитъка и да 
отиде да говори на израилевия дом (3, 1). Пророкът изял свитъка и 
усетил сладко като мед в устата си и Господ още един път повто
рил на пророка да отиде при своите съотечественици на проповед 
(ст. 2 — 11). Непосредствено след това пророкът бил вдигнат от духа и 
чул шум от крилата на животните, които се допирали едно до друго, 
и звук от силен гръм (ст. 3—13). Духът повдигнал пророка и той се 
отзовал при своите преселенци в Тел-Авив, гдето прекарал седем дни 
(ст. 14—15). След изминаване на седем дни, към пророка било отпра
вено слово Господне: „Сине човешки! Аз те поставих страж над дома 
израилев, и ти ще слушаш слово от Моите уста и ще ги вразумя
ваш от Мене“. Бог по-нататък казал на пророка, че ако той не каже 
на беззаконника Божието предупреждение и той умре в греха си, Бог 
ще поиска от него кръвта му (ст. 16—21). Пророкът имал и друго ви
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дение, при което Бог му поръчал да отиде на полето. И тук пророкът 
видял славата Господня и Бог му поръчал да отиде у дома си. Тук 
той щял да бъде поставен в окови и ще онемее, за да не бъде техен 
изобличител. „И когато Аз говоря с тебе, — казал Господ, — тогава ще 
отворя устата ти, и ти ще им говориш... който иска да слуша, нека 
слуша, а който не иска да слуша, да не слуша“ (ст. 22—27).

Гл. 2, 9—12—3, 1 — 2. Изяждането свитъка от пророка означавало, 
че той няма да говори свои мисли, а ще възвестява само волята Бо
жия, която за грешниците е източник на изправителни и вразумителни 
наказания. Усещането сладост след изяждането на свитъка означа
вало радост от разкаянието и спасението на грешниците.

Гл. 7. Господ предупредил Иезекииля за упорството на неговите 
слушатели и го обнадеждил със Своята помощ и покровителство, в 
знамение на които, подобно на пророк Илия, той бил вдигнат от духа 
и преселен в местослужението си в Тел-Авив.

Ст. 18. Бог обявил на пророка, че той при изобличаване на греш
ниците и вразумяването отслабващите праведници е дължен да пре
дава точно това, което Той му е казал, защото иначе ще отговаря за 
тяхната духовна смърт.

§ 252. Гл. 33, 1—20: Длъжностите на пастирите
Както стражарят, който е поставен на пост, е дължен да съоб

щава приближаващата се опасност, защото иначе ще бъде виновен за 
смъртта на гражданите, които ще погинат от меча на неприятеля (ст.
1 —6 ), тъй също и пророкът е дължен, ако своевременно не е съоб
щил волята Божия на своите слушатели, да понесе отговорност за 
тяхната духовна смърт. Ако предупреждението е направено, грешникът 
сам е виновен за своята смърт; ако не е направено, пророкът ще понесе 
отговорност за тяхната гибел (ст. 7—9). Иудеите по това време оби
чали да казват: „Нашите престъпления и нашите грехове са върху 
нас и ние чезнем в тях; как тогава можем да живеем?“ (ст. 1 0 ), т. е. 
стария не можеш дашоправиш; осъдените са дължни да понесат своето 
наказание и не могат да изменят своята участ.“ „Кажи на такива,— 
казал Господ на пророка, да се поправят и оставят от греховете си, 
тъй като праведник, който се е отвърнал от пътя на добродетелта и 
почне да върши зло или беззакония, ще понесе наказание за послед
ното си поведение и първата му праведност няма да го спаси, така и 
грешник, който се е оставил от пороците си и почнал да изпълнява 
закона, за това ще получи спасение и първите му беззакония няма да 
се спомнят“ (ст. 17—20). Законът за правдата Божия порицава такова 
разбиране на човеците, т. е. иудеите могат да се спасят и да изменят 
своята участ чрез покаяние. — В петия ден на деветия месец на двана
десетата година от нашето преселение, — говори Иезекиил, — дошел 
един от избавилите се в Йерусалим и му казал: „Градът е разрушен“ 
(ст. 21). На пророка пък по-рано било открито, че останалите на раз
валините на Йерусалим мечтаели да завладеят цялата земя, а не се 
грижели за своето изправление. „Авраам беше един — и получи да вла
дее тая, земя, а ние сме много; и тъй, нам е дадена тая земя за вла
дение“, умували те (ст. 22). Кажи на такива, казал Господ, че тяхната
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нечестива гордост и упорството им в идолопоклонство ще навлече на 
Иудея окончателно запустение (ст. 27—29), като добавил: не по-добри 
от тях са и преселниците около тебе. Те се събират при тебе само за 
забава, защото им говориш хубаво, но скоро ще разберат, че ти си 
бил пророк у тях (ст. 30—33).

§ 253. Гл. 34: Божият съд над недостойните израилски 
пастири и пророчество за спасение чрез Пастиря 

от Давидовия род
По Божия заповед Иезекиил остро изобличил недостойните изра

илски пастири за тяхното небрежно отнасяне към духовните нужди на 
своето паство, поради което техните пасоми са се разпръснали между 
останалите народи. Израилските пастири се интересували само от ма
териалната страна на своето служение—млякото да ядат, с вълната да 
се обличат, тлъстото да заколват, а съвсем пренебрегнали техните ду
ховни нужди: слабия да подкрепят, наранения да превържат, болния 
да лекуват, заблудилия се да повърнат, на нравствено силния да не 
налагат непоносими обязаности и да не вразумяват чрез насилие и 
жестокост (ст. 1—6 ). По-нататък пророкът от Божие име произнася 
остра присъда над недостойните пастири, че Бог ще изтръгне Своите 
овци от техните ръце, защото те се интересували от своето пастирство 
само за себе си, поради което изгубили Божиите овци (ст. 7— 10). Раз
сеяните овци между останалите народи Сам Бог като грижлив пастир 
ще събере отново в тяхното отечество и ще ги пасе по долините и 
планините, а после ще произведе съд над овците. Онези от тях, които 
се окажат достойни, ще ги направи участници в Неговите блага 
(ст. 11—22). Най-сетне над достойните овци Бог ще постави Пастир 
от Давидовия род, чрез Когото ще сключи нов завет с Израиля. Тогаз 
ще настъпят благоприятни месиянски времена, през които овците 
много ще се размножат, ще се възвеличат, няма да бъдат за поругание 
на народите, защото Сам Господ ще бъде с тях (ст. 23—31).

Ст. 3—4. Бог уподобява израилските свещеници и управители на 
пастирите, а самите израилтяни — на овци, да покаже, че както пасти
рите вземат всичко необходимо за себе си от овците, тъй и свеще
ниците и управителите, които вземат всичко необходимо от евреите, 
трябвало да се грижат за техните духовни нужди. Израилските пас
тири пренебрегнали своите обязаности, като се грижели само да доят, 
стригът и колят своите овци.

Ст. 5. „Всички полски зверове“ са езическите народи, които из
мъчвали и изтребвали израилтяните.

Ст. 6 . Думите—„По всички планини и по всеки висок хълм“ — озна
чават високите места, гдето израилтяните служили на бездушните идоли.

Ст. 12—13. „Ден облачен и мрачен“ е денят на плена, в който 
наистина славата израилева се засенчила и затъмнила.

Ст. 14. „Тучно пасбище“ е Църквата Христова на земята, в която 
вярващите получават своята духовна храна.

Ст. 23—31. Това пророчество за Пастиря не може да се отнесе 
към Давида, защото когато било произнесено Давид не бил между жи
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вите; то не може да се отнесе и към друг Давидов потомък, защото 
в него се съдържат черти, които могат да се припишат само на нео
бикновен Пастир. Този Пастир от Давидовия род е Сам Господ Иисус 
Христос, чрез Когото Бог обещал да свърже нов мирен завет с Изра
иля. Пророчеството за Пастиря от Давидовия род почти буквално 
се съдържа в книгите на пророк Амоса (9, 1 1 — 12), Осия (3, 5) и 
Иеремия (23, 5—6 ; 33, 15—16) и Христос го отнася към Себе Си, като 
се нарича „пастир“ (Йоан. 10, 1 —16); тъй Го наричат и Неговите апос
толи ( 1 Петр. 5, 4; Евр. 13, 20 и др.). — Благата, обещани от Бога на 
израилския народ (ст. 25—28), са духовни блага, които се дават на 
всеки вярващ в Христа.

Ст. 29. „Славно садшце“ е онова блажено състояние, в което 
са се намирали нашите прародители преди грехопадението. В царството 
на славата праведниците ще получат славно садище.

1» § 254. Гл. 3 7 :  Пророчество за възкръсването на 
-“Т* Израиля за нов живот и неговото обединение

Пророкът на означеното място чрез таинственосимволистично ви
дение узнал Божията воля за връщането на израилския народ от плена 
и за възстановяване на неговата политическа самостоятелност. При 
въздействие на ръката Господня и в дух Господен, пророкът бил по
ставен на средата на поле, покрито със сухи човешки кости, а после 
бил отведен да заобиколи наоколо костите, които се оказали твърде 
многобройни и много сухи. Тук първоначално пророкът бил запитан 
от Бога: „Сине човешки! ще оживеят ли тия кости?"', на което той сми
рено отговорил: „Господи Боже! Ти знаеш това“, а после получил за
повед от Бога да каже на костите да оживеят. Веднага, след произна
сяне на заповедта, пророкът видял, че се повдигнал необикновен шум, 
появило се някакво движение на костите и те започнали да се съеди
няват една с друга на своето място, а после се появили жили, израс
нала плът, най-сетне се показала кожа, а душа в тях нямало. Про
рокът след това получил втора заповед да каже на духа да дойде от 
четирите ветрове и да влезе в телата, за да оживеят. След произна
сяне на тази заповед, духът влязъл в телата, които веднага оживели, 
застанали на нозете си и образували многобройно събрание (ст. 1 — 1 0 ). 
После Бог обяснил на пророка, че тези кости символизирали израил
ския народ в плена, който непрестанно викал: „Изсъхнаха нашите кости 
и загина нашата надежда: ние сме от корен изтръгнати.“ Бог поръ
чал на пророка да убодри своя народ, че скоро ще излезе от гробо
вете и ще се възвърне в своето отечество (ст. 11— 14). Най-сетне про
рокът получил заповед от Бога да съедини двата жезла с надпис — 
единия на Иуда, а другия на Иосифа, за да изобрази съединението на 
иудейското с израилското царство в едно господарство под властта на 
цар Давида, който щял да бъде вечен техен цар и чрез когото щял 
да свърже вечен съюз със Своя избавен народ (ст. 15—28).

Ст. 3. На пророк Иезекииля била известна истината за възкресе
нието на мъртвите от по-раншните пророчески книги (Пс. 15; Ис. 26). 
На въпроса на Бога: „Ще оживеят ли тия кости?“ пророкът отгово
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рил: „Ти знаеш това“, защото не знаел какви кости вижда пред себе 
си — на праведници или на грешници.

Ст. 11—14. Това пророчество за възкресяването на политическото 
могъщество на Израиля само донякъде се изпълнило през времето на 
Кир Персийски, когато евреите получи свобода да се върнат обратно 
в своето отечество (1 Ездр. 1, 1). Станалото при Кира освобождение 
било предобраз на онова избавление и възкресяване на човешкия род, 
което извършил Иисус Христос. До дохождането на Спасителя чове
чеството представлявало мъртви люде, които се намирали в духовни 
гробове, но когато дошел Христос, всички възкръснали и станали чеда 
БожиигВярващите в Христа" живеят и умират на земята само телесно, 
но с надежда, че ще дойде време, когато мъртвите ще възкръснат от
ново ДИоан. 5; 25—28 ;Д  Кор. 35—55 и др.) и за тях ще настъпи ве
чен и блажен живот. Надеждата за възкресение на мъртвите тук се 
възвестява под* образа на възкресяването на мъртви кости. Отците на 

'Църквата и много тълкуватели считат това място за класическо Буче
нието за възкресението на мъртвите. И наистина, тук с поразителна 
яснота е-изложена мисълта за въскръсването на двусъставното чо
вешко същество тялог-*— v a И Я

Стг. 15—22. Това пророчество се отнася за съединението на ев
рейското царство в едно, което било разделено във времето на Ро- 
воама и Иеровоама I. Отчасти това пророчество се сбъднало във вре
мето на Зоровавеля, Салатиилев син, когато евреите се съединили под 
една власт и вече не са се разделяли. Напълно това пророчество ще 
се изпълни в новозаветните времена до настъпване царството на сла
вата. Обединението на евреите е предобраз на обединението на вярва
щите в едно общество (Църквата) под властта на Давидовия Потомък 
Иисуса Христа.

Ст. 24—28. Пастирят тук е Сам Иисус Христос (гл. тълкуването 
на гл. 34, 23—31, § 253). В Христовата Църква ще влязат не само 
евреи, но и всички езичници (ст. 28).

§ 255. Гл. 43, 24—44, 4: Пророчеството за заключените 
източни врати на храма

След като предсказал пророкът за бъдещето политическо и цър- 
ковно благоустройство след плена (гл. 40—43), той после говори за 
показания му тайнствен жертвеник и за правилата, които ще се спаз
ват при неговото освещение. Жертвеникът щял да се освещава в про
дължение на седем дни, като освещението щяло да се състои главно 
в завършване на разни жертвоприношения и чак на осмия ден жре
ците щели да започнат да принасят на него обикновените жертвопри
ношения от народа за умилостивяване на Бога. След туй тайнстве
ният мъж, който по-рано се явил на пророка да му покаже храма и 
всички негови здания, поставил пророка на вънкашните източни врати 
на храма, които били заключени. Сега Сам Бог обяснил на пророка, 
че тия врати ще бъдат заключени и никой не ще премине през тях, 
понеже Сам Господ Бог Израилев впоследствие ще мине през тях, по
дир което те ще бъдат заключени вечно.
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Гл. 43, 27. В този стих тържествено се предсказва, че чак на ос
мия ден, т. е. от деня на Христовото възкресение (Христос възкръсна 
в първия ден след седмия, или на осмия ден), когато станало нашето
примирение с Бога, ние сме получили вярно и спасително средство за
умилостивяване Бога чрез принасяне истинска примирителна жертва в 
тайнството Евхаристия.

Гл. 44, 1 . Външните врати на светилището, обърнати към из
ток. Иерусалимският храм е бил заобиколен от вътрешен двор, който 
бил заграден с редица галерии, а пък самите галерии били заобико
лени с външен двор. По такъв начин двата двора били концентрически, 
защото имали един общ център — храма. Срещу източните врати на 
храма в самия вътрешен двор се намирал жертвеник, зад който се на
мирали източните галерийни врата, които водели към вътрешния двор 
на храма. Срещу тях се намирали другите източни галерийни врата, 
които водели във външния двор, поради което се наричали външни. 
През тези източни врата пророкът бил преведен от тайнствения мъж 
и тук получил от Бога откровение, че тези източни външни врата
няма никога да се отворят.

Ст. 2 —3. Господ предсказал на пророка, че тези врата ше бъдат 
заключени, защото впоследствие през тях ще мине Сам Господ-Кня- 
зът, за да яде хляб пред Бога, като след това пак ще бъдат заклю
чени. Князът, Който ще мине през външната източна врата, е Иисус 
Христос, за идването на Когото предсказали пророците Михей (5, 2) и 
Даниил (9, 25). Според обяснението на Христа, изразът „да яде хляб“ 
за Него означава да върши волята на Оногова, Който Го е пратил 
(Йоан. 4, 34). Тази Божия воля се състояла в изкупването от Него на 
грешния човешки род, чрез кръстни страдания (Йоан. 3, 16; Римл. 
8 , 32). А за да извърши изкуплението, Спасителят трябвало да стане 
Син Човешки или, с други думи, да се въплъти в утробата на Дева 
Мария. Туй именно въплътяване е представено на пророка под образа 
на заключени врата. Тези врата, както преди Неговото рождение (пре
минаване), така и после, ще бъдат заключени, за да се означи присно- 
девството на Божията Майка. Тази идея се прокарва в много цър
ковни песнопения, напр.: п^л.$ст  еннкш зрлмш ТД дкГ ь Ьз*кйи к, 
еюже \\шъ к о з с Т а  О г к т и ГДк “(канон на пророка, песен 5 
богор.).

-§  256. Гл. 48: Пророчески видения за новото месиянско 
царство

Тази 48 глава от книгата на Иезекииля трябва да се разгледа 
във връзка с гл. 40—47, защото цялото съдържание на тези девет 
глави се отнася за пророческите видения за новото месиянско царство. 
Тук се говори за бъдещето устройство на Йерусалим и храма, т. е. за 
църковното и гражданско благоустройство на иудеите след завръща
нето им от Вавилонски плен. Тези пророчества са били открити на 
пророка в 25-та година от преселението му във Вавилон или в 14-та 
година от разрушението на Йерусалим, т. е. приблизително 50 години 
до освобождението от плена. Във видението си божественопренесе-

286



ният пророк в своето отечество бил поставен на една висока планина 
(очевидно, на Елеонската, която обкръжава Йерусалим от североизток 
и е най-висока) и видял някакво здание и построяване града на 
южната му страна. Там го срещнал онзи тайнствен мъж, който го 
придружавал при неговото пренасяне. Външният вид на този мъж бил 
подобен на полирана мед. В своите ръце той държал връв и тръст за 
мерене. Самият той показал на пророка и измерил всички здания, при
надлежащи на храма, и самия храм в най-големи подробности (40, 1—42,
20). След това пророкът видял славата Божия, която влязла от източ
ните врата в този храм (43, 1 — 5). Същевременно на пророка бил по
казан жертвеник и били изложени правила за неговото освещение 
(43, 13—27). Към това било присъединено изложение за самите свеще
нодействия, както и правата и обязаностите на служащите при жерт- 
веника (44, 1 — 31). При това пророкът предава наредбите за разделяне 
на обещаната земя на три части: Б о ж и я ,  ц а р с к а  и н а р о д н а .  Бо
жията част (25,000 тръста надлъж и 10,000 на шир) е определена да 
бъде свето място в целия си обем наоколо, за светилище или храм, 
за домове на свещениците, за владение на левитите и за гр. Йеруса
лим (45, 1 —6 ). Царската част, равна на следващата на народа, се про
стирала от морето до източните предели на обещаната земя (45, 7). 
При това се дават наставления за царете, относително управлението 
на народа и служението им на Бога (45, 8—46, 18). След това при
дружаващият го му показал мястото, гдето ще пекат свещените хле- 
бове и ще готвят храната на свещениците (46, 19—24). Най-накрая 
придружаващият показал на пророка животворния поток, течещ из под 
храма и превръщащ водите на Мрътвото море в здрави води за пиене 
и изобилствуващи с риби от всякакъв вид. Този поток на истинското 
богбпознание, който е превърнал морето на езическия свят, е светата 
Църква в Господа (47, 1 — 1 2 ). Като пристъпил към определяне частта 
на народа, пророкът първоначално обозначил границите на Палестина 
(47, 13—20) и дава нареждане да се раздели частта на народа между 
израилевите колена, като при това останат дялове и за чуждоземците — 
неиудеи (47, 21—23). Всяко коляно да получи по равни дялове, като 
на Иосифовото, което е разделено на две (Ефремово и Манаскево) се 
дават равни дялове (48, 1—28). В заключение придружаващият изме
рил окръжността на свещения град Йерусалим по 4,500 тръста от че- 
тиритях страни и накрай 1 2  градски врата да се нарекат по имената 
на 12-тях колена израилеви. Името на гр. Йерусалим да се нарича за
напред: Г о с п о д  е т а м (48,29—35; ср. Пс. 45, 6 ; Лев. 26, 12). Такова 
грамадно пространство на Йерусалим и старателното устройство на иу
дейското царство трябва да се разбира за общопонятно изобразяване 
величието и славата на богоизбрания народ след плена, в изпълнение 
на Божиите обещания. Новото название на столицата на царството по
казва, че Йерусалим тук служи за символ на истинската Божия Църква 
след идването на Месия (Аг. 2, 8 ; Мал. 3, 1 ; 1 Кор. 14, 25). В 48-та 
глава, в която се говори за заключените врата, както видяхме, е ука
зано за приснодевството на Божията майка. И така, в разгледваното 
място видяхме, какво славно бъдеще очаква израилския народ, ако той 
запази онези нравствени качества, които утвърждавал и развивал у 
него Вавилонският плен (Иез. 36, 13—27), както може да се види в но
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вото название на Йерусалим. От само себе си се разбира, че и съдбата 
на иудеите трябвало да се измени, както Господ им предсказал: „Ето, 
оставя се вам домът ви пуст“ (Мат. 23, 38).

§ 257. Отличителни особености в изложението 
на книгата

Книгата на пророк Иезекииля има следните особености в изло
жението: 1 . изобилие на символистически видения и действия, каквито 
никоя друга в Свещеното Писание няма, осЕен Откровението на св. 
Йоана Богослова. От това произтича тъмнота и мъчно разбиране на 
пророчествата, от които се оплаквал дори и блаж. Иероним, добър по
знавач на оригиналния език на Библията; 2. излагат се дълбоки тайни, 
към разбирането на които небезопасно са могли да пристъпят люде, 
несъвършени в духовния живот, каквито тайни са изображението на 
подобието на славата Господня и описанието за благоустройството на 
храма и града; 3. Иезекиил постоянно нарича иудеите дом  на Из- 
р а и л я, за да означи, че след плена ще се прекрати разделянето на 
народа на две царства; 4. себе си Иезикиил нарича син ч о в е шк и ,  
за да изрази своето дълбоко смирение пред Бога, Който го е удо
стоил да съзерцава такива велики тайни; 5. от името на Бога той 
често употребява наименованието А д о н а и - Са в а  от, за да означи 
Господа като началствуващ на небесните войнства — ангелите, в про
тивовес на халдейските божества, които погрешно се наричали обита
тели на звездите и съставляващи отреди за запазване земята, в която 
били почитани.

Н 27. КНИГА НА ПРОРОК ДАНИИЛА 

§ 258. Сведения за писателя

Пророк Даниил (евр. Божий съд) произхождал от Иудовото ко
ляно, може би от царския род на Давида. Още когато бил млад, той, 
заедно с тримата си другари — Анания, Азария и Мисаила, бил отве
ден от халдеите във Вавилон, в четвъртата година от царуването на 
Иоакйма, около 600 г. пр. Хр. Тук той със своите другари бил избран 
от началника на евнусите Аспеназа да живее в царския дворец, със 
цел да изучи халдейския език и получи образование, за да се приготви 
за служба при вавилонския цар. Даниил получил високо образование 
и възпитание и проявил голям успех в тогавашните науки, с които 
толкова много се славела Халдея. И в царския дворец Даниил оста
нал верен на бащината си религия: той не искал да яде от ястията, 
които се приготвяли за царския дворец, защото ги считал за нечисти 
и непозволени от Моисеевия закон. След тригодишно обучение Даниил 
и тримата му другари получили почетни служби при царския двор. 
Скоро Даниил показал тук пророческите си дарования, като изтълку
вал на цар Навуходоносора един сън; затова царят го назначил за 
управител на вавилонската област и началник на ученото и свещени
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ческото съсловие. Изглежда, че Даниил бил изпратен вън от царството 
по някаква мисия, когато тримата му другари били хвърлени в запа
лената пещ. По-сетне Даниил изтълкувал, както друг един сън на На
вуходоносора, тъй и писаното на стената в двореца на Валтасара, по
ради което последният* го назначил на по-висок чин (Дан. 5, 29; 8 , 27).

Когато мидийците и персите превзели Вавилон през времето на 
цар Кира, Даниил пак продължавал да изпълнява всички служби до 
самата си смърт. Само един път неговите съслужители му завидели 
и наклеветили и подбудили цар Дария да го хвърли в ямата на лъ
вовете. От там той излязъл невредим, а съслужителите му изпитали 
тази участ, която готвели за Даниила. През всичкото време на своята 
служба Даниил ревностно се стараял с пост, с молитва и със съвети да из
работи за евреите да се върнат в своето отечество, понеже обеща
нието за свършека на техния плен настъпвало (Дан. 9). Той имал щас
тието да доживее освобождението на своето поробено отечество, но 
едва ли е могъл сам да се върне в Йерусалим. За последната съдба 
на Даниила нищо положително не се знае. Навярно той останал на 
служба при персийския цар, за да бъде полезен на своите сънарод
ници, както на тези, които останали във Вавилон, тъй и на онези, 
които се върнали в своето отечество. Пророкът живял до дълбока 
старост, но нищо не е известно за времето и мястото на неговата 
смърт. Даниил е един от най-чистите характери, описани в Свещеното 
Писание. Макар и да е прекарал младостта си сред очарователните 
прелести на един източен двор, той останал верен на бащината си ре
лигия и честен във всички трудни обстоятелства на своя живот. За
туй порок Иезекиил го поставя на един ред с Ноя и Иова (Иез. 14,
14—20), а по мъдростта му го считали за недостигаем образец (Иез. 
28, 3).

Св. Православна Църква възпоменава паметта на св. прор. Даниила 
на 17/30. XII.

§ 259. Съдържание, деление и характер на книгата
Книгата на пророк Даниила по съдържанието си носи истори

чески и пророчески характер. Тя се състои от 14 глави, от които по
следните две (13 и 14 и гл. 3, 24—90) са не канонически, поради което 
липсват в еврейския оригинал. Книгата се дели на две части: а. исто
рическа (гл. 1—б), в която се разказва славата на Иахве, която във 
времето на плена се разпространявала сред езичниците и евреите;
б. пророческа (гл. 7— 1 2 ), която съдържа видения за бъдещата съдба 
на езическите народи, сред които живеели евреи, и за съдбата на Бо
жието царство.

Чудесата, които се разказват в книгата на прор. Даниила, са пора
зителни. Те са били извършени с цел: 1. да покажат на еврейския 
народ, че Божията ръка е силна да го избави от робството; 2. да за- 
свидетелствува пред езическите народи, че голяма е разликата между 
Иахве и тази на техните божества — идоли, както и между почитателите 
на истинския Бог и тези на бездушните идоли. Пророчествата на Даниила 
имат предвид един период от дните на Даниила до Всеобщото възкресение. 
Съдбата на асирийско-вавилонското, мидо-персийското, гръко-македон-
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ското и сирийско-египетското царства е предсказана във форма на чу
десни символи. В книгата на Даниила се предсказва точно времето на 
Христовото идване на земята, появата на антихриста и неговото из
дигане и падение, а също и всесветското разпространение на християн
ската религия. Езикът на тази книга е прост и ясен. По мнението на 
един от тълкувателите на Свещеното Писание, „Даниил е най-ясен и 
най-понятен от всички други пророци, поради което за предмети, които 
се отнасят до последните времена, той трябва да се гледа като ключ 
на всички пророци“.

За историческата достоверност на книгата на Даниила свидетел
ствуват, вън от свидетелствата на ветхозаветната църква, Сам Христос 
и Неговите ученици (Мат. 24, 15; 2 Сол. 2, 4; Откр. 1 , 13 — 15). От 
друга страна, стилът, езикът и формата на изложението на тази книга 
напълно съответствуваг на века, в който е живял Даниил.

И З Б Р А Н И  М Е С Т А  О Т  К Н И Г А Т А  З А  И З Я С Н Е Н И Е

§ 260. Гл. 1: Възпитанието на Даниила и неговите другари 
във Вавилон

В третата година от царуването на Иоакима (около 605 г. пр. 
Хр.) Навуходносор разбил фараона при Кармехис и непосредствено 
след това се объркал към неговия съюзник и данник — иудейския цар. 
В следващата година (Иер. 25, 1) Навуходоносор превзел Йерусалим, 
направил Иоакима свой данник и част от свещените съсъди изпратил 
във Вавилон за храма на своите божества. Тогава Навуходоносор за
повядал на началника на скопците (Асфеназа) да избере от царски и 
княжески род из евреите момци красиви и умни за служба при цар
ските палати (ст. 1—3). В числото на избраните попаднал Даниил с 
тримата си другари—Ананий, Азарий иМисаил, на които имената така 
били изменени: Даниил бил наречен В а л т а с а р ,  Ананий— Се дра х ,  
Азарий — Ми с а х  и Мисаил — А в д е н а г о .  Във Вавилон Даниил и 
другарите му получили високо халдейско образование, съответно на 
службите, за които били предназначени в царските палати (ст. 4—7). 
Ревнувайки за вярата и благочестието на своите бащи, Даниил и друга
рите му във време на тяхното възпитание помолили да им дават 
проста растителна храна и вода, вместо разкошните ястия, определени 
за тях от царската трапеза, с която се хранели техните другари (ст. 
12—16), може би затова, защото на царската трапеза било изпращано 
идоложертвено месо или такова (напр. свинско и съдържаще кръв), 
което било запретено от Моисеевия закон (ст. 8 ). След свършване на 
образованието и възпитанието им в продължение на три години, всич
ките момци били представени на Навуходоносора. Даниил и другарите 
му са се оказали най-отлични от всичките момци, поради което били 
определени на служба при особата на царя. Тук във всяко дело, което 
изисквало образован ум, Навуходоносор ги намирал десеторно по-умни 
от всички вавилонски тайноведци (ст. 20). „И остана там Даниил до 
първата година на цар Кира“ (ст. 21), т. е. своята длъжност при
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царския двор, вниманието на царете и влиянието в царските дела той 
запазил във всичкото 45-годишно царуване на Навуходоносора и не
говите приемници: Евилмеродаха 2  години, Нериглисора — 4 год., при 
Лабосоардаха — 9 месеца и при Валтасара— 17 години. По такъв начин 
ясно се показва, че добродетелта на Даниила стояла по-горе от всички 
превратности и навици на необузданото самовластие, с което се отли
чавала Навуходоносоровата династия.

§ 261, Гл, 2: Сънят на Навуходоносора, изтълкуван от 
Даниила

След втората година от царуването си (следов., когато Даниил 
се учил и възпитавал, макар и да се отличавал със своя дар на съно- 
тълкуване) Навуходоносор видял особено загрижваще го съновидение, 
страшно, което при събуждането си от страх забравил. Царят веднага 
заповядал да дойдат при него всички тайноведци и гледачи, магесници 
и халдейци, за да му разкажат забравения сън и да го разтълкуват, 
като при това им обещал голяма награда за успешното изпълнение на 
поръчката, а в случай на неуспех ги заплашил със смърт (ст. 1—6 ). 
Когато тайноведците обявили на царя, че такова искане могат да из
пълнят само боговете, които не живеят със смъртните (ст. 7— 1 1 ), 
тогаз разсърденият Навуходоносор заповядал да изтребят всички вави
лонски мъдреци. Такава гневна царска заповед изпълнителите й, стра
хувайки се от отговорност, прострели даже до учениците на мъдреците, 
между които били Даниил и неговите другари, макар че още нямали 
непосредствено отношение към обязаностите на мъдреците (ст. 12— 13). 
Даниил се явил при царя и го помолил да му даде отсрочка за из
пълнение наказанието и след това се обърнал с гореща молитва към 
Бога да му открие тайната на царския сън (ст. 14—25). Когато Даниил 
втори път се явил при царя Навуходоносор, вероятно зачуден от 
явилия се при него млад мъдрец, го запитал : „Можеш ли ми каза 
съня, който видях, и какво значи той?“. Даниил обяснил на Навуходо
носора, че исканото от него откритие на съня превишава човешките 
сили и е свойствено само на единия Бог, Който му открил всичко 
това, за да го съобщи на царя. След това обстоятелствено разказал 
каква мисъл занимавала царя, когато легнал да спи, и какво му се 
присънило (ст. 26—30), а именно: какво ще бъде след това (след 
неговото великолепно царствуване). В удовлетворение на това желание 
на царя, последният видял в сън огромен, страшен и извънредно 
блестящ истукан, на който главата му била златна, гърдите и ръцете 
му — от сребро, коремът и бедрата му — медни, пищелите му — же
лезни, а нозете му — част железни и част глинени. В туй време от 
планината се откъснал камък, който ударил истукана в неговите же
лезни и глинени нозе. От това целият истукан се раздробил на парчета. 
Всички тези части, обърнати на прах, били отнесени от вятъра, като 
на мястото, гдето бил истуканът, останал само камъкът (ст. 31—35). 
Като съобщил на царя неговото съновидение, Даниил веднага му дал 
обяснението... Това съновидение означава приемствено възникване на 
царства и най-накрая установяване на царството Божие на земята. В 
техния исторически ред тези царства са: в а в и л о н с к о т о ,  най-силно
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от всички царства, особено във времето на Навуходоносора — това е 
златната глава; п е р с и й с к о т о ,  което не може да се сравни с пър
вото—това са гърдите и ръцете на истукана от сребро; г р ъ ц к о т о  
при Александра Македонски, което покорило почти цялата земя — това 
коремът и бедрата на истукана от мед; с и р и й с к о т о  и е г и п е т 
с к о т о ,  паралелни като нозете, силни в началото, а после слаби — 
това са нозете на истукана част железни и част глинени. А камъкът, 
който се откъснал от планината, разбил истукана и станал голяма 
планина и изпълнил цялата земя — това е ц а р с т в о т о  Б о ж и е  на 
з е м я т а  (Църквата), което е вечно и неразрушимо (ст. 36—45). Като 
изслушал Даниила, Навуходоносор паднал ничком и се поклонил на 
Даниила, като при това изповядал величието на Бога Иахве (ст. 46— 
47). След това царят наградил Даниила с големи подаръци и го по
ставил да управлява цялата Вавилонска област и главен началник на 
всички вавилонски мъдреци. По ходатайство на Даниила, царят по
ставил неговите другари Седраха, Мисаха и Авденаго за заместници 
на Даниила в управлението на Вавилонската страна (ст. 46—49).

§ 262. Гл. 3, 1—23, 91— 100: Чудесното спасяване на 
тримата Даниилови другари от огнената пещ

Навуходоносор поставил грамаден златен истукан на полето 
Деир, във Вавилонската област. В книгата на Даниила не е казано 
кога, по какъв случай и с какво значение е бил поставен този истукан. 
Само това е видно, че истуканът бил поставен в първите години от 
царуването на Навуходоносора, когато неговата слава и могъщество 
били на своя връх и той, смятайки се за небесен избраник, с поста
вянето на истукана е искал да изрази силата и величието на всички 
божества, покровители на Вавилон. Поради това за направата на този 
истукан бил употребен драгоценен метал и на истукана били прида
дени колосални размери. Всички поданици на царството, от най-нисшите 
до най-висшите, били събрани на поклонение на това изляно божество 
(ст. 1 —6 ). Когато дошел ред началниците на областите да се покло
нят на истукана, Данииловите заместници в управлението на Вавилон
ската област — Седрах, Мисах и Авденаго, не въздали поклонение, 
поради което с пълното си одеяние били оковани във вериги и хвър
лени в силно разгорещена пещ (ст. 7—21). По особена страшна поръка 
на царя пещта била разгорещена до такава степен, че изпълнителите 
на наказанието погинали в нейния пламък, а Седрах, Мисах и Авде
наго останали живи и здрави. Царят с голямо очудване забележил, 
че те, свободни от своите вериги, се разхождали сред огъня невредими 
и с тях още един (четвърти), подобен на Сина Божий (ст. 22—25). 
Тогаз царят заповядал да ги извадят от огнената пещ. Като излезли 
от там, царят забележил, че космите на главите им и дрехите им 
не са дори опърлени от огъня. Поразен от това чудо, Навуходоносор 
строго заповядал да не хулят Седраховия, Мисаховия и Авденаговия 
Бог (ст. 28—19), а самите тях направил началници на Вавилонската 
област, тъй като дотогаз били само заместници на Даниила (ст.ЗО). И така, 
Господ наказал гордостта на Навуходоносора: всенародно показал не
говото безсилие да се бори с рабите на небесния Бог, заставил го да
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отдаде слава на небесното всемогъщество и да заповяда на своите 
поданици да благоговеят пред Бога иудейки.’ Сам Навуходоносор 
останал верен на своите по-раншни убеждения, поради което навлякъл 
върху себе си сурово наказание, както е казано: „Човек, който е в 
почет и е неразумен, е подобен на животните, които загинват“ (Пс. 48,
21), както това е изложено в книгата на Даниила по-нататък със самите 
думи на Навуходоносора.

§ 263. Гл. 3, 98—4, 1—34: Втори сън на Навуходоносора 
и неговото смирение и възвишение

В края на своето царуване, когато всичкД известни народи по
паднали под неговата власт, Навуходоносор не виждал равен или 
подобен на себе си. В това време е имал следното видение: сред 
земята се появило едно високо дърво, височината на което достигала 
до небето. Дървото било много красиво, натежало с много плодове и 
послужило за пристанище, покров и препитание на всяка плът. След 
това чул небесно повеление да се отсече това дърво с клоните му, като 
се остави само корена му (и небесната реч изведнаж от дървото се 
обърнала към самия Навуходоносора): нека той (Навуходоносор), 
окован във железни вериги, се отдалечи от човешкото общество и 
неговото сърце и човешки склоности се заменят със зверско сърце, 
да почне да пасе трева като вол и с небесна роса да бъде напояван, 
докато преминат седем времена. Този сън не могли да изтълкуват 
вавилонските мъдреци (4, 1—5). Само Даниил обяснил на царя, че този 
сън предвещава понижаването на Навуходоносора до скотско състояние, 
като при това го посъветвал да предотврати небесния гняв с мило
сърдни дела — правда и милосърдие към бедните (ст. 16—24). Но 
този благоразумен съвет на Даниила, приет отначало, скоро бил забра
вен от Царя. Година след това, в минута на превъзнасяне на Вавилон, 
като дело на неговите ръце, Навуходоносор действително бил изгонен 
от човешкото общество. Пасъл трева като вол и тялото му се напо
явало с небесна роса. Постепено космите му пораснали като на лъв, а 
ноктите му били като на птица (ст. 25—30). След изтичане на 
определеното време (седем времена), Навуходоносор издигнал очите 
си към небето, т. е. признал над себе си властта на Всевишния и 
смирено изповядал своето човешко нищожество. Тогаз разсъдъкът се 
повърнал у него. Той получил предишния си вид и бил възстановен в 
царството си (което във време на боледуването му управлявал или 
син му Евилмеродах, или велможите му, които знаели за предстоящето 
оздравяване от Даниила). След това Навуходоносор прославил Бога, 
Небесния Цар, Истинния и Правосъдния, Който може да смири горде
ливите (ст. 31—34). Наказанието, следователиз, постигнало своята цел: 
Навуходоносор съзнал своята слабост и прославил Бога Небесен. На
помнил на всички човеци за Бога, единствения Цар на света.

Понеже понижението на Навуходоносора до скотското състояние 
три пъти е споменато в разгледваното място, ние не можем да мислим, 
че този библейски разказ е алегория, поради което трябва да го при
емем като исторически факт. Разбира се, промяната на Навуходоносора
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в скотско състояние е чудо и не може да се обяси с естествени 
причини.

Ст. 13. Седем времена, според обяснението на св. Ефрема Сириец 
и св. Златоуста, означават три години и половина: Свещеното Писание 
дели годината на две времена — лято и зима.

§ 264. Гл. 5: Валтасаров пир
Последният вавилонски цар Валтасар устроил разкошен пир на 

хиляда свои велможи, или на всички началствуващи в армията, която 
защищавала Вавилон от войските на персийския цар Кира, който държал 
града в обсада. Цар' Валтасар, повидимому, бил радушен и задушевен: 
сам той пиел вино сред своите военачалници и споделял трапезата си 
с тях и, за да възбуди у тях храброст и въодушевление, спомнил за 
славните подвизи на свите предци. На този пир царят заповядал да 
донесат свещените съсъди, взети от иерусалимския храм, да налеят в 
тях вино и да пият с тях не само велможите, но и техните жени. 
Пиещите прославили своите идоли, които надделели над Бога израилев 
(ст. 1—4). Донесени били съсъдите не на всички богове и храмове на 
завоюваните народи, а само на иерусалимския храм. С това нарочно 
свое разпореждане Валтасар имал за цел да осмее пророчеството за 
освобождението на иудеите от плен, на което седемдесетгодишният 
срок изтичал тогава, при обсадата на Кира. Иудеите, вероятно, очак
вали зарята на своето освобождение и възстановяване на тяхното оте
чество. Вавилонците знаели това пророчество. За посрамване на 
такова голямо богохулство веднага срещу светилника върху мазил
ката на стената се появили пръсти на човешка ръка, които написали 
няколко думи с непознати букви (ст. 5—6 ). Веднага храбростта на 
нечестивите изчезнала: на царя от страх се променило лицето; мислете 
му се забъркали, ставите на бедрата му отслабнали и коленете му взели 
да се удрят едно о друго. Царят завикал силно, за да доведат магес- 
ници, халдейци и гледачи да прочетат това странно писание (ст. 5—7). 
Мъдреците дошли, гледали писаното, нс не могли да дадат никакъв 
отговор. Защо мъдреците не могли да прочетат написаното ? —- Затова, 
отговаря Талмудът, защото написаното не било на обичайните хори
зонтални, а на отвесни редове. Страхът, който обхванал всичките, бил 
толкоза голям, че на мъдреците не им дошло на ум, че отвесните редове 
се употребявали в древност за важни и изключителни случаи. Незави
симо от това, буквите били написани без гласни звукове, при което 
положение могло е да се получи нееднакво четене. Вероятно явилите 
се мъдреци са искали в тези букви да намерят думи, благоприятни 
за пируващите, поради което не са се осмелили да четат или произ
несат, без обяснение, написаното, за да не бъдат подложени на нака
зание. Колкото повече продължавало това мълчание на мъдреците, 
толкова повече продължавала тревогата между пируващите, а най-вече 
у царя (ст. 5, 8 —9). При това крайно натегнато положение дошла 
царицата, майката на Валтасара, и спомнила на царя за Даниила, който 
някога принесъл толкова големи заслуги на Навуходоносора. Даниил 
бил представен на щря не като началник на мъдреците, а като обик
новен иудейски преселник. Като изслушал повелението на царя и не
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говото обещание за награда при успешно прочитане на загадъчното 
писание (ст. 10—16), той напомнил на Валтасара славата на неговия 
покоен баща Навуходоносора и неговото понижение до скотско състо
яние за гордостта му (ст. 17—21), като при това добавил, че и сам 
Валтасар не се вразумил от този пример, но си позволил заедно с 
останалите пируващи, да извършат такава непочтителност и кощунство 
към небесния Бог, Който изпратил ръката да напише: мене, мене, 
текел, упарсин,. Даниил обяснил значението на тези думи така: мене — 
изброи Бог царството ти и му тури край; текел — претеглен си на 
къпоните и си намерен твърде лек; перес — царството ти е разделено 
и е дадено на мидяни и перси (ст. 28). Без да се гледа на това неприятно 
тълкуване на написаното, Валтасар заповядал да дадат на Даниила обеща
ната награда — багреница и златна верижка и го провъзгласил трети по 
ред в царството (ст. 29). Още в същата нощ Валтасар бил убит от 
нахлулата във Вавилон мидо-персийска войска. С това се прекратила 
династията на Навуходоносора и на престола се възкачил Астиаг или 
Дарий Мидянин (ст. 30—31).

§ 265. Гл. 6: Спасяване на Даниила от лъвовата яма
След превземането на Вавилон от мидо-персите, на престола 

встъпил 62-годишният тъст на Кира — Астиаг, наречен от Даниила 
Дарий Мидянин, може би за това, че сам приел това наименование. 
Престарелият монарх разделил царството си на 120 сатрапии и над 
тях поставил трима князе, един от които бил Даниил (ст. 1 —2 ). Но 
Даниил надминал останалите двама князе, защото в него имало висок 
дух, и царят кроял да го постави над цялото царство като свой за
местник (ст. 3). Тогава завистниците на Даниила, мидо-персийските вел
можи, внушили на царя да издаде наредба, с която в продължение 
на един месец никой да се не моли на друг бог, освен на самия 
Дария, под страх на наказание, че този, който не спазва тази царска 
наредба, ще бъде хвърлен на лъвовете, които били в особено устроена 
дълбока яма (ст. 4—8 ). Без да подозира това коварство на велможите, 
царят подписал тази наредба, с която му се давало предпочитане 
пред безсмъртните богове (ст. 9). След това, като подкупили прислу
гата на Даниила, велможите сварили самия Даниила, че се моли на 
Бога три пъти на ден пред открития прозорец, с лице обърнато към 
Йерусалим (ст. 10—11 ;3 Цар. 8 , 44). Даниил, като неизпълнител на 
волята на царя, бил доведен при Дария. Макар Дарий отначало да 
взел страната на Даниила и до вечерта да се е препирал със своите 
велможи, относно изпълнението на наказанието над Даниила, основа
вайки се на своето божествено право да помилва, както и на самата 
наредба, която забранявала само публичната молитва (в храма и сред 
народа), а не и тайната молитва, — най сетне под силното настояване 
на своите велможи той отстъпил и Даниил бил хвърлен в ямата на 
лъвовете (ст. 12—16). Като не успял да защити Даниила юридически, 
Дарий изразил своята вяра във всемогъществото на Бога, Комуто се 
кланял и молил пророкът, и пресякъл всяко по-нататъшно злонамерие 
на велможите, като заградил входа до ямата и го запечатал със 
своя пръстен и с пръстените на велможите (ст. 17— 18). Прекарал
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цялата нощ в тревога, без дори да се нахрани, Дарий сутринта в 
зори се запътил към лъвовата яма. Като стигнал до ямата, Да
рий узнал, че Даниил е здрав, и че лъвовете нищо не му сторили. 
Като освободил Даниила от ямата, царят веднага заповядал да хвърлят 
в нея неговите врагове, които веднага били разкъсани от лъвовете 
(ст. 19—24). Тогава Дарий издал заповед: във всички сатрапии на 
царството му всички люде да треперят и благоговеят пред Дании- 
ловия Бог (ст. 25—27). Подир това Даниил продължавал да успява и 
в царуването на Дария, и в царуването на неговия наследник Кира 
Персийски (ст. 28).

§ 266. Гл. 7 : Видението на четирите звяра и откриване 
вечното царство на Сина Човешки

В първата година от царуването на Валтасара Даниил имал съ
новидение, че четири големи ветрове се устремили върху голя
мото (Средиземно) море, от което излезли четири големи звяра, раз
лични един от друг (ст. 1—3). Първият звяр бил подобен на лъв с 
орлови крила, които по-после били изскубани, след което той станал 
от земята, застанал на нозете си като човек и получил човешко 
сърце. Вторият звяр приличал на мечка, която се издигала на едната 
си страна и имала в устата си между зъбите три ребра; нему било 
казано: „Стани, яж много месо“! Третият звяр бил подобен на четири- 
глав леопард, който имал на гърба си четири птичи крила; нему била 
дадена голяма власт. Най-сетне четвъртият звяр бил страшен, ужасен 
и много як, повече от другите три звяра, с големи железни зъби и 
десет рога на главата; пророкът, като прегледал роговете на звяра, 
забелязал, че друг малък рог се появил всред десетте, който, след 
като съборил три от първите, получил очи и уста на човек и почнал 
да говори високомерно (ст. 4—8 ). След това пророкът видял, че на
стъпило време за строго правосъдие. С т а р и я т  по дни,  облечен в 
бели като сняг дрехи, с косми на главата като чиста вълна и заоби
колен с десетки хиляди ангели, седнал на Своя огнен престол, под 
който изтичала голяма огнена река. Когато съдиите седнали и кни
гите били отворени, пророкът видял, че за надменните думи, които 
произнасял новият рог, четвъртият звяр бил убит, а другите зверове 
били лишени от власт, като животът им бил запазен за известно 
време. Веднага пророкът видял, че на небесните облаци се явил един 
като Ч о в е ш к и  Син,  Който дошел до С т а р и я  по д ни  и получи/i 
от Него вечна царска власт над всички народи (ст. 9-—14). Пророкът, 
смутен от това необикновено видение, замолил един от предстоящите 
да му разясни смисъла на последното и получил обяснение, че чети
рите зверове означават четири царства, които последователно ще се 
явяват на земята и после ще загинат, подир което ще настане вечното 
царство Божие (ст. 15—27).

Това видение е много сходно с видението на Навуходоносора 
(Дан. гл. 2) и се отличавало само по своя образ. Езичникът Навухо
доносор под образа на метали видял главно вънкашната страна на 
земните царства, защото само това могъл да разбере, когато Божието
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царство с Неговия Основател той съзерцавал под образа на прост 
камък, понеже то в неговите дни се намирало в твърде унижено 
състояние. Пророкът, напротив, в своето видение видял вътрешния 
характер на земните царства, и то под образа на зверове в знак на 
това, че езичниците изгубили Божия образ и станали звероподобни, а 
Основателя на Божието царство — под образа на Сина Човешки. Под 
море се разбира целият езически свят, под властта на който се нами
рала цялата вселена. Първото царство, което било представено под 
образа на лъв, е а с и р о - в а в и л о н с к о т о .  Крилата на звяра показ
ват неговото превъзходство над другите царства. Лишаването на лъва 
от неговите крила, заставането му на човешки нозе и получаването 
му човешко сърце означава постепенният упадък на това царство, 
което отначалото като летящ орел стояло над всички други, а накрай 
станало подобно на другите царства, с обикновена човешка слабост. 
Второто царство, изразено с мечка, е м и д о - п е р с и й с к о т о .  Както 
мечката притежава груба сила, лакомство, бавност в движението и 
отсъствие на лукавство, тъй и мидо-персийците проявили ненаситна 
алчност към завоюване и действували с груба сила, без да прибягват 
към хитрост. Трите ребра в устата на мечката означават три царства, 
завоювани от персите: асирийско, вавилонско и мидийско. Третото 
царство, представено като кръвожаден леопард с четири крила и че
тири глави, е г р ъ к о - м а к  е д о н с к о т о ,  което при Александра 
Македонски се разпространило по цялата земя. Четирите крила и че
тирите глави означават разделянето на Александровото царство на 
четири по-малки царства: македонско, тракийско, сирийско и египет
ско под началството на четирите царе: Касандър, Лизимах, Селевк и 
Птоломей. Четвъртото царство, символизирано под образа на страшен 
и ужасен звяр, е с и р и й с к о - е г и п е т с к о т о .  Десетте рога на този 
звяр, според обяснението на ангела, означават десет царе; единадесе
тият рог също означава цар, който със злобата си ще надмине всички 
предишни, ще унизи трима царе, ще говори високомерно и хулно 
против Всевишния, ще угнетява Неговите светии и ще иска да отмени 
техния закон и празници. Всички тълкуватели са съгласни, че послед
ният рог означава сирийския цар Антиох Епифан, който най-много 
мъчел евреите. Веднъж той погубил само за три дена 80,000 евреи и 
40,000 продал в робство, и през всичкото време на своето владиче
ство над евреите той постоянно ги измъчвал за вярата им в истинния 
Бог, така че и самото име евреин било забранено (1 Мак. I, 20—24; 
2  Мак. 5, 11—21), докато най-сетне бил поразен от невидимата Божия 
сила. Със своята високомерна гордост и със своята вражда против 
Бога и Неговия закон, според обясненията на всички св. отци, Антиох 
Епифан е предобраз на антихриста, онзи беззаконен човек и гибелен 
син, който ще »се яви в края на света да измъчва чедата Божии. 
Св. ап. Павел, като предсказва за появата на антихриста, действително 
го изобразява в такива черти (2 Сол. 2, 4), с каквито той е предста
вен в книгата на Даниила (8 , 9—12; 11, 28—45).

Когато в лицето на Антиоха Епифана гордостта и враждебността 
на човешките царства стигнала до най-висшата степен, тогава се явил 
С т а р и я т  по д ни  на съд, след като се открило Божието царство 
на земята, чийто Основател е Син Ч о в е ш к и .  Названието С т а р и я т
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rio дни  е на Бога Отца и показва Неговата вечност; белите дрехи 
означават Неговата светост; престолът и огненият пламък — Неговият 
съд, а разтворените книги — Неговото всеведение. С ин  Ч о в е ш к и  е 
Месия, Който Сам отнесъл, към Себе Си тези думи на Даниила 
(Мат. 24, 30; 26, 64). Названието Син Човешки, употребено в Новия 
Завет повече от 80 пъти, е обичайното название, което Христос упо
требявал за Себе Си, за да означи Своето смирение (Йоан. 1, 51) и 
Своята еднаквост с човешкия род. — Под с в е т и и  на В с е в и ш н и я  
в 2 1  стих се разбират евреите, а в 27 стих — всички вярващи в Христа, 
които образуват Божието царство (т. е. Христовата Църква) на земята.

§ 267, Гл. 8: Второто видение на овена и козела, както 
и светотатството на последния елинистически цар

Това второ видение на Даниила било открито в третата година 
от царуването на Валтасара в гр. Суза, столица на еламската област.

На брега на реката Улай пророкът видял един овен с два ви
соки рогове, с които бодял и поразявал на всички страни и никой 
звяр не могъл да му противостои, а накрай много се възгордял със 
своите успехи (ст. 1—4). Внезапно се явил от запад един козел, който 
имал бележит рог между двете очи. Този козел, като преминал ця
лата земя, без да се допре до нея, се впуснал върху овена с всич
ката си ярост и му счупил двата рога и го стъпкал на земята (ст. 5—7). 
Но в това време козелът се много възгордял и, когато се усилил, 
големият му рог се счупил. На мястото му израснали други четири 
рога, обърнати към четирите небесни ветрове. Из един от тях израс
нал друг неголям рог, който скоро нараснал към юг и изток и към 
прекрасната страна. Този рог се въздигнал до небесното войнство и 
свалил част от това войнство от звездите на земята и ги стъпкал. 
Същият този рог се издигнал даже до Вожда на небесното войнство, 
като Му отнел всекидневната жертва и поругал мястото на Неговата 
светиня и успявал във всичко, като повалил истината върху земята 
(ст. 8 —12). След това пророкът чул един светия, който говорел ня
кому, че това поругание на светинята ще продължава 2,300 вечери и 
утрини, т. е. шест години и четири месеца (ст. 13— 15). Когато Даниил 
гледал това видение и искал да разбере неговото значение, пред него 
застанал сякаш образ на мъж. В същото време чул глас, който каз
вал: „Гаврииле, обясни му това видение!“ По обяснението, което дал 
Архангел Гавриил на това видение, последното се отнасяло до по
следните дни на Божия гняв над Иудея(ст. 16 — 19). Двурогият овен 
означавал Мидия и Персия; козелът — царя на Гърция; големият рог, 
що бил между очите му, — първия й цар, който се оказал Александър 
Македонски; четирите рога означавали разделяне на Александровото 
царство на четири uo-малки царства: македонско с цар Касандър, тра
кийско с цар Лизимах,' сирийско с цар Селевк и египетско с цар 
Птоломей (ст. 20—22). Напоследък на това сирийско царство ще за
стане Антиох Епифан, страшен и лукав цар,- който ще погуби много 
люде от евреите и на Владетеля на владетелите, т. е. на Бога ще 
обяви война, но скоро ще бъде съкрушен не от храбра човешка 
ръка, а от необикновена болест (23—27).
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§ 268. Гл. 9, 20—27: Трето видение на Даниила — 
пророчество за точното време на Христовото идване на 

земята (за седемдесетте седмици)
В първата година от царуването на Дария Мидянин пророк 

Даниил прочел в книгата на пророк Иеремия (Гл. 25, 11—12; 29, 10), 
че вавилонският плен ще се продължи седемдесет години. Краят на 
плена бил вече близък. Като гледал пророкът неразкаяността на своя 
народ, поради което пленът би могъл да продължи, той се обърнал 
с гореща молитва към Бога да погледне милостиво на запустелия 
свещен град и да прояви Своето безмерно милосърдие към избрания 
Си народ (ст. 1 — 19). Архангел Гавриил се явил на Даниила и му 
обяснил, че седемдесет седмици са определени от Бога за еврейския 
народ и за гр. Йерусалим, след което време всяко прегрешение ще 
изгуби своята сила, ще се унищожи първородният грях и всичките 
грехове ще бъдат забравени, ще се заглади неправдата и ще се омият 
беззаконията, ще настане вечно оправдание, ще се потвърдят виде
нията и пророчествата и ще се помаже С в е т и я т  на с в е т и и т е  
(ст. 20—24). За начало на този период от седмици ще послужи запо
ведта за съграждането на Йерусалим. От появата на тази заповед до 
Х р и с т а  В л а д и к а  ще минат седем седмици и шестдесет и дяе 
седмици, или всичко шестдесет и девет седмици. В първите седем 
седмици при усилни времена ще бъде съграден Йерусалим. След това, 
като се изминат шестдесет и две седмици, Христос ще бъде преда
ден на смърт от евреите, поради което последните ще бъдат отхвър
лени от Него; градът Йерусалим заедно с храма ще бъде разрушен 
от войските на вожда, а народът през време на войната ще бъде по
губен. Последната (70) седмица е предназначена за сключване завет с 
мнозина; в средата на тази седмица ветхозаветното богослужение ще 
изгуби значение. Възстановеният след плена Йерусалим заедно с 
храма са обречени на разрушение, след което ще се прекрати и цър- 
ковно-политическото съществуване на еврейския народ.

Ст. 24. Благата, които ще настъпят след седемдесетте седмици, 
са следните: ще бъде покрито престъплението (т. е. греховете, в 
туй число и първородният); ще бъдат запечатани греховете (грехо
вете ще бъдат запечатани, обезсилени) и загладени беззаконията 
(извършените беззакония ще бъдат изгладени и няма за тях да се 
търси отговорност); ще бъде доведена вечната правда (ще настане 
оправданието, което Бог още от вечност предопределил, и което вечно 
ще продължава); ще бъдат запечатани видения и пророк (ще се 
свършат виденията и пророците, чиито думи ще се потвърдят тъй, 
както печатът потвърдява всеки документ); ще бъде помазан Све
тият на светиите, т. е. Христос Владика.

Ст. 25. Ангелът казал на пророка времето, от което трябва да 
се броят седмиците: „Знай и разбери: от времето, кога излезе запо
вед за възстановяване на Йерусалим, до Христа Владика са седем 
седмици и шестдесет и две седмици; и ще се върне народът, и от
ново ще се съградят улици и стени, но в усилни времена“.

Ст. 26. И подир шестдесет и две седмици Христос ще бъде 
предаден на смърт, и съд не ще има (т. е. без съд и без сторена
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вина); а градът и светилището ще бъдат разрушени от народа на 
вожда, който ще дойде, и свършекът му ще дойде като от навод
нение, и докрай на войната ще има опустошение. Тук под вожда 
на народа не се разбира Христос Владика, защото Той ще бъде пре
даден на смърт до дохождането на другия вожд, който ще разруши 
Йерусалим и светилището му. И ще бъде като от наводнение. Ще 
загинат градът, светилището и народът, като от наводнение, и 
постепенно до края на войната ще настъпи пълно запустение. Ясно е, 
че тук се предсказва за разрушението на Йерусалим от римляните и 
техния вожд Тита.

Ст. 27. В продължение на последната седмица ще се утвърди 
новият завет с мнозина: в първата половина на тази седмица ще се 
отменят ветхозаветните жертви и приношения („ще престане жертва 
и принос“), поради което ветхозаветното богослужение ще запустее и 
това запустение ще продължава до края на света („И на крилото на 
светилището ще настъпи мерзост на запустението, и крайна предопре
делена гибел ще постигне опустошителя“).

За да се разбере точното изпълнение на това пророчество, трябва 
да се определи най-напред що е седмица, после — датата, от която 
трябва да се броят седмиците, и най-сетне — времето на събитията, 
упоменати в това пророчество.

Евреите различавали три вида седмици: 1 . седмица от 7 дни, 
която напълно съответствува на нашата седмица (Дан. 10, 2 ; Второз. 
16, 9); седмица от 7 години, като последната била празнична и се 
наричала с ъ б о т н а  (Бит. 29, 27; Лев. 25, 3—5); 3. седмица от съ
ботни години, която се състояла от 49 (7 X 7), след което настъпвала 
ю б и л е й н а т а  година (Лев. 25, 8 , 10—11). Ясно е тук, че не можем 
да разбираме седмица от дни, защото немислимо е в продължение на 
седемдесет седмици (70 X 7, или 490 дни) да се извършат толкова 
много и толкова важни събития, които са упоменати в пророчеството. 
Не можем също да разбираме и период от 49 години, защото в такъв 
случай изпълнението на пророчеството трябва да се отложи в далечно 
бъдеще време. Остава, следователно, да се приеме, че седмица тук 
трябва да се разбира период от седем години (или 7 0 x 7 , или 490 
години), което напълно се оправдава от изпълнението на пророче
ството.

Броенето на седмиците, според указанието на Архангел Гавриила, 
трябва да почне „от времето, кога излезе заповед за възстановяването 
на Йерусалим“. Заповеди в този смисъл са издавани от разни царе и 
в разни времена. Така напр. Кир Персийски издал заповед в първата 
година на своето царуване, в 546 г. пр. Хр. ( 2  Пар. 36, 23; 1 Ездр. 1,
2—4), Дарий Истасп — във втората година на своето царуване, 520 г. 
пр. Хр. (1 Ездр. 6 , 3—5), Артаксеркс — две заповеди: едната на името 
на Ездра в седмата година от своето царуване (1 Ездр. 7, 13—24) и 
друга на името на Неемия в двадесетата година на своето царуване 
(Неем. 2 , 1—17). Със заповедите на Кира и Дария се разрешавала 
само постройката на храма, а не на гр. Йерусалим; също и в заповедта, 
дадена на Ездра, нищо не се гсвори за постройката на Йерусалим. 
Само със заповедта, дадена на Неемия в 20-та година от царуването на 
Артаксеркса (Неем. 2 , 1—17), се разрешавала постройката на иеруса-
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лимските стени, които и действително били построени, според свиде
телството на неговата книга. Затуй броенето на годините трябва да 
започне от 2 0  та година на Артаксерксовото царуване, 453 г. пр. Хр.

От издаването на тази заповед до Христа Владика, т. е. до 
явяването на Христа всред народа, или до кръщението Му от Йоана, 
когато започнало Неговото обществено служение, трябвало да се из
минат 69 седмици, или 483 години (69 X 7). Последната седмица е 
определена за утвърдяване на новия завет, т. е. за общественото слу
жение на Христа Владика и утвърдяване от Него Църквата на земята. 
В първата половина на тази седмица Христос ще бъде предаден на 
смърт и с Неговата смърт ще се прекратят жертвоприношенията в 
храма, а във втората половина на седмицата Църквата ще бъде 
утвърдена между иудеите окончателно. След свършването на седем
десетте седмици ще дойде чужд и могъществен народ, който ще 
разруши града и светилището, като на крилата на последното ще 
бъде мерзост на запустението и до края на войната ще стават опу
стошения. Грозните събития, както е известно, буквално и отдавна 
вече са се изпълнили. В 70 г. сл. Хр. император Тит със своите 
войски разрушил храма до основи и с това турил край на иудейското 
царство.

В следната таблица нагледно е показано изпълнението на пред
сказаните събития.

Седмици Години От кога 
до кога Събития

седем сед
мици

Ш естдесет  
и две сед
мици

7 X  7 *=з 49 

62 X  7 =  434

453— 404  
пр. Хр.

404 г. пр. Хр. 
и 30 г. сл. Хр.

Съграждане на иерусалимските стени

Явяване на Христа Владика на обществено 
служене

Всичко 69 
седмици 

*/2 седмица

112 седмица

69 X  7 =  483 

1/2 X 7  =  3V2 

1/ t X 7  =  3V,

30—34 г.
сл. Хр. 

34—37 г. 
сл. Хр.

Убиване на Христа Владика и прекратяване 
на ветхозаветните жертви 

Утвърдяване на Църквата между иудеите

Всичко 70 
седмици

70 X  7 =  490 70 г. сл. Хр. Разрушение на Йерусалим и разпръскване 
на евреите по цялята земя

§ 269. Гл. 10— 12: Четвъртото видение на Даниила за 
последните беди на народа и освобождението 

на Израиля

Четвъртото и последното видение на Даниила се излага в означе
ните глави: десета, единадесета и дванадесета и се нарича видение на 
голямата сила или на голямата война... То било открито в началото на 
третата година от царуването на Кира Персийски (10, 1). Три седмици
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пророкът постил в очакване на откровение и чак на 24 ден на първия 
месец, когато се намирал на р. Тигър, видял ангел, пред когото пад
нал на земята (10,2—9). Но явилият се ласкаво се отнесъл към пророка 
и му обяснил, че триседмичното му забавяне да дойде при него било 
задържането му от княза на персийското царство (ангел-хранител на 
персите), против когото вече застанал Михаил, ангелът на еврейския 
народ (10, 10 — 13); че сега дошел при пророка да му открие това, 
което ще се случи в последно време (10, 14). След това, като още 
един път ободрил пророка със своята грижа за благото на иудейския 
народ и застъпничеството на Архангел Михаила, явилият обявил на 
Даниила, че в Персия, под владичеството на която са иудеите, след 
Кира ще дойдат още трима царе (Камбиз, който ще царува 7 и год., 
Лъже-Смердиз или Маг— 7 месеца и Дарий Истасп — 36 год.), при 
които делата им ще бъдат в предишния порядък; последният персий
ски цар (Ксеркс Старши, който царувал 12 години) ще повдигне всички 
против гръцкото царство и по такъв начин ще възбуди омраза и от
мъщение против своето ца;ство (11, 1—2). От тук, от Гърция, ще се 
издигне отмъстител-цар храбър и могъществен (Александър Македон
ски), който ще съкруши Персия (следователно, ще тури начало на 
големи промени в съдбата на иудеите), но и той скоро ще падне и 
царството му ще се разпадне на четири части и ще премине не в 
неговото потомство (11, 3—4). Измежду военачалниците на гръцкото 
царство южният (египетският) ще бъде силен, но другият от тях — 
северният (сирийският) ще бъде още по-силен (11, 5). С течение на 
времето тези двама царе ще се опитат да сключат съюз: дъщерята 
на южния цар (Вероника, дъщеря на Птоломея Филаделфа) ще се 
омъжи за северния цар (Антиох Теос), но това няма да доведе до мир: 
след отхвърлянето на Вероника от Антиоха южният цар ще почне от
ново война против северния, която в началото ще бъде успешна и то 
за няколко време (11, 6—8). Но след известно време северният цар ще 
възтържествува и войната ще се проточи с голямо ожесточение и 
променливо щастие при техните приемници, докато на престола на се
верния цар не дойде презрян хищник, а не законен негов наследник 
(Антиох Епифан); този нов цар ще действува коварно и злобно с не
бивал дотогава успех (11, 9—24). Той ще воюва против южния цар, 
който ще го посрещне с голяма войска, но няма да устои против 
него (11,25—26). Тогава царете ще почнат да коварствуват един про
тив други и северният цар ще се завърне в своето отечество с го
ляма плячка (11, 27—28). След това същият северен цар отново ще 
отиде против южния, в помощ на когото ще пристигнат китайски ко
раби (Римската флота), при което положение ще изпадне в отчаяние 
(11, 29—30). В своята голяма свирепост той, северният цар, ще отиде 
към съставящите свещен съюз (евреите), ще скверни тяхното све
тилище, в него ще постави мерзост (идоли) и ще ги насилва да от
стъпят от Бога. При това тежко положение, в което ще изпаднат 
иудеите, благомислещите от тях (Макавеите) ще поддържат останалите, 
макар да паднат под меч (11, 31—35). В своето увлечение този севе
рен цар ще промени религията и ще измисли нов бог, непознат на не
говите прадеди (11, 36—39). В последно време той пак ще почне 
война с южния цар и като буря всичко ще потопи — ще превземе
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Иудея и ще ограби Египет, но известия от изток и север (за ме
тежи и промени) ще го заставят да се върне обратно ... и тогава 
ще стигне до своя злополучен край (11, 40—45). Много предстои да 
се претърпи, но Архангел Михаил, пазител на иудейския народ, ще за
щити своя народ и в това време, след нечувани и небивали по-рано 
преврати и бедствия, праведните ще се очистят още повече (12, 1—3). 
След това пророкът чул повеление да запечати това видение, т. е. да 
го остави без пояснение, защото за благомислещите всичко в откро
вението ще стане ясно в своето време, когато настъпят предсказаните 
събития (12, 4—10). Между туй, самото тежко, подавляще изкушение, 
донякъде е пояснено със следните думи: „От времето, когато се пре
крати всекидневната жертва и се постави мерзостта на запустението, 
ще минат хиляда и двеста и деветдесет дена. Блажен, който очаква и 
достигне хиляда и триста и тридесет и пет деня“ (12, 11 —13). Тези 
думи показват, че гореспоменатото прекратяване на богослужението и 
оскверняването на храма ще бъде кратковременно (около 3 и */2 години). 
Следователно, не означават отхвърлянето на народа, ' защото след 
това ще настъпят някакви 1335 дни (около 3 и 2/2 години), съставля
ващи краен предел на желанията и стремленията на благочестивите 
души, в очакване и в упование на които се възвестява на Даниила 
неговото успокояване или край на дните му (Мат. 27, 52; Лук. 10,
23—24). — Това последно видение на Даниила, особено местата, в които 
се говори за големия враг на ветхозаветната църква Антиох Епифан, 
някои древни тълкуватели отнасят към антихриста, чийто предобраз 
бил самият Антиох Епифан, защото тук има черти, които не могат да 
се припишат на него.

§ 270. Общият смисъл на книгата на Даниила

Като прегледаме съдържанието на книгата на пророк Даниила, 
ние ще видим, че нейният общ смисъл или цел на книгата е : да по
каже, че самото пленение на иудейския народ от вавилонците послу
жило за слава Божия. Чудният и боголюбим Даниил („желаний 
мъж“), заобиколен от своите светли и непоколебимо благочестиви дру
гари, служили на езичниците за ясен и нагледен пример на съвършен
ство със своята богосъздадена човешка природа, която се намирала 
в съюз или благодатно общение с Бога. А проявената чрез него Бо
жия сила (запазването му от устата на кръвожадните лъвове и него
вият дар на видения и пророчества) заставила силните и горди вави
лонски даре — Навуходоносора и неговите приемници — нееднократно 
да възвестяват на всички свои поданици, на всички народи и племена, 
със заповеди, че Иахве, Комуто се кланял Даниил и неговите дру
гари, е единственият жив и вечен Бог, пред Когото всички земнородни 
трябва да благоговеят. Обратно, Навуходоносор и неговите приемници 
ясно показвали какво падение довежда отчуждаването от Бога и как 
бързо се развива гордостта у човека. Валтасар е допълнил тази кар
тина на унижение със своето извънмерно и безсрамно кощунство — да 
види с очите си тайнствената ръка, която предвещавала неговата 
страшна участ, при което положение той изтръпнал от страх и коле
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ната му се удряли едно о друго. — В пророческата част на книгата 
към общата нейна цел се присъединява и друга: приготовление на 
всички не само иудеи, но и езичници, да встъпят в царството Хри
стово. Понеже тук, като показва приемството на силни и могъщи цар
ства, които възниквали и падали, не без знанието на Бога, а по Негова 
воля, пророкът най-накрая сочи вечното Божие царство, несъкрушимо 
даже след падението на людете и остраняване на ветхозаветната 
цррква. Камъкът, означаващ царството Христово, ще напълни цялата 
вселена, макар Йерусалим и неговото светилище да бъдат разрушени 
(Дан. 2, 35: 9, 26). Всяко противодействие на това царство ще има 
участта на сирийския цар Антиоха Епифан (Дан. 11, 31—45). Даже 
времето на настъпването на такова царство е обозначено с достатъчна 
определеност (9, 24—25). Че тази цел е била достигната, доказват са
мите влъхви, които дошли във Витлеем на поклонение на новороде
ния Спасител, както и бързото разпространение на Христовата Църква 
между източните народи.

§ 271. ДВАНАДЕСЕТТЕ МАЛКИ ПРОРОЦИ
След книгите на големите пророци следват тези на малките про 

роци. Наречени са малки не по степен на пророческия им дар, но по 
ради малкия обем на книгите им. Напротив, по значение на своето 
съдържание тези книги не отстъпват на книгите на големите пророци: 
в тях се излагат въпроси от голямо богословско, морално и обществено 
значение, които никога не ще изгубят своето значение. И самите про
роци се явяват религиозни великани и вместилище на Божието слово.
Ако тези книги липсваха в свещения канон, щяхме да имаме голяма
празнота в пророчествата за Христа и изобщо за ветхозаветната
религия.

Тези книги, макар 12 по брой, Талмудът и Йосиф Флавий ги броят 
за една под названието Шенем асар ханевиим. По свидетелството на 
Кимхи, те били написани на един свитък, за да не бъдат причислени 
към друга някоя книга и по такъв начин да се изгуби тяхната само
стоятелност. И Иисус, Сираховият син (49, 12), счита тези книги за 
едно цялостно съчинение, което нарича SwSexa кроиха:. Според това 
последно свидетелство, тези книги в края на III век или в началото 
на IV век пр. Хр. са били събрани в едно и включени в свещения канон. 
Допустимо е също тези книги и по-рано да са били събрани в едно, 
след което е била написана книгата на Малахия.

28. КНИГА НА ПРОРОК ОСИЯ

§ 272. Сведения за пророка
Пророк Осия (евр. избавление, спасение) бил син Беериев. Той 

пророчествувал в израилското царство и, според свидетелството на 
св. Ефрема Сириец и Епифания, бил родом от гр. Веелмон, в Исаха-
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ровото коляно. Тук той и починал. Според неговата книга, той проро 
чествувал в дните на иудейските царе Озия, Иоатама и Ахаза и изра- 
илския цар Иеровоам II (1, 4). Своето служение той започнал в послед
ните години на този цар, около 785 г. пр. Хр. От друга страна, като 
предсказва за разрушението на израилското царство (14, 1), станало в 
722 г. — шестата година на Езекия, не говори нищо за изпълнението 
на това свое пророчество. От това следва, че пророкът починал малко 
по-рано от това събитие, приблизително около 725 година. По такъв на
чин неговото пророческо служение продължило приблизително около 
60 години (785—725 г. пр. Хр.). Годините, през които протекъл животът 
на пророка, били мрачни и бедствени. Осия живял в много метежно и 
бедствено време — във времето на големи политически преврати. Тогава 
нравите били развалени, религията поддавена от идолослужение, в на
рода се разпространявали лъжи и заблуждения, кражби, притеснение, 
магесничество, суеверие, разврат и други пороци. Всичко това Осия в 
най-живи краски изобразява в своята книга (4, 11 — 14).

Св. Църква възпоменава паметта на св. пр. Осия на 17/30. X.

§ 273. Съдържание, разделение и характер на книгата
Книгата на пр. Осия, която е първа по ред в числото на книгите 

на малките пророци, както във ветхозаветната Църква, тъй и в ново- 
заветната, се признава за боговдъхновена, каноническа. Така, думите 
на Осия (11, 1) се цитират в евангелието на еван. Матея (2, 15), 
като казани от пророка на Господа. Сам Спасителят два пъти указва 
на този пророк (Мат. 9, 13; 12, 7). Св. ап. Павел нарича Осия по име 
в посланието си до Римляните (9, 25—26); св. ап. Петър също така 
указва на Осия в първото си съборно послание (1, 10; 2, 23).

Книгата на Осия се състои от 14 глави и според съдържанието 
си се дели на две части: първата (гл. 1—3) съдържа две символиче- 
ски действия, които са нагледно изображение на еврейското, особено 
израилското, идолослужение; втората (4—14) се състои от пет пророче
ски речи против израилтяните, особено против самаряните, които в 
своето идолослужение са стояли на първо място. Основната мисъл, 
която се прокарва в тази книга, е тази: израилският народ за нару
шение завета с Бога и за голямото си нечестие ще бъде подложен 
от Бога на съд ; царството му ще бъде разрушено, а сам той ще бъде 
откаран в Асирия в плен; тук той (народът) ще ‘съзнае своите гре
хове към Бога, Който милостиво ще го прости, освободи от плена 
и отново ще встъпи в нов завет с него

Езикът на книгата е тъмен и, следователно, труден за раз
биране.

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ
§ 274. Гл. 1—3: Брачният съюз на Бога с Неговия 

народ Израил
Първото символично действие се излага, за да изобрази духов- 

ното блудство на израилтяните, т. е. отстъплението им от закона и
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поклонението им на идоли. Господ заповядал на пророка да вземе 
жена блудница и от нея да роди деца от блудство (1, 1—3) и с име
ната на тези деца да покаже съдбата на израилското царство и отно
шенията на Бога към това царство. Името на първия син И з р е е л  
показвало, че Господ скоро ще отмъсти на Ииуевия дом за кръвта, про

ляна в Изреел, и ще прекрати израилското царство, т. е. кръвопроли
тието и жестокостта на Ииуя при встъпването му на престола в Из
реел — древната столица на израилското царство (4 Цар. 9, 16—10,29) 
и там, в Изреелската долина или в нейната околност, ще бъде съкру
шен лъкът израилев, т. е. ще отслабне или ще се унищожи царската 
власт на израилското царство, поради убийството на Захария, син на 
Иеровоама II, след смъртта на когото царете били похитители на пре
стола и се държали на власт с терор или чуждоземна помощ. Името 
Л о р у х а м а  („непомилвана“), дадено на дъщерята, родена след пър- 

"вия син, показвало, че Господ няма вече да помилва дома израилев и 
да му прощава (ст. 6). А името Л оа ми („не мой народ“), дадено на 
втория син, показвало, че Господ се отрекъл от Своя народ, който 
съставлявал израилското царство (ст. 8—9). И наистина, след смъртта 
на Иеровоама II израилтяните били предоставени, без Божие покро
вителство, на своите сили, на своите страсти и разпри, от които произ
лезли чести метежи и междуособици и бързо (през 52 години) цар
ството отивало към разрушение. Между туй, това отпадане на изра
илското царство, говори пророкът, не нарушавало коренните, неизменните 
обещания, дадени на Авраамовото потомство, защото ще дойде време, 
когато числото на истинските израилтяни ще бъде равно на морския 
пясък, и ще се наричат синове Божии тези, които сега не се наричат 
народ Божий (ст. 10—11; ср. Гал. 3, 7; Римл. 2, 28—29; 9, 25—26). 
При настъпване на .великия израилев ден ще се променят споменатите 
имена (Лорухама и Лоами), тъй като те били дадени за отстъплението, за 
което те могли да обвинят своята майка („Съдете се с майка си“), т. е. 
църквата, уредена от Иеровоама I, която скъсала законния съюз и 
родила „деца от блудство“, т. е. люде склонни към идолопоклонство 
и нов култ (гл. 2, 1—8). За това тяхно престъпление, говори Господ, 
ще отнема от тях Моите благодеяния и ще ги преселя в пусти места 
(ст. 9—14). За подържане, обаче, у тях надежда и там ще им дам ло
зята на долината Ахор (Иис. Нав. 7, 24;Ис. 65, 10); там ще се повърне 
техния смисъл („както в дните на младините си и както в деня, когато 
излезе от Египетската земя“); те ще се обърнат към Мене и „Аз ще 
им кажа на не Мой народ: ти си Мой народ, а той ще рече: Ти си 
мой Бог!“ (ст. 15—23). На някои тълкуватели съюзът на Осия с блуд
ницата им се струвал необикновен, поради което те не могли да до
пуснат неговата действителност. Така халдейският парафраз и някои 
равини са утвърждавали, че разказаното в първата глава на книгата 
на Осия било във видение. Други тълкуватели (напр. блаж. Теодорит 
и др.) основателно твърдят, че този съюз на Осия с блудницата е 
станал в действителност: пророкът встъпил в този съюз не по порочна 
склонност, а по повеление на Бога. — Второто символическо действие 
се излага в третата глава. Господ заповядал на пророка да залюби 
жена, обичана от мъж, но не прелюбодейница, за да изобрази, че Той 
люби синовете израилеви, макар че те са се обръщали към чужди бо
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гове и обичали гроздените питки, т. е. обичат обредите и идолските 
жертвоприношения. Пророкът вземал такава жена за петнадесет сре
бърника и за хомер и половина ечемик, за да останела у него много 
дни без мъж и да не блудствува с други (гл. 3, 1—3). За обяс
нение на това пророкът казва, че и синовете израилеви м н о г о  дни  
ще останат без всяка власт („без цар, без князе, без жертви“) отчасти 
във времето на метежите и междуцарствието, а най-вече при отвеж
дането им от Салманасара (ст. 4), но след това ще се обърнат „и ще 
потърсят Господа, своя Бог, и Давида, своя цар...- в последните дни“, 
т. е. във времената на Месия (Ос. 3, 5; ср. Римл. 11,26).

Гл. 1, 10—11. Обещанието за спасението на израилтяните само 
отчасти се изпълнило над тях, когато по силата на заповедта на Кира 
Персийски те се завърнали в Палестина и са се съединили под власта 
на Давидовия дом, в лицето на Зоровавеля, като почнали да служат 
на истинския Бог. Според смисъла на това пророчество, то в пълнота 
трябва да се отнесе към месиянските времена. И наистина, св. an. Па
вел отнася изпълнението му към новозаветните времена. Думите на 
Осия (1, 10) той превежда така: „И на онова място, гдето им е ка
зано : вие сте не Мой народ, там ще бъдат наречени синове на живия 
Бог“ (Римл. 9, 26), и по такъв начин изпълнението му отнася към 
езичниците, които са повярвали в Христа, а не само към иудеите. Точ- 
ното изпълнение на това пророчество ще стане преди второто при
шествие на Христа на земята, когато и целият Израил ще се спаси, 
след като влезе пълното число на езичниците в Христовата Църква 
(Римл. 11, 25—26).

§ 275. Гл. 5—6: Изобличаване водителите на израилския 
народ; разкайването на Израиля в плена и 

обръщането му към Бога
В тази пророческа реч се изобличават от пророка учителите и 

водителите на израилския народ, които не задържали, а спомагали на 
нечестието и идолопоклонството на народа Свещениците и домът на 
царете станали примка на Израиля в планината Масифа (в която изо- 
билствували зверове) и като изопната мрежа на планината Тавор (оби
чайното място за ловене на птици), т. е. станали техни съблазнители. 
Дълбоко потънали в разпътството си израилтяните, начело с ефремля- 
ните, и духът на блудството (пристрастието им *ъм идолите) е убил 
в тях способността да се възвърнат към Господа (гл. 5, 1-—5). Със 
своите овци и с воловете си ще тръгнат да търсят Господа и няма 
да Го намерят: Той се оттегли от тях (5—6). Родиха чужди чеда, 
т. е. езически понятия и възгледи, поради което в Гива и Рама (гра
довете във Вениаминовото коляно) ще се чуе викът на неприятелите, 
които опустошават съседното с него Ефремово коляно, и ще покаже 
що очаква Вениамина и Иудовото царство, защото там са се изме
нили коренните постановления (5, 7—10). Ефрем (израилското царство) 
ще бъде съкрушен, защото, забелязвайки грозящата опасност, не ще 
се обърне към Бога, а ще отиде към асирийския цар, който ще се 
покаже не защитник, а отмъстител, когато в негово лице Господ ще
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дойде като лъв и отнесе плячката (5, 1—14). Само в бедствието (в 
плена) израилтяните ще потърсят Господа (5—15) и ще кажат: Да 
идем и да се върнем при Господа!, защото Той ни нарани — и Той 
ще ни изцери, порази — и ще превърже раните ни; ще ни оживи в 
два дни, в третия ден ще ни издигне, и ний ще живеем пред лицето 
Му (6, 1—4). А сега що да се прави с Ефрема, когато у него добрите 
разположения са също така мимолетни като облак и толкова кратко
временни като утринната роса?! (6, 5). Аз искам милост, а не жертва, 
и богопознание повече, нежели всесъжение (6, 6), а те като Адама 
престъпили завета: Галаад е работилница за идоли; жреците като раз
бойници са скрили пътя Господен, т. е. истинското богопознание, от 
което произлязло осквернение на Израиля; но в предстоящото плене- 
ние на Иудовото царство предстои жътва, т. е. обръщане и възвръщане 
на израилтяните (6, 7—11).

Гл. 6, 1—3. Донякъде това пророчество се изпълнило над израил
тяните, когато били в асирийски плен. Тук те умрели политически: 
нямали ни земя, ни цар. Пророкът предсказва, че те в робството ще 
се разкаят и ще потърсят Бога, Който тогава скоро ще им помогне и 
избави от плена. Понеже тук става дума не само за политическо въз
кресение на израилския народ, но и за неговото духовно събуждане 
от мъртвешкия сън, ясно е, че пълното изпълнение на това пророче
ство трябва да се отнесе към новозаветните времена. Възкресението 
на Израиля, което ще стане след два дни в третия, е предобраз на 
Христовото възкресение: както израилският народ ще се освободи, 
след като бъде изцерен духовно, от робство в третия ден, така и спа
сението на людете в новия завет ще се извърши чрез страданията, 
смъртта и възкресението на Христа в третия ден. Като основание на 
таково разбиране служи обстоятелството, че Израил в важни моменти 
в своята история е предобраз на Месия, поради което се нарича Син 
Б о ж и й  (Изх. 4, 22—23; Ос. 11, 1). От друга страна свидетелството 
на Самия Христа, че е въскръснал в третия ден, защото „тъй е пи
сано“ (Лук. 24, 46) и това на св. ап. Павла, че Христос „на третия 
ден възкръснал, според Писанието“ (1 Кор. 15, 4) и липсата на друго 
място, освен това във Ветхия Завет, в което да се предсказва за въз
кресението на Христа в третия ден, — ясно може да ни убеди в пра
вилността на това тълкуване.

§ 276. Гл. И : «Изначалната Божия любов към Израиля 
най-сетне ще победи неб лагодарността и неверността 

на народа
В тази пророческа реч се показват безуспешните средства за 

привличане на израилския народ с благодеяния. Призори ще загине 
царят израилев, т. е. както скоро преминава утрото (в тропическите 
страни), така скоро ще се лишат от престола израилските царе (За
харин царувал 5 месеца, Селум — 1 месец, а след това другите били 
внезапно умъртвени или свалени)... И не само сегашните честолюбци, 
които се домогват до престола, но и сам Месия скоро... след четири 
дни от встъпването Му в столицата, след радостните възклицания на
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народа, ще бъде отхвърлен от тези своеволни нечестивци призори и 
на старейшините народни и пред съдилището на Пилата ще застане 
(Мат. 27, 1—21; Марк. 15, 1 — 15). Но при всичко това, Аз го обичах 
и от Египет извиках Сина Си (Изх. 4, 22); носих го на ръцете Си; 
привличах го с човешки връзки, с връзки на любов; а той мечтае за 
помощ от човеци, замисляйки съюз с Египет (11, 1—4). Но в Египет 
той няма да се върне: Асур ще.му бъде цар. Той ходи между тях 
като меч всеизтреблящ, а израилтяните забавят своето обръщане т. е. 
викат за решително отхвърляне (11, 5—7). Но възможно ли е да се 
постъпва с Ефрема, както с градовете содомски ?! Превърна се в 
Мене сърцето М и... Няма да постъпя според яростта на гнева Си... 
Няма да изтребя Ефрема, защото Аз съм Бог, а не човек, след 
тебе е Светият; Аз няма да вляза в града, т. е. пред тебе е още 
остатък от светии, и Аз няма да отида, както отидох в Содом, за да 
накажа неговите жители. Ще въздействувам върху тях, че може да 
бъде справедливо да се каж е: Иуда се държеше още о Бога и ве
рен беше с ь : сзегитге (сг. 8—12). В първата половина на това про
рочество се повтарят думите, казани от Бога на Моисея: „Тъй говори 
Господ, Бог еврейски: Израил е Мой първороден син“ (Изх. 4, 22). 
От Египет извиках Сина Си. Тези думи буквално се отнасят към из
веждането на евреите от Египет. Понеже Израил в някои важни мо
менти на своя живот е бил предобраз на Месия, св. еванг. Матей вижда 
в тези думи пророчество за завръщането на Иисуса Христа от Египет 
след смъртта на Ирода (2, 19).

§ 277. Гл. 12— 14: Едничкото щастие на израилтяните е 
Бог, изоставен и забравен от тях

В тази пророческа реч се изобличават замислите на израилтяните, 
които са се опитвали да излязат от затрудненото положение чрез дип
ломатически похвати, когато единствен, Който може да им помогне, е 
Бог, изоставен и забравен от тях. Ефрем питае несбъдващи надежди,— 
говори пророкът, — надява се на измама: сключва договор с Асирия и 
в същото време започва сношения с Египет. Такъв е той от рожде
ние : още в утробата на майка си той спъваше брата си и надделял на 
ангела; със сълзи търсел Бога и Го намери във Ветил; там Бог го
ворил с него (12, 2—5). След това нему предстояло да пази вярата си 
към Бога, но той, като лукав хананеец, възлюбил притеснението за 
свое обогатяване и мисли, че няма да проникне в неговите замисли 
(22, 6—8)! Господ от времето на извеждането му от Египет, Който е 
ръководил Израиля чрез пророците, разбира се, би могъл и сега да му 
окаже щастлив живот, както в дните на празника, но Ефрем не е 
отишел при Бога, а в Галаад и построил капища в Галгал толкова, кол
кото са куп камъни на полето. По такъв начин повторил историята на 
праотца си Иакова, който избягал в нивите сирийски и там слугувал за 
жени (12, 9—12). Чрез пророк Моисея беше изведен Израил от Еги
пет и чрез пророци Бог го пазил (не останал без пророческо ръко
водство) : вместо благодарност за всичко това, той постоянно прогне- 
вявал своя Благодетел (12, 13—14). Ефрем се ползвал с голяма власт 
в Израил, особено от времето на Иеровоама I, но я употребил за из
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ливане от злато и сребро идоли, а Бога, Създателя на небето и земята, 
своя Пастир и Благодетел, забравил, поради което и Бог за Ефремо- 
вия дом ще се покаже като лъв и мечка, на която малките й са огра
бени (13, 1 — 8). В твоята погибел, Израилю, кой ще ти помогне? 
Царят ти ли, който Аз ти дадох в гнева Си и го отнех в негодуването 
Си? Един Господ от власта на ада ще изкупи и от смърт ще ги избави, 
но сега, докато няма място за съжаление (13,14—15), Самария трябва 
да погине (14. 1). Обърни се, Израилю, към Господа, твоя Бог, за
щото ти падна поради нечестието си, т. е, обърни се искрено: остави 
надеждата си на съюзниците (асирийци), на своята войска. Тогава Гос
под ще изцери твоето отстъпничество и ще ти възвърне предишното 
твое благосъстояние (14, 2 -9 ) . Тези истини са прости и очевидни, ма
кар че малко люде са останали способни да ги възприемат. Кой е 
мъдър, за да разбере това? Кой е разумен, за да познае това?, 
защото прави са пътищата Господни и праведници ходят по тях, 
а беззаконниците ще паднат от тях. (14, 10). В тази пророческа реч 
се намира пророчество за победата над смъртта: от властта на ада ще 
ги изкупя, от смърт ще ги избавя. Где тк е, смърте жилото? 
Где ти е, аде, победата? Ап. Павел отнася това пророчество към 
последната съдба на Христовата Църква или към Всеобщото въз
кресение, когато ще се извърши окончателна победа на смъртта и 
разрушението: „А щом това тленно тяло се облече в нетлениеи това 
смъртно тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думята 
написана : „Где ти е, смърте, жилото? Где ти е, аде, победата ?“ (1 Кор 
15, 54-55).

29. КНИГАТА НА ПРОРОК ИОИЛЯ

§ 278. Сведения за пророка.
П р о р о к  И о и л  (евр. Иахве е Бог) говори за себе си само това, 

че бил син на Ватуила, За обстоятелствата на неговия живот почти 
нищо не се знае. Според едно древно предание, записано от Епифания 
и споделяно от много тълкуватели на Свещеното Писание, той произ
лизал от Рувимовото коляно и се родил в града Бетара, гдето и по
чинал. По всяка вероятност, Иоил живял и пророчествувал в иудей- 
ското царство, във времето на малолетния цар Иоаса, понеже него
вата проповед се отнася към Иудовото коляно и той нееднократно 
говори за Иудея, Йерусалим, Сион, за храма и богослужението. Като 
съпоставят съдържанието на неговата книга с това на другите ветхо* 
заветни книги, повечето тълкуватели отнасят пророческото му служе
ние около 875—858 г. пр. Хр.

Св. Църква възпоменава паметта му на 19. Х/1 XI.

§ 279. Съдържание, разделение и характер на книгата
Книгата на пророк Иоиля се състои от 3 глави. Тя започва с едно 

живо описание на страшно опустошение на Палестина от скакалци и 
суша. И наистина, скакалците са едно от най-страшните наказания на
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изток, понеже съвършено опустошават всяка растителност. Има тъл
куватели, които под скакалци разбират халдейците, персите, гърците и 
римляните, но едно такова тълкувание е пресилено. Пророкът завършва 
описанието си с един позив към народа за пост и покаяние, като на
помня, че само така може да се повърне благоденствието на страната. 
Покрай това, той хвърля поглед към бъдещите времена, като пред
сказва изливането на даровете на Светия Дух над верните, знаменията, 
чудесата и блаженството в царството на Месия. Според съдържанието 
си тази книга, която се състои от две речи, се разделя така: в пър
вата р£ч (гл. 1—2, 17), след като описва бедствията, които постигнали 
Палестина, пророкът предсказва, че те са предвестник на бъдещия 
съден ден Господен, като същевременно подканя народа към искрено 
покаяние; във втората реч (2, 18—3, 21) пророкът предрича прекра
тяването на бедствията и спасение във време на съда.

Надарен със въображение, Иоил написал своята книга на чист и 
изящен стил (напр. 1, 10—20).

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 280. Гл. 1—2, 17: Ужасно бедствие в Иудея от 
нашествието на скакалци и средства за отстранението им

Тази реч на пророка била произнесена по случай налетяването на 
скакалците над Иудея преди събиране на плодовете. Тези* скакалци тук 
се наричат със следните четири наименования: гъсеници, скакалци, 
червеи и бръмбари. Тези названия показват четири периода в развитието 
на скакалците. Появяването на скакалци е истинско бедствие за 
страната, в която са налетели, защото със жадност изпояждат 
всяка растителност. Пророкът, като показва бедствието, настъпило при 
появата йя скакалците, в недоумение пита своите съвременници: бивало 
ли е такова нещо във ваши дни, или в дните на .бащите ви? (1, 2). 
От това питане на пророка следва да се заключи, че това появяване 
на скакалци, е било нещо необикновено. Може да се предположи, че 
тези скакалци са били от четири вида, но може също да се предпо
ложи, че те не се явили на едно място, а в цялата страна от един 
път и са унищожили всичката растителност по време на узряване на 
плодовете. Така или иначе бедствието от скакалците било голямо и 
необикновено за цялата страна: к а к в о т о  о с т а н а  от г ъ с е н и ц и ,  
и з я д о х а  с к а к а л ц и ;  к а к в о т о  о с т а н а  от  с к а к а л ц и ,  и з я д о х а  
ч е р в е и ;  а що  о с т а н а  от ч е р в е и ,  д о я д о х а  б р ъ м б а р и  (1, 4), 
т. е. не само не останала трева по земята, плодове и листа по дърве
тата, но и самата кора на маслиновите клони била изгризана от скакал
ците (1—7). Непосредствено след скакалците настъпила страшна суша, 
която унищожила всичко без остатък: о г ъ н  п о г ъ л н а  з л а ч н и т е  
п а с б и щ а  на п у с т и н я т а ,  и п л а м ъ к  о п ъ р л и  в с и ч к и  д ъ р в е т а  
на п о л е т о  (1, 19). С една реч, настанала такава оскъдност и бедност, 
че в иерусалимския храм се прекратили хлебните принишения и въз- 
лияния (1, 9, 16). Леко може да се представи горестното положение
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на иудеите. лишени от всякакви средства за препитание, но и при това 
заградени от враждебни народи, които при случай са могли да се въз
ползват от слабостта на техния съсед. Под такива тежки изкушения 
са могли да отпаднат и духом силните, без да се казва за обикнове
ните люде, които някога и в спокойно време не рядко са идвали до 
униние и роптание. За да поддържа мъжество и бодрост у иудеите, 
пророкът им говори, че скоро ще бъде прекратено постигналото ги 
изкушение и ще настъпи голямо плодородие по полето и градините. 
След това им напомня високото назначение на Иудея и предсказва 
обновлението на целия човешки род със силата на Духа Божий и, като 
изход из тежкото положение, препоръчва законния и надежден път — 
обществен пост, искрено покаяние и сърдечна молитва: „Смили се, 
Господи, над народа Си, не предавай наследието Си на поругание, 
та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между наро
дите: где е техният Бог?“ (2,17).’

  ^

§ 281. Гл. 2, 28—32: Пророчество за даровете на Св. Дух и 
за свършване на света

След настъпването на-плодородните години, които ще продължат 
вечно (ст. 26—-27), Бог чрез устата на пророка казва: „Ще излея от 
Моя Дух върху всяка плът“. Тук става дума за даровете на Св. Дух, 
които ще се излеят над цялото човечество („на всяка плът“), а не 
само над евреите. Като получат даровете на Св, Дух, людете ще про
рокуват и ще откриват волята Божия в сънища и видения. И наистина 
даровете на Св. Дух във ветхозаветните времена се съобщавали, по из
ключение, само на свещениците, царете и пророците, но не в изобилие, 
а само за изпълнение на тяхното служение. Желанието (Числ. 12, 16—17,
24—29) — да се излеят даровете на Св. Дух на всички без разлика 
на пол, възраст и обществено служение — във вехтия завет не 
могло да се изпълни, поради коетох благочестивите иудеи го отнасяли 
към бъдещите месиянски времена (Пс. 50, 12—14, 20—21; Пс. 71). 
По тази причина пророкът Иоил отнася изпълнението на своето про
рочество в бъдещите месиянски времена и счита самото му изпълне
ние като предвестник на съда, чрез който Месия ще приведе в славно 
състояние Божието царство (ср. Пс. 71). Св. ап. Петър (Деян, 2, 16— 
21) в своята реч към еврейския народ, която държал на Петдесетница, 
когато Светият Дух слязъл над светите апостоли във вид на огнени 
езици, засвидетелствувал, че всичко това е станало в изпълнение на 
Иоилевото пророчество. Що се отнася до страшните природни явления, 
предвестници на страшния Божий съд, апостолът така също предрича 
изпълнението им в далечните месиянски времена. Според думите на 
Спасителя, разрушението на Йерусалим, което е слаб предобраз на 
свършека на света, ще бъде предшествувано „от боеве, вести за война, 
глад, мор и трусове“ (Мат. 24, 6—7), а според свидетелството на ев
рейския историк Йосиф Флавий то било придружено от знамения на 
земята и небето. Иисус Христос също предсказва, че пред Неговото 
второ пришествие на земята ще станат такива знамения в природата, 
за каквито предсказва Иоил. Явно е, прочее, че тук пророкът пред
сказва и за първото (Мат. 24, 29—30), и за второто Христово пришествие.
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§ 282. Гл. 3: Пророчество за съдния ден
В последната (3) глава на книгата на пр. Иоиля се говори за пра

ведния Божий съд, страшен за беззаконниците. Тогава ще се спасят само 
онези, които призовават името Господне, които ще бъдат само на 
Сионската планина и в Йерусалим, т. е. в Църквата Христова (Иоил 
2, 30—32; ср. Римл. 10, 13; Гал. 4, 25-—26; Евр. 12, 22). На Иосафа- 
товата долина Господ ще събере всички езичници, които са завеждали 
евреите в плен, присвоявали си земята на Божия народ и в своето 
презрение към евреите отдавали ги в отплата на блудници и на про
давачи на вино (ст. 1—3), каквито били тиряни, сидоняни и цялата 
езическа Галилея или Филистимските окръзи. На тези нечестиви на
роди скоро ще им се даде съответното наказание. Среброто, златото 
и особено плодовете на иудейската земя те носили и посвещавали на 
своите капища, а синовете Иудови продавали в робство на гърците. 
По тази причина и техните синове и дъщери ще бъдат продавани в 
робство из далечни страни (ст. 4—8). Гответе се, езичници, за тази 
война и събирайте се на Иосафатовата долина. И ще загърми Гос
под от Сион и ще издаде гласа Си от Йерусалим: ще потреперят 
небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана 
за синовете израилеви (ст. 9— 17). Тогава всеки ще види, че Господ 
обитава в Сион, т. е. в Своята Църква, и че Й е р у с а л и м  или 
Църквата Христова ще бъде неуборима и ще ощастливи цялото чо
вечество и ще н а п о и  със здраво учение долината Сит им или за
глъхналия в търни езически свят (ст. 17— 18). Даже могъществените 
и войнствени царства (Египет и Идумея) ще паднат при своята борба 
с Църквата. А Иу д а ,  т. е. Църквата Божия, ще ж и в е е  ве чно ,  и 
Й е р у с а л и м ,  или царството Христово, — от род в род (ст. 19—29). 
Това изобразяване на Божия съд съдържа обещание за непоколеби
мостта на Божията Църква и нейното тържество над враговете й: 
„На тоя камък ще съградя Църквата Си“, говори Господ, „и портите 
адови няма да й надделеят... и който падне върху този камък, ще 
се разбие, а върху когото падне, ще го смаже“ (Мат. 16, 18; 21, 44)

30. КНИГА НА ПРОРОК АМОСА

§ 283. Сведения за пророка
Пророк Амос (евр. тежест, бреме) бил родом в Текое 1, 1) 

който се намирал в земята на Иуловото коляно, петнадесет километра 
от Йерусалим. Той пророчествувал в дните на израилския цар Иеро- 
воама II и на иудейския цар Озия. Преди да бъде повикан на проро
ческо служение, Амос бил пастир и прехраната си изкарвал от пасене 
стадо и събиране диви смокви, както казва сам: „Аз не съм пророк 
и не съм син на пророк; аз бях пастир и събирах диви смокви“ 
(7, 14). Бог го взел от стадото и го пратил да проповядва във Ветил, 
центъра на езическото нечестие, гдето били златните телци и тяхното 
капище. Пророкът, послушен на Божията воля, заминал за израил- 
ското царство, но тук още в началото на своята проповед срещнал 
силно и враждебно противодействие от страна на жреците, служи-
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тели на златните телци. Ветилският жрец Амасия отначало наклеве
тил пророка пред цар Иеровоама II, като го изкарал опасен не само 
за религията, но и за царя и господарството, а после, като не успял 
нищо да стори на пророка с лъжливия си донос, почнал да уговаря 
пророка да напусне Ветил и да отиде в родиата си земя. Естествено, 
пророкът не послушал съвета на Амасия и му предсказал гибел за 
цялото му семейство и смърт в плен. Синът на Амасия, според пре
данието, ударил пророка между веждите с тояга тъй силно, че той 
едва жив бил заведен в Текое, гдето наскоро и починал.

Като вземем предвид, че Амос пророчествувал в дните на цар 
Иеровоама II и Озия, и че иудейското царство при неговото служение 
много обедняло и заприличало на „паднала полуразрушена скиния“ 
(4, 11), каквото било в първите години от царуването на Озия до по
бедоносната му война с Идумея, приблизително неговото пророческо 
служение може да се определи между 809—783 г. пр. Хр.

Св. Православна Църква възпоменава паметта на св. пророк 
Амоса на 15/28. VI.

§ 284. Съдържание, деление и характер на книгата
Книгата на пророк Амоса се състои от 9 глави и по съдържа

нието си се дели на три части: в първата, която е въведение 
(гл. 1—2), пророкът изброява съседните езически народи, които скоро 
ще бъдат наказани за своето нечестие от Бога; във втората (гл. 2, 4, 
5, 6) се излагат изобличителните речи на пророка към израилтяните, 
в които се доказва, че Божият съд несъмнено и неизбежно ще дойде 
за тяхното нечестие и разврат; в третата (гл. 7—9) се съдържат про
роческите съзерцателни речи, в които се излагат петтях видения на 
пророка за съда над Израиля и за спасението както на него, тъй и 
на целия човешки род.

Поетическият стил на този древен боговдъхновен поет-пророк е 
изпълнен със живост, естественост и фигуративност. Така напр., на 
едно място, като говори за идващите бедствия, той се излага така: 
„Както ако някой побегнеше от лъв — и го срещнеше мечка, или ако 
дойдеше в къщи и се опреше с ръка о стената — и го ухапеше змия“ 
(5, 19), а на друго място, като описва избавлението от тези бедствия, 
той възклицава: „Ето ще настъпят дни,— казва Господ, — когато
орач ще завари още жътваря и тъпчащият грозде— сеяча; и пла
нините ще пускат гроздов сок, и от всички хълмове ще потече“ 
(9, 13). В тази книга особено живо и картинно са написани 5, 7 и 
9 глави.

ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 285. Гл. 1—8: Изобличителни речи към езическите 
народи, Иудея и Израил.

Като поставил за основа на своите пророчески речи думите-на 
Иоиля: „Ще загърми Господ от Сион и ще издигне гласа Си от
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Йерусалим“, т. е. съдбата на всички народи се. определя от Иахве, 
Комуто се кланят в Йерусалим (Ам. 1, 2; Иоил 3, 16), прор. Амос въз
вестява Божието определение на народите, съпределни на израилското 
царство, както следва:

1. На Сирия Дамаска: за три престъпления Дамаск и за че
тири няма да го пощадя (1, 3). По тълкуванието на св. Ефрема 
Сириец, тук определеното число три и четири е поставено вместо не
определено количество грехове, които растели все повече и повече, а 
по мнението на бл. Теодорита тези думи показвали предел или край 
на Божието дълготърпение, т. е. няма да бъде повече дълготърпелив. 
За тези престъпления пророкът счита достатъчно да покаже, че е 
крайна и с нищо неоправдана жестокост над нещастните жи
тели на Галаад, които „те вършели с железни дикани“ (Ам. 1, 3;  
ср. 4 Цар. 13, 3, 7; 2 Пар. 24, 23). Това предсказание се изпълнило 
след шестдесет години, когато Теглатфеласар, асирийски цар, по молба 
на Ахаза, отишел, превзел и преселил жителите на Сирия Дамаска 
(4 Цар. 16, 9).

2. На филистимци, или за техните градове Газа, Азот и Екрон, 
защото те откарали* всички в плен, за да ги предадат на Едом, като 
при това не показали никакво снизхождение ни към пол, ни към въз
раст (1, 6—8). Това предсказание на пророка се изпълнило отчасти 
във времето на Озия, който разрушил стените на много филистимски 
градове (2 Пар. 26, 6), отчасти във времето на Езекия (4Цар. 18, 8), а 
преимуществено във времето на асирийските военни походи и тези 
на Александър Македонски и на неговите приемници на египетския и 
сирийски престол.

3. На Тир, който във времето на Хирама бил в братски съюз с 
иудеите, а после предал иудейските пленници на Едом, поради което 
ще бъде изгорен и дворците му погълнати. Това предсказание било 
изпълнено чрез Навуходосора (Иез. 29, 17—20), а окончателно от 
Александра Македонски, след което Тир останал в развалини, без да 
се гледа неговото изгодно търговско местоположение.

4» На идумейци за тяхната непримирима вражда против иудеи 
Господ „ще прати огън върху Теман, — и той ще погълне дворците 
на Восор“ (1, 11— 12). Това предсказание се изпълнило отчасти във 
времето на походите на Навуходоносора и персийските царе, а окон
чателно във времето на Йоана Хиркана, първосвещеник и управител 
на Иудея (около 130 г. пр. Хр.), който принудил идумейците да прие
мат обрязание и окончателно ги слял с иудеите.

5. На амонитци за тяхната нечувана жестокост в Галаад, защото 
те там „разсичали непразни“ и Господ ще запали огън в стените на 
Рава, и той ще погълне дворците й“ (1, 13—15). Това предсказание 
се изпълнило отчасти във времето на Озия и на неговия син Иоатама 
(2 Пар. 26, 8; 27, 5), а окончателно при Навуходоносоровите походи.

6. На моавци, задето изгорили костите на идумейския цар, т. е. 
поругали се над мъртвите, Господ ги заплашва със съвършено из
требване (2, 1—3), което ги постигнало едновременно със съседите 
и съюзници амонитци.

7. На иудеи за оставянето им на Божия закон и за пристрастието 
им към идолопоклонство грози ги опасност от изгаряне на Иеруса-
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лим (Am. 2, 4—5), което се изпълнило след 200 години при Навухо- 
доносора.

8. На израилтяни за тяхното голямо нечестие и разврат (Ам. 6,
6—14) Господ ги наказал многократно и най-сетне ги предал в роб
ство на асирийци.

§ 286. гл. 7—9: Пророческо-съзерцателни речи на Амоса
Символистическите видения на Амоса са били три. В първото 

видение се говори, че по Божие допущане на израилските полета се 
появили скакалци, но поради молитвата на пророка това наказание 
било отменено (7, 1—3). След това Господ произвел „огън на съд“, 
т. е. пратил суша на израилската земя, но и това наказание по молит
вата на пророка било отменено (ст. 4—6). Непосредствено след това 
пророкът видял Господа, стоящ на отвесна страна и на ръката Му 
имало оловен отвее. При това Господ обявил на пророка: „Ето ще 
туря отвее сред Моя народ Израиля; няма вече да му прощавам“, 
т. е. ще произведа над израилтяните точно изследване и ще ги пре
дам на неотложно наказание, така че ще се изтребят калищата на 
смеха или жертвениците на Исаака (Бит. 26, 25;ср. 4 Цар. 23, 6—14). 
И ще застана с меч против дома Иеровоамов (Ам. 7, 7—9), т. е 
династията на Иеровоама II ще бъде смъкната от престола. И на
истина, това се изпълнило: Захария убил Селума и след това се въз- 
качил на престола (4 Цар. 15, 8—10). След това пророкът по повод на 
това видение обяснил, че по повод на това видение ветилският жрец 
Амасия направил донос на цар Иеровоама II: Амос дига бунт про
тив тебе сред дома израилев, т. е. подготвя възмущение в дома 
израилев, защото предсказва за убийството на царя и отвеждане на 
народа в плен; 2. че след няколко време Амасия, който получил вече 
нареждане от царя, ще каже на Амоса да напусне Ветил ; 3. че след 
това изгонване на пророка, последният скромно ще каже на Амасия: 
„Аз не съм пророк и не съм син на пророк; аз бях пастир и съби
рах диви смокви, Но Господ ме взе от овците и ми рече: иди, про
рокувай при Моя народ Израиля“ ; 4. че за този лъжлив донос на 
Амасия или за клеветата му ще последва наказание: домът на Амасия 
ще бъде обезчестен, децата му ще бъдат избити, а сам той ще бъде 
отведен в плен и там ще умре, като добавил, че Израил непременно 
ще бъде отведен от земята си (7, 10— 17). От казаното е очевидно, 
че тоза видение станало преди смъртта на Иеровоама II, която по
следвала около 745 г. пр. Хр. — Във второто символическо видение, 
изложено в осмата глава, пророкът видял кошница с узрели плодове, 
символ на настъпваща жътва, което показвало, че занапред няма да 
има място за Божието дълготърпение (8, 1—2), защото, поради на
стъплението на неприятеля, „песните в чертозите през оня ден ще 
се обърнат на ридание; мнзго трупове ще има, навред ще ги хвър
лят мълком“. Това наказание е поради притеснение на бедните, нена
ситно користолюбие, измама при търговията и пр. Това предсказание 
било изпълнено отчасти през време на асирийския плен, но много тъл
куватели приемат, че то окончателно било изпълнено във време на 
разрушението на Йерусалим от Тита, когато изгаснал светилникът на
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пророческите думи и писаното от пророците се четяло с устата, а не 
влизало в ума (8, 3— 14). В третото пророческо видение се съдържа 
главно предсказанието, че Бог ще възстанови падналата Давидова 
скиния, или с други думи, ще възстанови вечното царство на Дави
ловия Потомък, като Му даде власт над всички народи. Това Дави- 
дово вечно царство се разбира царството на Месия или новозаветната 
Църква. Когато в апостолския събор апостолите Петър, Павел и Вар- 
нава доказали, че езичниците чрез тяхната проповед повярвали в 
Христа и приели, без да се обрежат, даровете на Светия Дух, думата 
взел апостол Иаков Праведни, първият иерусалимски епископ, който 
дал заключение, че всичко това станало Съгласно пророчеството на 
Амоса за въстановяването на падналата Давидова скиния и за призо
ваване името Господне от езичниците. С това тълкувание се съгла
сил целият събор и решил, че в и з п р а в е н а т а  (значи непредиш- 
ната с нейните символи и обреди), в ъ з с т а н о в е н а  Давидова скиния 
ще влизат и езичници, които нямат нужда от обрезание (Деян. 15, 
5—19). Понеже обръщане на езичници и иудеи към Христа ще про
дължава до второто Христово пришествие, ясно е, че пророчеството 
на Амоса ще се изпълнява и окончателно изпълни до страшния 
Христов съд.

31. КНИГА НА ПРОРОК АВДИЯ 
§ 287. Сведения за пророка

Пророк Авдий (евр. раб Божий) не дава за себе си никакви све 
дения. Предполага се да е пророчествувал в иудейското царство, по
неже в своята книга нищо не споменава за израилското царство. Като 
повод да почне своето пророческо служение, послужило участието на 
едомци с чужденци в разграбването на Йерусалим. От съпоставяне 
сведенията йа ветхозаветните исторически книги за разграбването на 
Йерусалим при разрушението му от вавилонците, в което участвували 
едомци, с иудейските предания, трябва да се приеме, че пророк 
Авдий е прекарал своето служение в царуването на нечестивия цар 
Ахава и неговите синове, около 889—884 г. пр. Хр.

Св. Църква възпоменава неговата памет на 19. XI/2. XII.

§ 288. Съдържание на книгата
Книгата на пророк Авдия е най-малката в цялото Свещено Пи

сание на Ветхия Завет: състои се само от една глава, която съдържа 
21 стиха. Тази книга съдържа пророчество за разрушението на Едом. 
Основната й мисъл е тази: при всемирния Божий съд Едом ще за
гине, а Сион ще се спаси.

§ 289. По-важни месиянски места от книгата за 
изяснение

Ст. 1. Едом (евр. червен) е народ, произлязъл от Исава, който 
бил наречен така, защото продал първородството си на своя брат
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Иакова за паница лещена, червена чорба. Едомците населявали стра
ната, която лежала на юг от Мъртвото море до северния край на 
Елатския залив на Червено море, на границите на Моавската земя. 
Едомците и евреите, макар че били сродни народи, живели във 
вечна вражда. Така напр. когато Навуходоносор обсадил Йерусалим, 
едомците се съединили с него и взели активно участие в грабежа и 
убийството на победените иерусалимски жители. Тяхната кръвожад- 
ност и жестокост по този случай се споменава в Пс. 136, 7: „При
помни, Господи, на едомските синове, когато те думаха: разруша
вайте, разрушавайте до основите му!“ Няма ни една страна на лицето 
на земята, сегашното състояние на която така ясно, точно и пълно 
да потвърждава изпълнението на пророчествата за нея : на мястото 
на древната, някога славна и войнствена страна на едомците, сега се 
простира широка, дива и безплодна равнина, мрачна пустиня, почти от 
никого не обитавана. — В духовен смисъл Едом е символ на всички 
народи, враждебни на Божието царство, а съдът Божий, наложен над 
Едом, е така също предобраз на всеобщия съд, на който всички 
народи, враждебни на Божието царство, ще бъдат наказани.

Ст. 17. А на планината Сион ще бъде спасение, и тя ще бъде 
светиня. Тук под планина Сион се разбира Божията Църква, в която 
изключително ще има спасение. Църквата е света, защото е осветена 
чрез страданията на своя Основател Господа Иисуса. Тя е предназна
чена не само за иудеите, но и за всичките народи.

Ст. 18. Божията присъда над едомците, предречена не само от 
Авдия, но и от другите пророци (напр. Исаия, Амоса и др.), се из
пълнила още в ветхозаветните времена, когато асировавилонците разо
рили страната, а римляните унищожили и самия спомен за Едом като 
отделен народ. Йоан Хиркан (130 г. пр. Хр.) принудил едомците да 
се обрязват и изпълняват Моисеевия закон. Тогава различието между 
евреи и едомци изчезнало: в това време Иаков станал за Едома 
пламък.

Това пророчество има и всемирно значение. Видяхме, че Едом не 
е само историческият, ио и всички народи, враждебни на Божието цар
ство. Тяхната присъда на страшний Божий съд ще бъде изпълнена 
окончателно. — Както Едом символизира враждебните на Божието- 
царство народи, тъй и дом Иаковов — всички народи, без разлика на 
иудеи и езичници, които са влезли в Божието царство.

32. КНИГА НА ПРОРОК ЙОНА

§ 290. Сведения за пророка
Пророк Йона (евр. гълъб) бил син на Аматия (1,1). Повечето 

тълкуватели го считат за едно и също лице с онзи Йона, за когото 
се говори в четвъртата книга на Царствата следното: „Той“ (става 
дума за Иеровоама II) „възстанови 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). От това свидетелство се вижда, че пророк
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Йона бил от гр. Гатхефер, койте се намирал в земята на Завулоно- 
вото коляно, в Галилея, и че пророческото си служение прекарал в 
дните на израилския цар Иеровоама II, комуто предсказал победонос
ните войни със сирийците, Понеже Ионовото пророчество за възста
новяване древните предели на израилското царство се изпълнило във 
времето на Иеровоама II, ясно е, че пророкът е живял по-рано: или в 
първите години на неговото царуване, или пък в последните години 
на неговия баща Иоаса, когато израилското царство не могло да 
вземе решително надмощие над сирийците, та е било нужно да се 
ободрява и подкрепя духа на народа чрез пророчество за благопо
лучния край на започнатата война. Тогава именно ще е било и праща
нето на Йона в Ниневия да проповядва покаяние. Знае се от преда
ние, че като свършил своята проповед в Ниневия, Йона се завърнал 
в Гатхефер и там починал. Пророческото служение на Йона се от
нася между 824—783 г. пр. Хр.

Св. Църква възпоменава паметта на св. прор. Йона на 22. IX 5. X.

§ 291. Съдържание на книгата и нейното разделение
Съдържанието на книгата на пророк Йона се състои от 4 глави 

и представлява един разказ за отиването на Йона в Ниневия да про
повядва покаяние. Тя се дели на 4 части според главите, които съ
държа: в първата глава се разказва за Божието наказание, наложено 
на Йона, задето не изпълнил възложеното му пророческо служение; 
във втората глава се говори за молитвата на каещия се пророк и за 
неговото спасение; в третата глава се излага, как чудесноспасеният 
пророк изпълнил Божието поръчение да проповядва в Ниневия; в чет
въртата чрез чудо се дава на пророка правилно понятие за Божията 
слава.

Ето пълното съдържание на книгата.
Йона получил от Бога повеление да отиде в Ниневия и да про

повядва покаяние на жителите й и, в случай че се не покаят, да им 
предскаже гибел за тяхното нечестие. Обаче пророкът, вместо да се 
подчини на Божията заповед, отправил се за Иопия (сега Яфа), качил 
се на кораб и тръгнал за Тарсис (финикийска колония) в Испания. 
Във време на морското пътуване корабът бил застигнат от страшна 
буря и мореплавателите, силно изплашени за своята участ, хвърлили 
жребие, за да узнаят за чии грехове навлекли върху себе си Божия 
гняв. Жребието паднало на пророк Йона, който се самопризнал пред 
пътниците, че не изпълнил Божията заповед и помолил да го хвърлят 
в морето. Съпътниците изпълнили това и бурята наистина утихнала 
(Гл. 1). Щом бил хвърлен в морето, по Божий промисъл, Йона вед
нага бил погълнат от един голям кит. Като бил в утробата на кита 
три дни и три нощи между живота и смъртта, Иона_ горещо се молил 
на Бога да му запази живота, като обещавал подир избавлението си 
да принесе Богу жертва с хвалебни песни и с изповядване на Неговите 
чудеса и благодеяния. Бог чул молитвата на пророка: китът го из
хвърлил на сушата (Гл. 2). След своето избавление пророкът втори 
път получил от Бога заповед да отиде в Ниневия и започне своята 
проповед. „А Ниневия“ — казва се в книгата на Йона,— „беше град
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голям у Бога, на три дни ход. И почна Йона да ходи по града, кол
кото можеше да се изходи в един ден, и проповядваше, думайки: 
„още четиридесен дена — и Ниневия ще бъде разрушена!“ (гл. 3 ,3—4). 
Неговата смела проповед поразила сърцето на ниневийския цар и на
рода му; те се разкаяли за своето нечестие, назначили пост и [се 
облекли във вретища, поради което и Господ пощадил Ниневия, като 
отменил предназначеното й наказание (гл. 3). Йона се огорчил, задето 
Божият съд не се извършил над града, и своята скръб изказал пред 
Бога с тези думи: „О, Господи, не говорех ли това, когато бях още 
в моята земя? Затова и побягнах в Тарсис, защото знаех, че Ти си 
Бог благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив и съжаля
ващ за бедствието“ (4, 2). Но при все това, като очаквал изпълне
нието на своето пророчество, Йона излязъл вън от града, направил 
си там сенница, за да се прикрива денем в нея от горещото слънце. 
Да вразуми своя раб Йона, който се страхувал да не излезе лъжлив 
пророк, Бог наредил на едно растение, вероятно от рода на тиквените, 
да израстне от земята и да покрие сенницата на пророка. Пророкът 
много се зарадвал, защото това растение го пазело от слънчевия пек. 
На следващата нощ, пак по Божие повеление, растението било на
паднато от червей, който му пригризал корена, и то изсъхнало. 
Скръбта сега на пророка, който отново бил изложен на слънчевия 
пек, била голяма: той искал да умре. Тогава Бог му казал: „Тебе ти е 
жал за растението, за което не си се трудил и което не си отглед- 
вал, което в една нощ израстна и в една нощ пропадна. Аз ли да не 
пожаля Ниневия, тоя голям град, в който има повече от сто и два
десет хиляди души, които не могат да различат дясна ръка от лява, — 
и много добитък“ (гл. 4, 10—11)

Гл. 2, 1. Йона бил погълнат от кит. Думата кит е гръцка и 
означава огромно морско животно, безразлично дали е то кит в се
гашния смисъл на думата, или пък друго. В еврейския оригинал жи
вотното, което погълнало Йона, се нарича даг; под даг се разбира и 
риба и друго морско чудовище. Следователно, не може с точност да 
се определи животното, което погълнало Йона. „Китът е най-голямото 
познато морско животно (Иов 7, 12), но гърлото му е тясно, колкото 
един юмрук, та през него не може да премине човек“, възразяват 
някои. Те са склонни да приемат, че акула е погълнала Йона, понеже 
тази риба обича да следи корабите и да чака храна да падне от тях. 
Обаче малкото гърло на кита не може да служи за възражение, 
че не може да премине през него човек. По естествен начин наистина 
човек не може да мине през гърлото на кита, обаче по свръхестест
вен, както е преминал Йона, всичко е възможно: там, гдето дейст
вува Бог, изменява се естественият ред на нещата; там природните 
закони спират своята сила; там думата „невъзможно“ е безсмислена.

§ 292. Пророческият смисъл на книгата на Йона и 
предобразователното значение на Йона

Книгата на пророк Йона по съдържанието си на пръв поглед би 
трябвало да се отнесе към историческите ветхозаветни книги, понеже в нея 
се излага историята за отиването на Йона в Ниневия. Обаче както вет-
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хозаветната, тъй също и новозаветната Църква, я отнася към проро
ческите книги. Това обстоятелство показва, че в съдържанието на тази 
книга виждат не проста история, а пророчество или на нейния проро
чески характер отдават по-голямо значение. Още в своето време блаж. 
Августин забелязал, че пророчеството в книгата на Йона се излага с 
факти. И наистина, ако разгледаме внимателно книгата, ще забележим, 
че в нея липсва пълнота и последователност в изложението, които са 
свойствени на историческите съчинения. Така напр. пророк Йона нищо 
не говори за себе си преди отиването му в Ниневия, за тежките грехове 
на ниневийците, за мястото, гдето го изхвърлил китът; не споменава 
кой тогава е бил цар там, как се отнесли ниневийци към неговото 
пророчество и др. Фактите пророкът привежда не последователно, а 
според тяхното пророческо значение. Така напр. още преди избавле
нието си произнася Богу благодарствена молитва за спасение.

Пророците Авдий, Иоил и Амос, които се изразяват поетично, 
представляват езичниците от всички страни, народности и времена, 
враждебно отнасящи се към Бога и Неговото царство, в лицето на 
тези народи, които проявили тази враждебност в техните дни (у пр. 
Авдия — едомците, у пр. Иоиля — филистимците, финикийците и др.), 
а всички праведници — иудеи и езичници, които в Бога търсят своето 
спасение, в лицето на истинския 'Израил. Пророк Осия в лицето на 
своята жена представлява израилския народ, който нарушил завета с 
Бога (Ос. 1, 2; 3, 1). Такива типове се срещат и в книгата на пророк 
Йона. За да стане ясен пророческия смисъл на последната, трябва да 
вземем пророка като тип на целия еврейски народ (иудеи и израил
тяни), а ниневийците — за тип на целия езически свят.

Книгата ни представя Йона за вестител на Божията воля сред 
езичниците, а Израил бил избран от Бога да бъде свещеник на всички 
народи на земята (Изх. 19, 5—6). Йона се отклонил от проповедта в 
Ниневия, и Израил във ветхия завет, поради отстъпване от Бога, не 
изпълнил своето призвание — да просвещава езичниците. Поглъща - 
нето на Йона от морско животно (животните в Библията ̂ означават 
езическитТ~народи, Дан. 7; Ос. 13, 7—8; Иез. 19, 3; 32, 2) посочва 
на пленяването на Израиля от езичници-асирийци и вавилонци. Йона 
преди своето спасение от утробата на кита произнася благодарствена 
молитва за своето избавление, а израилският народ, като се намирал в 
плена, прославял Бога за плена като спасително за него наказание и 
бил уверен в своето избавление от него. Йона прекарал в утробата на 
кита три дни и три нощи и после китът по Божие повеление го из
хвърлил на сушата ; така също и Израил, според пророчеството на 
Осия (6, 2—3), чрез два деня на третия (т. е. много скоро) ще бъде 
освободен от Бога из плена. Йона, спасен от утробата на кита, от
ново бил изпратен в Ниневия, гдето проповедта предизвикала покая. 
ние, така също и Израил, очистен от бедствията на плена, ще стане 
по думите на Амоса (9, 11 —12), просветител на народите и езичниците' 
ще потърсят Бога, ще се научат да призовават името Господне ; Йона 
се оскърбил, като се убедил, че Бог пощадил ниневийци, също и 
Израил считал езичниците недостойни за Божията милост и благодея" 
ния. Мислел, че последните са само за него като богоизбран народ.

21 Учебник — Ветхия завет 321



Чрез чудото с растението Бог в лицето на Йона научил израил- 
ския народ, че Божията слава се заключава не в безполезното разпро
странение на страх и трепет пред Бога и не в суеверното мнение на 
човека за Него, а в делата на безкрайната Божия любов към людете. 
По такъв начин Йона предсказал, как избраният Божий народ, поради 
нарушаването на завета и отклоняване от своето призвание, ще бъде 
наказан с политическа смърт — плен, в който той ще се изправи, ще
възкръсне за нов живот, като изправи своето понятие за Бога. Всич
ката по-нататъшна история на еврейския народ потвърждава това про
рочество; пълното му изпълнение трябва да се очаква до второто
Христово пришествие, когато целият Израил ще се спаси (Римл. 11,
25—26).

По думите на Спасителя, пророк Йона не само за ниневийците 
(Лук. 11, 31), но и за иудеите (Мат. 12, 39) бил личба, а именно: го
ворел за Месия и посочвал, че людете ще се спасят чрез смъртта 
и възкресението Христово. Йона бил, следователно, предобраз на Христа 
и със събитията на своя живот предсказал събитията в Христовата 
Църква.

— Св. отци на Църквата в лицето на Йона и в обстоятелствата на 
неговия живот откриват следните преобразователни черти: пророк 
Йона бил от Галилея, така и Иисус Христос, по произход на Своите 
родители и по мястото на живота Си, бил от Галилея. Йона най на
пред ‘проповядвал на израилтяните, а после на езичниците, така и 
Иисус Христос, Сам непосредствено и чрез Своите апостоли, най-на
пред проповядвал на евреите, а после на езичниците. Йона доброволно 
се хвърлил в морето, за да утихне бурята и да се спасят неговите съ- 
пътници в кораба, така и Иисус Христос доброволно пострадал и ум
рял за спасението на човешкия род, вълнувай от житейските бури. 
Людете в кораба, като мислели чрез погинването на едного да спасят 
всички, неволно изрекли над пророка онези думи, които първосвещеникът 
Кайафа произнесъл за Иисуса Христа: „По-добре един човек да умре 
за народа, отколкото цял народ да погине“ (Йоан. 31, 50). Йона, като 
бил хвърлен в морето, не загинал, но като от гроб бил погълнат от 
кита и там проповядвал за своето спасение; така Иисус Христос, ум
рял по тяло, бил погребан в нов гроб, а с душата Си и божеството 
Си слязнал в ада да проповядва спасение на намиращите се там ду
хове (1 Петр. 3, 18—20). Йона в третия ден излязъл от своя необик
новен гроб и като че ли възкръснал за нов живот; така и Христос в 
третия ден възкръснал от гроба. Там Спасителят казал на книжниците 
и фарисеите, за да потвърди това, следните думи: „Лукав и прелю- 
бодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен личбата 
на пророк Йона; защото, както Йона беше в утробата китова три дни 
и три нощи, тъй и Син Човешки ще бъде в сърцето на земята три 
дни и три нощи“ (Мат. 12, 39—40). Йона, чудесно спасен, отива с про
повед не към иудеи, а към езичниците; така и Иисус Христос след 
Своето възкресение е дал заповед на Своите ученици: „Идете по цял 
свят и проповядвайте евангелието на всички твари“ (Марк. 19, 15).
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§ 293. Историческа достоверност на книгата 
на пророк Йона

Блажени Августин в своето време свидетелствува, че езичниците 
се надсмивали над историята на пророк Йона, считайки, че разказва
ното в нея по-скоро е мит, а не истинска история. Същото правели и 
някои християнски писатели-рационалисти, които се мъчели да прими
рят разказваните в нея факти с разни алегорични тълкувания, с цел 
уж да спасят достойнството на Библията. Тем се струвала невероятна 
проповедта на Йона в Ниневия и неговото чудесно избавление от утро
бата на кита. В противовес на тези необосновани тълкувания и в 
потвърждение достойнството на книгата на Йона, трябва да обърнем 
внимание върху следното: 1. че книгата на Йона сама дава доказа
телства, че съдържанието й е истинско, защото разказваното в нея 
се представя като извънредно дело Божие, превишаващо обикновения 
порядък в природата и действията на човеците; 2. че разбирането 
книгата буквално не съдържа нищо невъзможно, несъвместимо с основ
ните начала на домостроителството Божие за спасението на човеците; 
3. че във ветхозаветната църква съдържанието на книгата всякога се 
е считало за достоверно, напълно истинско; 4. че тези трудности, 
които виждат рационалистите и прибягват за отстранението им чрез 
разни алегорични тълкувания, са отстранени от Самия Господ Иисус 
Христос, Който потвърдил историческата достоверност на книгата (Мат. 
12, 39—41). А при такива основания на всякого е очевидно, че разби
рането обстоятелствата от историята на Йона за истинска история не 
подлежи на никакво съмнение.

33. КНИГА НА ПРОРОК МИХЕЯ

§ 294. Сведения за пророка
Пророк Махей (евр. кой е подобен Богу?), както сам свидетел

ствува в своята книга за себе си, бил родом от селото Мораст, което 
се е намирало в околността на гр. Елефтерон, в Иудея. Пророк Ми- 
хея трябва да отличаваме от неговия едноименник Михея, син Ием- 
влаев, който пророчествувал във времето на цар Ахава (3 Цар, 22, 
8—28). На пророческо служение Михей бил повикан в дните на иу- 
дейските царе Иоатама, Ахаза и Езекия. Той бил, следователно, съвре
менник на Исаия, Осия, Амоса. Някои изрази в неговата книга са 
еднакви с тези на Исаия (Ис. 2, 2 и Мих. 4, 1 ; Ис. 41, 15 и Мих. 4,13). 
Съвременниците на Иеремия свидетелствуват за пророк Михея, че той 
произнесъл своето пророчество за разрушението на Йерусалим и храма 
пред цар Езекия и предизвикал у него покаяние (Иер. 26, 18). Понеже 
в книгата на прор. Михея за разрушаването на Самария, станало в шес
тата година от царуването на Езекия, се говори за бъдещо събитие, 
следва, че прор. Михей е пророчествувал в първите години на този цар. 
По тази причина времето на неговото пророческо служение се отнася 
към 758—721 г. пр. Хр.
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Както Свещеното Писание, тъй и Преданието, нищо повече не го
вори за произхода на Михея, за неговите родители и за неговия жи
вот. Някои от библейските тълкуватели мислят, че едно от неговите 
пророчества спасило живота на прор. Иеремия (Иер. 26, 18—24).

Св. Църква възпоменава паметта на св. прор. Михея на 14/27. VIII.

§ 295. Съдържание, деление и характер на книгата
Книгата на пр. Михея се състои от 7 глави и е забележителна 

по важността на своите пророчества, произнесени от Михея в един дъ
лъг период, от началото на царуването на Иотама до края на цару
ването на Езекия. Цялото съдържание на книгата може да се раз
дели на пет части: първата (гл. 1) съдържа предсказание за падението 
и наказанието на израилското царство поради греховете на жителите 
му, както и за идващото наказание на Иудея. Втората част (гл. 2 и 3) 
излага причините, поради които Божият гняв ще постигне израилското 
и иудейското царства, а именно: общото народно нечестие и нравст
вено разтление-, поддържани от лъжепророците. По тази причина в 
края на тази част Михей казва: „Затова поради вас Сион ще бъде 
разоран като нива, и Йерусалим ще стане купище развалини и плани
ната на този дом ще бъде гориста могила“ (3, 12). Третата част (гл. 
4—5) има за цел да покаже, че макар заплашителните действия неиз
бежно да дойдат над Иудея, то пак „в последните дни планината на 
дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се из
дигне над хълмовете, и ще се затекат към нея народите... ще пре
коват мечовете си на орала и копията си — на сърпове.. . всеки ще 
седи под своята лоза и под своята смоковница“ (4, 1—5). Това проро
чество почти буквално се среща в книгата на Исаия (2, 2—5). В тази 
част особено важно е за Витлеем като място, гдето ще се роди Ме
сия: „И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Иудини? 
от тебе ще излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля и 
Чийто произход е от край-време, от вечни дни“ (5—2). Това предска
зание, добре известно на иудейския синедрион, било отговор на цар 
Ирояа на въпроса му към книжниците и фарисеите: „Где трябва да 
се роди Христос?“ (Мат. 2, 4—6). Четвъртата част_ (глава 6) по подобие 
на първите две, съдържа грозни изооличения на народа за неговото 
нечестие. В петата част (гл. 7) пророкът оплаква бедствията на народа 
и особен<Г7реховете, които са предизвикали тези бедствия. Трите по
следни стиха на книгата, в които пророкът изказва пълната дълбо
чина на своето чувство, ясно показва, как той дълбоко запечатал в 
своето сърце интересите на своите съотечественици, и колко твър
да била неговата вяра в Божието милосърдие: „Кой Бог е като Тебе, 
да прощава беззаконие?... Той вечно не се гневи, защото обича да 
се смилява. Той пак ще се смили над нас, ще изглади нашите безза
кония“. .. (7, 18—20).
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ИЗБРАНИ МЕСТА ОТ КНИГАТА ЗА ИЗЯСНЕНИЕ

§ 296. Гл. 4 и 5: Спасението на Израиля чрез Владика 
от Витлеем и настъпване на благоприятни времена

В противовес на изложените Божии наказания, които ще постиг
нат израилтяните, поради нечестиета на техните ръководители (гл. 3), 
в означените 4 и 5 гл. на книгата на прор. Михея се излагат Божиите 
обещания за настъпване благодатни времена, които Бог ще им изпрати, 
когато се върнат от плен. Като посочва високото назначение на вет
хозаветната църква за запазване и разпространение на истинското бо- 
гопознание в света (4, 1—5), пророкът говори, че някога Господ ще 
събере Своя, сега съкрушен и отритнаг, народ, под Свое покро
вителство на планината Сион отсега и довека (ст. 5—7). Тази дър
жава, наречена кула на стадото и хълм на Сионовата щерка, ще 
благоденствува, и ще събере всички разпръснати свои чеда, но 
предварително й предстои тежко наказание (ст. 6—10). Сега на тази 
Сионова дицеря й предстои да излезе от града (Йерусалим) и да жи
вее на полето и стигне до Вавилон. Но и там тя ще бъде избавена, 
защото Господ ще я освободи от враговете й (ст. 8—10). В това тя 
може да бъде уверена от опит, който иде. Макар че сега са се съ
брали много народи против Сион, но те не знаят Божието намерение: 
Той ги е събрал като снопи на гумно, поради което пророкът се об* 
ръща към Сионовата дъщеря с думите : „Стани и млати, дъще Сио
нова, защото Господ ще направи рога ти железен и твоите копита ще 
направи медни; ще смажеш много народи и ще посветиш техните пе
чалби и богатства на Господа — Владетеля на цялата земя4' (ст. 
11 — 13). По-нататък, в следващата пета глава, в ст. 2—3, се съдържа 
важно пророчество за произхода на Месия от Витлеем, което ще раз
гледаме по-обстойно. Тук под Владика се разбира Месия, Който по 
човечество трябвало да се роди от Дева в град Витлеем, а по боже
ство Той е роден предвечно. За вечния божествен произход на Месия 
се говори и в по-раншните по написване ветхозаветни книги. Така 
напр. в 109 псалом се предсказва царското и първосвещеническо 
служение на Месия, Който е роден от Бога „преди денница“, също и 
пророк Исаия (7, 6), който предсказва за владичеството на Емануила, 
нарича Го „Отец на вечността“. По тази причина съвременниците на 
Михея могли да видят в това пророчество известие за раждането на 
Месия по плът. Без да се двоумят книжниците и първосвещениците, 
когато Ирод им задал въпрос: —„Где трябва да се роди Христос?“— 
отговорили: „във Витлеем иудейски, защото тъй е писано чрез пророка“ 
(Мат. 2, 4—6). Нещо повече, дори и простият народ е знаел, че това 
пророчество се отнася до Месия (Йоан. 7, 41—42). В съгласие с това, 
под „Оная, Която има да роди“, съвременниците на пророка разбирали 
Майката на Емануила — Дева Мария (Ис. 7, 14). — В и т л е е м  Еф- 
р а ^ о в  (у Мат. 2, 6 — з е м я  Иудина) .  Наречен е дом Ефратов по 
името на един от правнуците на Иуда, който, според 1 Пар. 4, 1—4, 
се наричал Ефрат. Предполага се, че Витлеем (евр. дом на хляба) бил 
населен от потомците на този Ефрат, поради което се наричал и Ефра-
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тов. Той се наричал още и В и т л е е м  И у д о в ,  за да се отличи от 
онзи Витлеем, който се намирал в Завулоновото коляно. Х и л я д и  
Иу д и н и .  Иудея била разделена на хиляди (у Мат. 2, 6 — воевод- 
ства). Едно воеводство изкарвало във време на война 1000 души, от 
20 години нагоре, способни за бой.

В останалата част (ст. 4—15) се предрича за царството на Месия, 
в което ще настъпи мир на земята и ще има истинско богопознание, 
защото идолите ще бъдат унищожени. Това е станало, когато дошел 
Месия на земята и ще продължава от век на век до последния ден 
на света.

§ 297. Гл. 6—7. Истински път за спасение 
от дълбоката развала

В последните две глави (6 и 7) се посочва истинския път за 
спасение от дълбоката развала. Тези глави съставят последната реч 
на пророка, в която той изобличава престъпленията, възвестява съот
ветните наказания и потвърждава неотменимите Божии обещания, да
дени на Авраамовото потомство. „Народе Мой“, — говори Господ, — 
„Който иде да съди и накаже Своя народ! Народе Мой! какво ти сто
рих и с какво те отекчавах?“. Аз, продължава Господ, те изведох от 
Египет, запазих те от злата замисъл на Валака и Валаама ; какви 
милости не дадох на тебе от Ситим до Галгал, т. е. в четиридесетго
дишното странствуване из пустинята?! (6, 1—5). Като чул народът вестта 
за идващия Съдия, в недоумение запитал: с какви жертви да Го уми
лостивим, тъй като народът бил готов да принесе десетки хиляди на 
всесъжение, даже би отдал своите първенци, ако то бъде угодно 
(ст. 6—7). На този порив на народа да изпълни изискванията на външ- 
ното богопочитание пророкът отговаря : „О, човече, казано ти е, що 
е добро, и какво иска Господ от тебе“ — да изпълняваш закона, да 
обичаш добродетелта и да ходиш смирено пред Господа, твоя Бог 
(ст. 8). Освен това, чрез пророците сте слушали в Йерусалим гласа 
Господен, който възвещава за греховете ж е з ъ л  или наказание; но 
кой слуша Неговия глас (ст. 6)? Ето и сега где няма нечестни сък
ровища, измама в мярката и тежестта — где няма лъжа и коварство ? 
(ст. 10— 12). Заради това Господ зле ще те порази с опустошение за 
твоите грехове и с унижение, граждански междуособици, нашествие 
на враговете, които ще поядат всичко, което си придобил (ст. 13—16). 
Както в обрана градина няма да найдеш зрял плод, какъвто желае 
душата ти, така и между моите съграждани — говори пророкът — 
няма да намериш благочестив човек. Сега на никого не можеш да се 
осланяш, защото „син позори баща си, дъщеря въстава против майка, 
снаха против свекърва; врагове на човека са неговите домашни“ 
(7, 1—6; ср. Лук. 12, 13; 21, 16). Но в Бога е надеждата за моето 
спасение. „Аз ще пренасям гнева Господен (т. е. ще понасям опреде
леното ми наказание), —  ̂защото съм съгрешил пред Него, — докле 
реши делото ми...  и тогава ще ме заведе на светло“ (ст. 7—10). Тогава 
враговете ми, които сега тържествуват, ще получат своето възмездие, 
а Иудея, която е пасена като овци на наследството, ще види над 
себе си велики чудеса, както в деня на изхода от Египет, но срам и
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ужас тогава ще постигне езичниците. Господ пак ще се смили над нас, 
ще изглади нашите беззакония.. .  ще хвърли всички наши грехове в 
морските дълбини (ст. 11—20). Тази пророческа реч, следователно, по
казва, че изпълнението на обредите, без усвояване правилни понятия 
и добри навици, не е угодно на Бога, не предпазва от грях и от лоши 
навици; че при умножаване на беззаконията, които възбуждат скръб 
и опасност за съдбата на народите, Господ нарежда за тях път на 
спасение чрез изправителни наказания; че грешниците, които понасят 
Божиите наказания с търпение и покорност, имат надежда за спасе
ние: „Господ ще се смили над нас, ще изглади нашите беззакония... 
ще хвърли нашите грехове в морските дълбини“ (7, 19).

34. КНИГА НА ПРОРОК НАУМА

§ 298. Сведение за пророка
Пророк Наум (евр. утешител) бил родом от селото Елкот, което, 

според бл. Августина, се намирало в Галилея. Той пророчествувал в 
Иудея, защото в неговото време израилското царство не съществувало, 
и то преди разрушението на асирийската столица Ниневия и след раз
рушението на египетския град Но или Но-Амон (гл. 1, 7—8), съби
тие, станало около 656 г. пр. Хр. Като имат предвид това обстоя
телство, повечето от тълкувателите отнасят пророческото служение на 
Наума към времето на иудейския цар Манасия, който според неговото 
пророчество бил пленен, окован и откаран във Вавилон (2 Пар. 33, 11). 
За да подигне духа на своите сънародници, които в пленяването на 
своя цар виждали предизвестие за своя плен от вавилонците (Ис. 39 ; 
Мих. 4, 8—10), пророкът издигнал своя утешителен глас: „Бедите вече 
не ще се повторят.. Аз ще съкруша ярема му, който лежи върху 
тебе, и ще разкъсам твоите окови. Празнувай, Иудейо, твоите праз
ници... по тебе няма вече да минува нечестивият“ (1, 9—15). И дей
ствително, Манасия се разкаял в плена и Бог му върнал царството, 
след което почнал да служи на истинския Бог (2 Пар. 33, 13—18). Сле
дователно, пророческото служение на прор. Наума съвпада с царуването 
на Манасия, около 698—643 г. пр. Хр.

Други сведения за пророка няма.
Св. Православна Църква възпоменава паметта да св. прор. Наума 

на 1/14. XII. I

§ 299. Характер, съдържание и деление 
на книгата

Главното съдържание на книгата на прор. Наума съставят проро
чествата за гибелта и окончателното заличване асирийската столица 
Ниневия, предсказанията за бедите, които Господ ще докара на този 
град, и най-живо изобразяване окончателното разрушение на този ве
лик и древен град. Стилът на книгата се отличава с особена живост 
и назидателност. Като четем тази книга, добиваме впечатление, като
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че ли пророк Наум се намирал в Ниневия при нейното разрушение, ви
дял самите врагове, обсйдниците, конницата, техните колесници, безпо
рядъка и ужаса на обсадените. Такова живо е описанието! Описа
нията и сравненията в неговата книга като в калейдоскоп постоянно 
се сменят с други и поразяват душата на читателя със своята неочак
ваност и живост. Изобразяването на Господа Ревнителя и Отмъстителя 
се отличава с особена възвишеност (1, 2—8).

Книгата се състои от 3 малки глави: в първата се излага Божията 
присъда за окончателната гибел на Ниневия и нейните идоли; във 
втората глава се описва изпълнението на тази присъда от страна на 
нейните неприятели, които вече са обсадили нейните стени, а после са 
влезли в града, разграбили богатства, а жителите й откарали в плен; 
в трета глава се излагат причините за наказанието на Ниневия, тази 
красива блудница, която жестоко е измъчвала поробените от нея народи1.

§ 300. По-важни месиянски места от книгата 
за изяснение

Гл. 1, 15. Ето по планините са стъпките на благовестника, който 
възвестява мир. Пророкът със своите духовни очи вижда благовест
ника, който по иудейските планини подканя своя народ тържествено 
и радостно да празнува своите празници и да изпълнява своите оброци. 
Този е историческият смисъл на тези думи. Обаче в тях се заключава 
и пророчество за Месия като благовествуващ на планината и възве
стяващ мир между човеците (ср. Мат. 5, 6 и 7 гл.; Деян. 1, 12; 23, 16).

Гл. 2, 1 (по слав. Библия). Езмд* кдмхдай лице tbos. Бог, 
когато създал първия човек, вдъхнал в лицето му дихание на живот 
(Бит. 2, 7). Сега Бог, като разрушил Ниневия, един вид вдъхнал живот, 
подобно на първия човек, на Иудея, защото с погинването на Нине
вия се отстранила нейната (на Иудея) опасност. Тези думи указват и 
на Христа, Който след извършване на Своето изкупително дело, един 
вид възсъздал човека в лицето на Своите апостоли, на които духнал 
в лицето да приемат Светия Дух (Йоан. 20, 22).

35. КНИГА ЗА ПРОРОК АВАКУМА 

§ 301. Сведения за пророка
Пророк Авакум (евр. борец) за себе си не дава абсолютно ни-' 

какви сведения, поради което не се знае кога и где е пророчествувал
1 З а б е л е ж к а .  Божията присъда над Ниневия се изпълнила около 606 г. пр 

Хр. от лидийския цар Киаксар и вавилонския цар Навуходоносор. Ниневия и до днес 
служи за доказателство на Божия гняв над нечестивите. От славната някога Ниневия 
ночнти нищо не е останало и през много векове дори и местоположението й не се е 
знаело: траповете, които станали „гроб“ на нейните развалини (Наум 1, 4), дотолкова 
са се насипали с тях, че сега изглеждат като естествени могили. Едва в 1841 г. е ста
нало известно местоположението на Ниневия. Сега там са вече разкопани храмове и 
палати, в които са намерени крилати бикове и лъвове с човешки глави. Разните отде
ления на тези грамадни здания са покрити с разни изображения и надписи с кли- 
нообразни букви. Всички тези надписи са прочетени и дават неоценима помощ при тъл
куване Свещеното Писание *и потвърждават неговите исторически разкази.

328



Остава, следователно, да се правят догадки от някои места на него
вата книга. От надписа, който пророкът поставил в края на своята 
песен —„Началнику на хора“ (3, 19) —се вижда, че той по произхожде
ние бил левит и заемал длъжност при храмовото богослужебно пение. 
Понеже пророкът в своята книга нищо не говори за израилското цар
ство, може да се предположи, че той пророкувал в Иудея, и то след 
разрушението на израилското царство. Понеже по-нататък Авакум го
вори за халдеите като за нов народ, невиждан още от иудеите, но 
който после ще бъде виден от неговите съвременници, следва, че той 
е прорукувал преди 606 г. пр*. Хр., когато халдеите за пръв път се 
явили при Иоакима, Иосиев син. Като се има предвид, че в 4 Цар. 
21, 10—15 се говори, какво Бог чрез Своите пророци в дните на иу- 
дейския цар Манасия застрашавал Своя народ с нашествие на неприя
тели, и че Авакум е първият пророк, който нарекъл халдеите по име, — 
следва, че той прекарал своето служение в последните години на Ма- 
насиевото царуване — около 678—643 г. пр. Хр.

Св. Църква възпоменава паметта на св. прор. Авакума на 2/15. XII.

§ 302. Съдържание, деление и характер 
на книгата

Книгата на пр. Авакума се състои от 3 глави. Основната мисъл 
на тази книга е тази: беззаконникът ще погине, а праведникът чрез 
своята вяра ще бъде жив. Тези думи: „Праведният чрез вярата си 
ще бъде жив“ три пъти се привеждат в Новия Завет (Римл. 1, 17; 
Гал. 3, 11; Евр. 10, 38) и на тях св. ап. Павел основава учението за 
благодатното оправдание чрез вярата в Спасителя, без делата на за
кона. Пророчествата, които се съдържат в тази книга, се отнасят най- 
главно за нахлуването на халдеите в Иудея, падането на вавилонското 
царство и съвършеното освобождение на богоизбрания народ.

В първата глава на тази книга се предсказват тежките бедствия, 
които ненаситните халдеи щели да нанесат на иудейския народ; във 
втората глава се предрича бъдещото унижение на завоевателя; в тре
тата глава, изложена във форма на възвишена ода, пророкът рев
ностно и горещо моли Иахве, като припомня всичките Му дела в стари 
времена, да се смили над Своя народ. Тази глава представлява ве
личествен образец на еврейската свещена поезия, поради което се от
нася към най-бележитите, от литературно гледище, библейски писа
ния. Тя е послужила като основа на 4-та песен от канона на богослу
жебния чин, в памет на пророка.

§ 303. По-важни месиански места от книгата 
за изяснение

Гл. 2, 3. Идещият ще дойде и няма да се забави (в превода на 
Седемдесетте). Тези думи св. ап. Павел (Евр. 10, 37) отнася към 
Иисуса Христа, Който ще дойде и няма да закъснее да въздаде спо
ред делата на всички вярващи. Ясно е следов., че тук се пророкува 
за второто славно идване на Христа на земята.
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Гл. 2, 4. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Казахме по- 
горе, че на тези думи св. ап. Павел основава учението за благодатното 
оправдание чрез вярата в Спасителя, без делата на закона. Тук про
рокът предсказва, че в идващото царство на Месия за спасението на 
людете се иска само жива спасителна вяра, придружена с любов; тук 
става дума, че оправданието се дава без оглед произхода на човека — 
бил той евреин или халдей, — а само по живата му вяра в Месия 
като Изкупител на грешното човечество.

Гл. 3, 2 (по слав. Библия) Цосред^ дкок> жибютиВ познан^ б8дш1И. 
Тези думи, подобно на Ис. 1, 2, се отнасят към Иисуса Христа. Който 
при раждането Си бил положен в яслите между две животни. На това 
основание изобразяват полагането на Христа в яслите между две жи
вотни : вол и осел.

Гл. 3, 3. Бог иде от Теман, и Светият — от планина Фаран. 
Величието Му покри небесата, и славата Му изпълни земята. Гра
дът Теман и планината Фаран са съседни на планината Синай, гдето 
е бил даден законът на Моисея. Мисълта на пророка тук е тази: 
както някога Бог благоволил към техните бащи и им дал закон на 
Синай, като същевременно ги спасявал от техните врагове, така и в 
неопределено бъдеще време Той пак ще дойде като че ли от Синай, 
от Теман и Фаран, за да ги отърве от робство и отново ще ги въ
веде в обещаната земя, — в царството на Месия.

Гл. 3, 13. Ти излизаш за спасение на Твоя народ, за спасение 
на Твоя помазан. Твой помазан (народ) са всички християни, които в 
св. Миропомазание са приели даровете на Св. Дух (1 Йоан. 2, 20, 27)

36. КНИГА НА ПРОРОК СОФОНИЯ

§ 304. Сведения за пророка
Пророк Софония (евр. тайнозрител) бил син на Хусия, внук на 

Годолия, правнук на Амория, праправнук на Езекия (1, 1). Такова 
дълго родословие показва, според тълкувателите, знатният произход 
на пророка. Според преданието, записано от св. Епифания Кипърски, 
той произхождал от Симеоновото коляно. Софония пророкувал в дните 
на иудейския цар Иосия, син Амонов, който царувал от 642—609 г. 
пр. Хр. Понеже Софония изобличавал своя народ в идолопоклонство, 
което чак в 18-та година от царуването на Иосия било окончателно 
премахнато, следва да се приеме, че неговото пророческо служение е 
било в първите години на този цар. Знае се още от предание, че Со
фония бил родом в гр. Саравата или Варата. Той бил съвременник 
на прор. Иеремия, с когото има значително сходство (Соф. 1, 5 и Иер. 
8, 2; Соф. 1, 12 и Иер. z, 1).

Св. Църква възпоменава паметта на св. прор. Софония на 3/16. XII

§ 305. Съдържание, деление и характер на книгата
Главната мисъл на книгата на прор. Софония е следната: Бог окон

чателно ще унищожи злото чрез съд на грешните човеци и от пра
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ведниците из всички народи ще образува Своето блажено царство. Съ
държанието на книгата, която разкрива тази мисъл, се състои от 3 
глави: в първата се предсказва за бедствията, които ще постигнат 
евреите за техните беззакония; във втората — за бедствията, които ще 
постигнат езичниците; в третата се описва най-напред съвременното 
печално религиозно-нравствено състояние на Йерусалим, а после се 
противопоставя бъдещето блажено състояние на света, което ще на
стъпи след съда на людете.

Последователно пророкът изобличава идолопоклонството на своите 
съвременници, убеждава ги да се разкаят и ги заплашва с Божия гняв. 
Със същия Божий гняв заплашва и езичниците. В края на книгата то
нът на съдържанието й става повече и повече тържествен и с увере
ност се превъзвестява освобождението на Израиля от греха и бед
ствията. Твърде вероятно е, че тези пророчества се отнасят към вре
мето на големите религиозни преобразования, извършени от благоче
стивия цар Иосия. Подробностите и указанията въобще са твърде ин
тересни и особено тези от тях, които имат строго месиянско значе
ние (гл. 3, 8—20). Някои от пророчествата на Софония са се изпъл
нили по най-удивителен начин, като напр. тези за хананейци, моавци, 
асирийци и др (гл. 2).

Стилът на пророка се отличава с простота, но той е пълен със 
сила, живост и дълбочина на чувството: така напр. в края на книгата 
си Софония радостно възклицава: „Ликувай, дъще Сионова ! търже
ствувай, Израилю! весели се и радвай се от все-сърце, дъще Иеруса- 
лимова! Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, 
цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло“ (3, 14—15).

§ 306. По-избрани места с месиянско значение 
от книгата

Гл. 3,8. И тъй, чакайте ме, казва Господ, до оня ден, когато 
ще се дигна за опустошение. Буквално тези думи се отнасят за ос
вобождението на евреите от робството на езическите народи. В про
рочески смисъл тези думи, според бл. Иеронима и бл. Августина, трябва 
да се отнесат към Христа Спасителя, Който наистина в деня на Своето 
славно възкресение („дигна“) ни е освободил от робство по-страшно 
и по-мъчително от това на езическите народи — от робство на дявола.

Гл. 3, 9. Тогава Аз пак ще дам на народите чисти уста. В бла
жените месиянски времена всички народи ще прославят Бога чрез свой 
роден език („чисти уста“), а не, както е било във ветхозаветните вре
мена, само с еврейския.

Гл. 3, 16. В оня ден ще кажат на Йерусалим: „не бой се“, и на 
Сион: „да не отслабват ръцете ти!“ Тук под Йерусалим се разбира 
т ъ р ж е с т в у в а щ и я т  Й е р у с а л и м ,  Светият Сион, лити церквж, 
Кжп жилите (Евр. 12,22—23), който в блажените месиянски времена 
наистина ще бъде силен да спасява своите чеда.
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37. КНИГА НА ПРОРОК АГЕЯ

§ 307. Сведения за пророка
За пророк Агея (евр. тържествен, празничен) достоверно знаем 

само това, че той служил заедно със св. прор. Захарин във времето на 
управителя на Иудея Зоровавел, син Салатиилев, и първосвещеника 
Иисуса, син Иоседеков (Аг. 2, 2); че той във втората година от цару
ването на Дария Истаспа увещавал своите сънародници старателно да 
се трудят за съграждането на втория храм в Йерусалим. Това свето 
дело, почнато още във времето на Кира, се преустановило цели 14 или 
15 години, поради завистта и интригите на самаряните и други враж
дебни лица на иудеите, но после по увещанията и насърченията 
на пророците Агея и Захария то отново било почнато във втората го
дина от царуването на Дария (1 Ездр. 6, 1—2: „и иудейските старей- 
шини градяха и успяваха според пророчеството на пророк Агея и За
хария, син на Ада“ (1 Ездр. 6, 14), забелязва свещеният историк. 
Други сведения няма в Свещеното Писание за пр. Агея. По предание, 
записано от св. Епифания Кипърски, Агей се родил във Вавилон и още 
млад дошел със Зоровавеля и Иисуса в Йерусалим в първата година 
от царуването на Кира (1 Ездр. 2, 3—65).

Св. Църква възпоменава паметта на св. пр. Агея на 16/29. XII.

§ 308. Съдържание и деление на книгата
Книгата на пророк Агея се състои от 2 глави и съдържа четири 

речи. Главният предмет на тези пророчески речи е: покана към сво
ите съвременници да побързат с постройката на храма, понеже отдавна 
била прекъсната.

В първата пророческа реч (гл. 1) Агей от името на Бога укорява 
своите сънародници, задето говорели, че не е настъпило благоприятно 
време за съграждане на храма, а сами живеели в благоукрасени до
мове. После той им изтъква, че Бог за тяхната немарливост към 
храма ги е наказал със суша, безплодие и с други бедствия и лише
ния. Речта на пророка имала успех: евреите, обхванати от страх, още 
същия месец започнали постройката на храма. Във втората реч (гл. 2, 
2—10) пророкът насърчава строителите на храма да не отпадат духом, 
като сравняват великолепието на сегашния храм с по-предишния, по
неже Бог е с тях и е техен помощник, защитник и покровител на 
този храм, макар и не толкова богат със злато и сребро; след потър- 
сването на небето и земята, славата на този храм ще бъде много по- 
голяма от тази на първия. В третата реч (гл. 2, 11—20) пророкът го
вори на сънародниците си, че те без храм, в който са получавали 
освещение и очищение, били нечисти, поради което жертвите им не 
били угодни на Бога и Той ги наказал с безплодие на земята; в бъ
деще, когато станат чисти, Бог ще им даде в изобилие земните пло
дове. В четвъртата реч (гл. 2, 21—24) Агей предсказва, че Бог, след 
като потърси небето, земята и морето, Зоровавеля ще приеме под 
Своя закрила, за да го пази цял и невредим като печат или пръстен 
на ръка.
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§ 309. По-избрани месиански места от книгата 
за изяснение

Гл. 2, 6—7. Ще потреса небе и земя, море и суша; ще потреса 
всички народи, — и ще дойде Желаният от всички народи; ще из
пълни тоя дом със слава, казва Господ Саваот. Това бележито ме
сианско пророчество, което толкова много насърчавало строителите на 
храма, се обяснява от св. ап. Павла (Евр. 12, 16—18) така: първото 
потърсване на небето и земята станало, когато Бог на Синай сключил 
първият завет със Своя народ (Изх. 19, 16—17). С думите ще по
т р е с а  Бог възвестява, че ще направи по-голямо потърсване (в Евр. 
12, 26: още веднъж) на небето и земята, при което ще сключи с лю
дете нов завет. Това потърсване „още веднъж“ на небето и земята 
се започнало, когато Син Божий слязъл на земята, разрушил езиче
ските царства и върху техните развалини основал Своята Църква, и 
ще свърши окончателно при второто Негово славно пришествие, ко
гато сегашното небе и сегашната земя бъдат унищожени и в резултат 
се появат ново небе и нова земя, в които ще живее правдата 
(2 Петр. 3, 13; Откр; 21, 1). Думите ощ е е д и н  път ,  обяснява апо
столът, означават изменение на колебливото като сътворено, за да 
пребъде неколебливото: к о л е б л и в о  е вехтозаветната скиния, която 
трябвало да се колебае, защото имала времен характер и била само 
сянка на бъдещите блага, а н е к о л е б л и в о  е Христовата Църква, 
к о я т о  и п о р т и т е  а д о в и  н я м а  д а  й н а д д е л е я т  (Мат. 
16, 18).

Гл. 2, 21—24. Тук Зоровавел, потомък Давидов, е предобраз на 
Господа Иисуса Христа: както Зоровавел е бил ходатай и водител на 
ветхозаветния Израил и създател на храма, така и Господ Иисус 
Христос е ходатай на новозаветния Израил между него и Бога и во
дител на верните към царството Божие, началник на нашето спасение 
и създател на новозаветната Църква, която придобил със Своята кръв 
(Деян. 20, 28). Ясно е, че това пророчество по никой начин не може 
да се приложи към Зоровавеля, защото той не доживял до онова 
време, когато Бог щял да извърши потръсване на небето и земята, 
а трябва да се отнесе към неговия Потомък Христа, царството на 
Когото е вечно (Лук. 1, 32—33) и Който най-сетне ще унищожи 
всички езически царства (1 Кор. 15, 24).

37. КНИГАТА НА ПРОРОК ЗАХАРИЯ

§ 310. Сведение за пророка
Пророк Захария (евр. спомен за Бога) произлизал от свещениче

ски род: бил син на Варахия и внук на свещеника Адо (1, 1) и сам 
свещеник (Неем. 12, 16). Отците на Църквата го наричат с ъ р п о -  
в и де ц ,  защото в едно от своите видения му се представил сърп 
(5, 1—4). Захария се е родил във време на Вавилонския плен и се за
върнал със Зоровавеля в Йерусалим. Неговата обществена дейност се 
е започнала, когато бил още младеж, в осмия месец на втората го
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дина от царуването на Дария Истаспа (6, 4), т. е. два месеца след 
пророка Агея. Захария сътрудничил на пророк Агея в Йерусалим след 
завръщането му от плен. Двамата особено подбуждали евреите към 
по-бързо построяване на иерусалимския храм, поради което след 3 
год. н половина храмът бил свършен и «осветен (6, 14—16). Проро
ческото служение на Захария било по-продължително от това на 
Агея: от книгата му се вижда, че той пророчествувал и след освеще- 
нието на храма. Кога, где и при какви обстоятелства е умрял Захария, 
в Свещеното Писание нищо не е казано. По предание, той бил член 
на Великата синагога и умрял в дълбока старост, като бил погребан 
близо до Йерусалим, и до гроба на пр. Агея.

Св. Църква възпоменава паметта на св. пр. Захария 8/21. И.

§ 311. Характер, съдържание и деление на книгата
Книгата на прор. Захария е бележита по своето съдържание: сти

лът се отличава с краткост и стегнатост, отсъствие на връзка между 
предметите в нея и в изобилие на видения и речи. По тази причина 
тази книга е трудна за разбиране. При това трябва да се забележи, 
че нито в една от пророческите книги не се дават толкова много по
дробности за последните дни от земния живот на Спасителя, колкото в 
книгата на Захария. Тук се намират ясни предсказания за входа на 
Иисуса Христа в Йерусалим на осле (9, 9), за предаването на Христа 
за тридесет сребърника (11, 12—13), за пробождане реброто на Спа
сителя, когато бил на кръста (12, 10), за поразяване Пастиря и бяг
ството на апостолите от Гетсимания (13, 7), за слънчевото затъмнение 
в деня на разпятието (14, 6—7), за разпръсване по света богопознанието 
от Йерусалим (14, 8), за съединението на всички под властта на Царя — 
Господа (14, 9).

Тази книга се състои от 14 глави и по съдържанието се дели 
така : 1. въведение (1, 1—6), 2. първа част 1, 7—6, 15), която се съ
стои от символични видения и действия, 3. втора част (гл. 7—14), в 
която се излагат пророчески речи.

Във въведението е изложена встъпителната реч на Захария, в 
която той обозначава времето на своето служение и своя произход, 
напомня на своите съвременници, че техните бащи прогневили Бога, 
като добавя, че Бог ще измени Своите отношения към тях, ако се 
откажат да следват примера на своите бащи, ако се обърнат^към Него 
и слушат пророците Му, думите на които, по свидетелството на тех
ните бащи, точно са се сбъднали.

В първата част, която се състои от осем видения, се изявяват 
времето за обещаното връщане на Израиля, погубването на неприяте
лите на Божия народ, обръщането на езичниците, за пришествието на 
Месия, наречен тук М л а д о ч к а  (слав. Востокъ), изливането благо
датните дарове на Св. Дух в месиянските времена, важността и без
опасността, кога се служи вярно на Господа.

Във втората част, която се състои от три пророчески речи, по
следователно се излагат някои възпоменателни обреди (гл. 7), влиза
нето в Христовата Църква не само на иудеи, но и езичници (гл. 8), 
процъфтяването на Иуда (еврейския народ) във времето на Макавеите
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съдбата на Персия и другите езически царства (гл. 9—11), бъдещата 
съдба на евреите, обсадата на Йерусалим, възтържествуването на 
Месия, славата на последния ден, когато „ще бъде начертано: светиня 
Господу“ на всяко място (гл. 12— 14).

§ 312. По-важни месиянски места от книгата за 
изяснение

Гл. 3. В това видение (четвърто по ред) пророкът съзерцава 
първосвещеника Иисуса в оплескани дрехи. Не ще съмнение, че този 
Иисус, син Иоседеков, символизира великият Първосвещеник Иисуса 
Христа, наречен тук Младочка. Който в един ден ще изглади поро- 
ците на земята, с други думи, в един ден на Голгота ще извърши 
изкупителното дело за спасение на човечеството (Евр. 7, 27; 9, 12; 
10, 10).

Гл. 4. В това ( пето по ред) видение пророкът съзерцава вън от 
храма златен светилник с чаша на върха; в тази чаша течало масло 
от две маслини, които стояли от двете страни на светилника; от маслините 
течало не само масло, но и злато. Светилникът, който стоял вън от 
храма, показвал, че в месиянските времена богослужението ще се из
вършва не само в Йерусалим, но и на всяко място (Йоан. 4, 21—25). 
Според обяснението на ангела, двете маслини, от които течало масло 
и злато, означавали „двамата помазани с елей, които предстоят пред 
Господа“. По обяснението на св. отци и в съгласие със св. ап. Павла 
(Римл. 11, 17—24), двамата помазани с елей, или двете маслини, са 
евреите и езичниците, които образували Христовата Църква: евреите 
са питомната маслина, а езичниците — дивата, която, за да дава плод, 
е присадена от Христа.

Гл. 6, 9—14. Бог заповядва на пророка да вземе от златото и \ 
среброто, които били донесени дар от Вавилон, и да направи от тях 
венци, с които да украси главата на Иисуса, Иоседеков син, като му 
възвести, че ще дойде Месия (Младочка), Който ще съзида храма и 
ще бъде първосвещеник. Ясно прозира пророческият смисъл на това 
видение: Христос, като небесен жених, се украсява с венци, понеже 
увенчал делото, за което дошел на земята: съградил Църквата и й 
станал вечен първосвещеник.

Гл. 8, 23. Тук се съдържа пророчество за влизането на езични
ците в Христовата Църква.

Гл. 9, 9. Царят, за Когото тук става дума, е Месия: Той е пра
веден (Ис. 11, 4—5; Иер. 23, 5—6; 33, 15—16), може да спасява (Иер. 
23, 6; 33, 16), Той е кротък (Ис. 42, 2—3), мирен (Ис. 2, 4; 11, 6—8; 
Мих, 4, 3; 5, 5), Неговото царство е вселенско — „от море до море и 
от реката до земните краища“, т. е. от Средиземно море до Атланти
ческия океан и от р. Ефрат до краищата на земята (Пс. 71). Това 
пророчество, според обясненията на всички евангелисти (Мат. 21, 2— 
10; Марк. 11, 2—10; Лук. 13, 30—38; Йоан. 12, 14—16), се изпълнило 
над Иисуса Христа, когато тържествено влязъл в Йерусалим на осле.

Гл. 11, 12. Това пророчество св, ев. Матей го отнася към прода
ването на Христа за тридесет сребърници от Иуда. Евангелистът, 
вместо на Захария, приписва това пророчество на Иеремия. Трябва да
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се забележи, че не във всички издания на Библията стои името на 
Иеремия (напр. в сирийския превод стои името на Захария). С осно
вание тълкувателите предполагат, че в оригиналния текст е стояло 
Zpfou ((Zaxapi'ou), а преписвачите по не доглеждане написали Tpi'oo (Ъ  рецСоо).

Гл. 12, 10. Тук се съдържа пророчеството за пробождане реброто 
на Христа при разпятието (Йоан. 19, 37).

Гл. 13, 6—7. Тук се съдържат пророчества за пробождане ръ
цете на Христа при разпятието и за поразяване Пастиря и бягството 
на апостолите от Гетсимания: последното пророчество Сам Иисус Хри
стос отнася към Себе Си (Мат. 26, 31; Марк. 14, 27).

Гл. 14, 4 — 7. Денят, за който става тук дума, ясно е, че е 
денят на разпятието, когато от 6 до 9 часа (според броенето по ев
рейски) е настъпила тъмнина по цялата земя. Същото пророчество 
може да бъде отнесено и към последния ден, когато „слънцето ще 
потъмнее и месечината не ще дава светлината си“ (Мат. 24, 29). Освен 
това в означеното място особено в 4 ст. се съдържа предсказание за 
възнесението на Иисуса Христа. _г  ~~~~ ~— ——

—  ; _ /

39. КНИГА НА ПРОРОК МАЛАХИЯ 

§ 313. Сведение за пророка
Пророк М алахия  (евр. ангел мой, известител мой), е последният 

ветхозаветен пророк, поради което от евреите и от отците на Цър
квата се нарича „печат на пророците“. За него не се дават никакви 
сведения в Свещеното Писание. Сведенията, които имаме от предани
ята, са твърде оскъдни и противоречиви, поради което самото име 
Малахия някои, без всякакво основание, считали нарицателно, а не 
собствено на човек. Като вземем предвид свидетелството на 3 Ездра 
1, 40, гдето името на Малахия е поставено наред с другите пророци- 
човеци и към него е прибавено: „наречен още ангел Господен“, трябва 
да заключим, че Малахия е собствено име на пророка, а „ангел Гос
поден“ е неговото прозвище. Св. Ефрем Сириец счита Малахия за 
човек, произлязъл от Завулоновото коляно, който поради благочестивия 
си живот е бил наречен „ангел Господен“. От разните съпоставяния на 
неговата книга се приема, че Малахия почнал своето пророческо слу
жение около 427—408 г. пр. Хр., в последните години от управлението 
на Неемия, след Агея и Захария.

Св. Църква възпоменава паметта на св. прор. Малахия на 3/16. I.

§ 314. Съдържание и деление на книгата
Основната мисъл на книгата е тази: Бог обикнал еврейския на

род и го направил Свой, обаче народът, а най-вече свещениците, не 
изпълнили завета с Бога и се усъмнили в Неговия промисъл, поради 
което Бог, предшествуван от Своя ангел, ще дойде да произведе съд, 
като отдели грешните от праведните, които ще направи Свой народ.

Тази мисъл се разкрива в 4 глави.
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Най-напред пророкът посочва на особената Божия любов към 
еврейския народ, която се проявила в избирането му да бъде Божий 
народ и отхвърлянето и наказването на Исавовите потомци — едомците 
(гл. 1,1—5). След това следват изобличенията на Малахия: изобличава 
изобщо всички иудеи, защото принасяли в жертва нечисти хлябове и 
болни, хроми и дори крадени животни, като доказва, че такива жертви 
са противни на Бога, защото обезславят Неговото име (1, 6-—14); изоб
личава още и свещениците, които под предлог, че приносителят е бе
ден, допускали за жертви негодни животни и с това унижавали самото 
жертвоприношение, като същевременно ги увещава да се изправят, 
защото тяхното служение е много важно за народа като учители и 
пазители на истината (гл. 2, 1—4); изобличава по-нататък онези евреи, 
които отхвърлили своите законни жени и се женили за езичнички (2, 
10—16); изобличава богохулството на онези, които отричали Божия 
промисъл, като им предсказва, че Бог, предшествуван от Своя ангел, 
скоро ще дойде да съди всички люде, като отдели грешниците от 
праведниците, тъй както се очиства в огъня златото и среброто (2,
17—3, 5); най-сетне пророкът изобличава онези, които под предлог 
на не плодородие, не искали да дават на храма десетините и начатъ- 
ците, та ставали причина храмът да се лиши от жертви, а левитите — 
от средства за издържане, като опровергава след това онези, които 
думали, че е безполезно да се служи Богу, понеже гордите и нече
стивите благоденствуват на земята и зло не ги постига. На тях про
рокът отговаря, че Бог знае и вижда делата на всички и на съда, 
който ще извърши, ще покаже, че благочестивите обича; тогаз всички 
ще разберат и видят разликата между праведниците и нечестивите 
(3, 6—18). В страшния ден на Божия съд беззаконниците ще изгорят 
като слама, а за благочестивите ще изгрее С л ъ н ц е т о  на  п р а в 
д а т а ,  Което ще има изцеление на лъчите Си, за да им донесе ра
дост. Бог ще предупреди и онези, които изпълняват Моисеевия за
кон: ще им изпрати Илия Тесвитец, който ще ги подготви за деня 
на страшния съд.

§ 315. Избрани месиянски места от книгата 
за изяснение

Гл* 1, 1 1—12. Тук пророкът предсказва за прекратяването н 
ветхозаветните жертви и за установяване нова, духовна, безкръвна 
жертва. Новозаветното богослужение, в отличие от ветхозаветното, ще 
се извършва навсякъде, гдето има истински поклонници (Йоан. 4, 
23, 24).'

Гл. 3, 1. Думата ангел тук не трябва да се разбира в смисъл 
на безплътен дух. Понякога тази дума в Свещеното Писание означава 
длъжност — известител: в този смисъл ангели се наричат пророците 
(Аг. 1, 3) и свещениците (Мал 2, 7). Затова тук под ангел, който щял 
да приготвя пътя Господен, се разбира известител, за идването и дей
ността на когото евреите имали вече понятие от Ис. 40, 3—5. По об
яснението на Христа Спасителя (Мат. 11, 10) и ев. Лука (1, 2—4), 
този известител е Йоан Кръстител, Христовият предтеча, който ще 
изправи нравствения път на людете, за да ги приготви достойно
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да приемат Месия. След Кръстителя ще се яви, според Малахия, 
и Сам Господ в Своя храм. Неговото явяване ще бъде като Ангел 
на завета, като установител на нов завет между Бога и човеците, по
неже евреите искали възстановяване на Синайския завет и настъпване 
на онези блага, които били свързани с него.

Гл. 4, 2. Тук под С л ъ н ц е  на п р а в д а т а  трябва, според от
ците на Църквата, да се разбира Месия, Който за верните наистина е
слънце, т. е. източник на духовна храна и оживотворяване.

Гл. 4, 5. Тук под Илия трябва, по обяснението на Христа Спаси
теля, да се разбира Йоан Кръстител, който дошел в дух и сила 
Илиеви, и за когото Христос е казал: „Илия вече дойде“ (Мат. 17, 
12—13).

Тук става дума, както за първото, тъй и за второто Христово 
идване на земята. При първото пришествие на Христа предтеча е бил 
Йоан в дух и сила Илиеви, а за второто Му идване на земята ще
бъде сам Илия Тесвитец, което се потвърждава от думите на Христа:
„Илия първом ще дойде и ще уреди всичко“ (Мат. 17, 11). Освен 
това св. ап. и ев. Йоан в своето Откровение (11, 3—12) говори, че 
Илия ще се яви като предтеча на Христа, когато се яви на земята 
при свършека на света. На основание на всичко това, св. Православна 
Църква нарича св. пр. Илия икторкш предтеча щшшЦ сткТа Хртоаа“ 
(тропар на св. пр. Илия).

V. НЕКАНОНИЧЕСКИ КНИГИ

§ 316. Понятие, брой и подразделение на 
неканоническите книги

Видяхме (§ 12) , че в състава на нашата синодална Библия, вън 
от прегледаните 39 канонически книги, влизат и следните 10 некано- 
нически книги, а именно: 1. Втора книга на Езда, 2. Книга Товит,
3. Книга Иудит, 4. Първа, 5. Втора и 6. Трета книга Макевейска, 7. Книга 
премъдрост Соломонова, 8. Книга премъдрост на Иисуса, Сираховия 
син, 9. Послание Иеремиево и 10. Книга на пророк Варуха. Към тези 
книги трябва да се прибавят и следните разкази и откъслеци с нека- 
ноническо достойнство, а поместени в каноническите книги, а именно :
а. Молитвата на иудейския цар Манасия, прибавена в края на 2 книга 
Паралипоменон, б. Молитвата на тримата момци в огнената пещ, при
бавена в книгата на пророк Даниила (гл. 3, 25—91), в. Историята на 
Сусана (Дан. гл. 13) г. и тази на Вила и змея (Дан. гл. 14), д. псалом 
151, е. неозначените със стихове места в книгата Естир и др.

Тези книги са неканонически, понеже нямат боговдъхновено до
стойнство и никога не са влизали в състава на оригиналната еврейска 
Библия (Йосиф Флавий, Талмудът, Филон), но при всичко това те са 
свещени, добри и полезни. Трябва да забележим, че св. отци на Цър
квата са се ползували от тях в своите съчинения, давали са им назва
ние „свещено писание“ и, според свидетелството на св. Атанасия Великий, 
са ги предназначавали за четене и назидание на онези, които са се
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готвели да встъпят в Църквата. И сега из някои от тези книги (а именно: 
книгата Премъдрост Соломонова и Книгата на пророк Варуха) се 
вземат от Православната Църква при богослужението парамийни чете
ния. От друга страна, понеже тези книги нямат боговдъхновено до
стойнство, не могат да служат за правило на християнската вяра и 
нравственост; местата, които се цитират от тях, не могат следова
телно да имат самостойно значение за подкрепа на християнските 
истини, а само служат за умножаване на свидетелствата. И наистина 
при достатъчно запознаване с тези книги ние виждаме нагледно, че 
откровението в богоизбрания народ след Малахия се е прекратило, 
поради което и тези, макар и свещени, книги носят недостатъците, 
присъщи на човешките съчинения.

По съдържанието си неканоническите книги се делят на истори
чески, поучителни и пророчески. Исторически са следните: 1. Втора 
книга на Ездра, 2. Книга Товит, 3. Книга Иудит, 4. Първа, 5. Втора и
6. Трета Макавейска книга. Поучителни са: 1. Премъдрост Соломонова 
и 2. Премъдрост на Иисуса Сираховия син. Пророчески са: 1. Послание 
Иеремиево и 2. Книга на пр. Варуха. Посланието Иеремиево по-скоро 
трябва да се причисли към поучителните книги, но защото се свързва 
с книгите на прор. Иеремия, отнася се към пророческите книги.

Особено положение заема сред неканоническите книги тъй наре
чената Трета книга на Ездра, която липсва в гръцкия превод на Се
демдесетте, а в нашата синодална Библия е преведена от латинския 
превод Вулгата. Нейното съдържание е смесено: състои се от раз
кази, нравоучения и тайнствени видения.

§ 3 1 7 .  Съдържание и кратка характеристика на всяка от 
неканоническите книги

Понеже неканоническите книги нямат важно отношение към но- 
возаветното учение, подобно на каноническите, тук накратко по 
ред ще се изложи тяхното съдържание за закръгляване на познанията 
на учащите се по Ветхия Завет.

Първата по ред неканоническа книга е Втората книга на Ездра. 
Тя повтаря съдържанието на Първа книга на Ездра и тая на Неемия, 
с някои прибавки и незначителни изменения, като при това в трета и 
четвърта глава излага повестта за спора на трима юноши, телохрани
тели на цар Дария, на темата: кое е най-силно — в и н о т о  ли, ца 
р я т  ли или ж е н а т а ?  Повестта се свършва с едногласното при
знаване от всички: с и л а т а  и в е л и ч и е т о  на и с т и н а т а ,  която 
удържа победа над всичко. Велика е истината и по-силна от всичко. 
„Тя е сила, и царство, и власт, и величие на всички векове. Благосло
вен Бог на истината!“, възкликнали всички присъствуващи на този 
спор. Тая книга се състои от 9 глави, които продължават историята 
на иудейския народ от връщането от Вавилонския плен до възобновя
ването на брачната чистота между иудеите, от 496—453 г. пр. Хр. От 
нея цитират в своите съчинения следните учители на Църквата: Кли
мент Александрийски, Киприан Картагенски, Ориген и др.

Книгата на Товита се състои от 14 глави. Накратко нейното 
съдържание е следното. Между израилтяните, които били откарани в
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плен, живял Товит със своето семейство. Като живял в Ниневия, Товит 
се занимавал с търговия, от която спечелил голямо богатство. Много 
благодеяния той направил на своите сънародници — раздавал храна и 
облекло на бедните и погребвал умрелите. Отначало никой не го без- 
покоел за тези му благодеяния, но скоро настъпило тежко време за 
израилтяните. Новият асирийски цар Сенахирим почнал да ги преследва 
и убива. Труповете на убитите се търкаляли по улиците на града. То
вит тайно нощем ги погребвал, но за тая своя дързост той бил осъден 
на смърт. За да се отърве, Товит избягал от Ниневия и богатството 
му било разграбено. След смъртта на Сенахирима Товит се върнал у 
дома си. На празника Петдесетница Товит приготвил у дома си 
богата трапеза и изпратил сина си Товия да повика някой беден из
раилтянин. Товия скоро се завърнал и съобщил на баща си, че на 
площада лежи тялото на обесен израилтянин. Товит веднага станал от 
трапезата, пренесъл трупа у дома си и вечерта го погребал. Понеже 
според Моисеевия закон всякой, който се докосвал до мъртвец, се 
считал за нечист и не могъл този ден да влезе у дома си, Товит 
жегнал да спи на двора си до стената. През нощта в очите му паднала 
нечистота от врабците, които лежали на стената, на очите му се 
образувала завеса и той не могъл да вижда. При това положение 
Товит не бил способен вече за никаква работа. Семейството му по
държала жена му Ана със своя труд. Товитовото семейство крайно 
обедняло и се хранело само с хляб и никога не ядело месо. Един път 
добри люде подарили на Ана едно яре. Товит като чул у. дома си 
вряскането на ярето, много се зачудил и у него се породило съмнение: 
не е ли крадено това яре. Това подозрение твърде много оскърбило 
жена му Ана, която му казала: „Где са твоите милости и праведни 
дела? Ето как те всички се проявиха към тебе!“ Жално станало на 
Товита от упреците на жена му и той в скръбта си поискал от Бога 
по-скоро да умре. Тогаз той си спомнил за десетте таланта, които дал 
в заем на израилтянина Гаваила, който живял в Рага Мидийска. Товит 
повикал своя син Товия, дал му предсмъртно завещание и записа 
на Гаваила, и му поръчал да намери човек, който би се съгласил, 
срещу заплащане, да го заведе в Рага. Товия скоро намерил един млад 
човек, който му казал, че знае пътя за Рага и самия Гаваила, и че е 
съгласен да го придружи по пътя. Товит приготвил сина си за дълъг 
път и когато щял да го изпраща, казал: „ . . . Бог да посочи вашия 
път към сполука и ангелът Му да ви придружава! “ Вечерта пътни
ците стигнали до р. Тигър. Товия слязъл от брега на реката във водата 
да се измие. В това време една риба се ударила о него. Той се много 
изплашил, но съпътникът му казал да я хване и изхвърли на брега. 
Тази риба после те опекли, а сърцето, дроба и жлъчката й взели със 
себе си. Съпътникът обяснил на Товия, че жлъчката унищожава заве
сата на очите, а сърцето и дробът изцеляват от мъченията на демона. 
Продължили пътя си двамата съпътника и скоро стигнали в гр. Екба- 
тана. Там се установили в дома на израилтянина Рагуила. Последният 
имал дъщеря Сара, която седем пъти се омъжвала и всичките й мъже 
още в първата брачна нощ умирали. Тайнственият съпътник посъветвал 
Товия да се ожени за Сара, като му обещал и Божието благословение 
за този брак. Товия се съгласил и родителите на Сара дали своето
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благословение. Товия и Сара горещо се молили на Бога да благослови 
техния брачен съюз. Молитвата на новобрачните била чута. Товия, по 
наставление на съпътника си, вечерта, когато влязъл при съпругата си, 
турил в кадилница дроба и сърцето на хванатата риба и покадил, с 
цел да изгони демона, който по-рано умъртвявал мъжете на Сара. 
След това, докато траели празничните веселби, Товия останал у дома 
на тъста си няколко деня, а пътникът взел записа за парите и отишел 
в Рага Мидийска при Гаваила от когото получил парите. На четири
надесетия ден след сватбата Товия, заедно със съпътника си, се при
готвил за път към родителите си. На прощаване тъстът му казал на 
дъщеря си: „Почитай твоя свекър и свекърва: сега те са твои роди
тели; желая да слушам добро за тебе“. Майката на Сара, като се 
прощавала със своя зет Товия, казала: ...„Господ да ми подари да 
видя деца от Сара, моята дъщ еря!.. И ето давам ти дъщеря си да 
я пазиш; недей я огорчава“.

Товит и жена му Ана много били загрижени за съдбата на своя 
син и с нищо не могли да си обяснят неговото закъснение. Понякога 
им идвала на ум страшната мисъл : не е ли умрял той ? Ана всякога 
излизала на пътя и с тъга гледала в далечината. Един път тя видяла 
пътниците, които отдавна очаквала, и затичала към тях да ги срещне. 
На вратата на дома Товия бил посрещнат от своя баща, комуто по
мазал очите със жлъчката на рибата и с това паднала завесата на 
очите му. Като видял своя син, Товит радостно заплакал, а после 
всички заедно отишли да срещнат Сара. Дошло време да се разделят 
с добрия съпътник. От благодарност бащата и синът му предложили 
половината от парите, които той събрал от Гаваила, но той отговорил: 
„Царевата тайна да пазиш е добро, а Божиите дела да разгласяваш 
е похвално. Вършете добро, и злото няма да ви сполети . . . По-добре 
малко със справедливост, нежели много с неправда . . . Няма да скрия 
нищо от вас . . . Когато се молеше ти и снаха ти Сара, аз възнасях 
вашата молитва пред Светия, и когато ти погребваше мъртвите, аз 
също бях с тебе . . .  И сега Бог ме прати да изцеля тебе и снаха ти 
Сара . . .  Аз съм Рафаил, един от седемтях свети ангели, които въз- 
насят молитвите на светиите“. Бащата и синът паднали от страх на 
земята. Рафаил им казал: „Не бойте се, мир ще имате. Благославяйте 
Бога до-века . . .  Аз дойдох по волята на Бога . . .  Сега отивам при 
Оногова, Който ме е пратил . . . Напишете на книга всичко станало“. 
Товит и Товия станали, обаче вече не видели ангела.

Тази книга, макар и неканоническа, е много назидателна. Тук ясно 
се откриват премъдрите и благи пътища на Божия промисъл в нашия 
път, които често не забелязваме или пък виждаме едно стечение на 
случайни обстоятелства. Тук ние виждаме невидимото за нас попече
ние от страна на Божиите ангели; тук ни се представят най-поучителни 
примери на добродетелта. Где ние можем да намерим такава картина 
на семейни добродетели, такова изобразяване на патриархални нрави, 
както в тази книга? Каква безгранична любов към нещастните и при
теснените братя! Каква преданност към Провидението сред жесто
ките изпитания! Каква удивителна и сърдечна покорност на Товия към 
баща му!
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Но при всички тези положителни страни на тази книга не й лип
сват и заблуждения: напр. любовта на злия демон към Сара, липсата 
на строга историческа правда и пр.

Книгата Иудит разказва в 16 глави историята на иудейката Иудит 
от Симеоновото коляно, дъщеря на Мерария, жителка на гр. Ветилуя, 
която със своя геройски подвиг избавила Иудея и Йерусалим от игото 
на Вавилонския пълководец Олоферна, — събитие станало в осемнаде
сетата година от царуването на Навуходоносора (Иудит 2, 1) и към 
времето на първосвещеника Иоакима, около 589 г. пр. Хр. Олоферн, 
който воювал с иудеите, обсадил гр. Ветилуя. Градът бил притеснен 
и лишен от хляб и вода. Богатата иудейка Иудит, която в страх Божий 
прекарвала своето вдовство, излязла да спаси крайно притеснените свои 
съотечественици. Като възложила своята надежда на Бога на своите 
бащи, празнично се нагиздила и съпроводена от една своя слугиня се 
отправила към неприятелския стан. Нейната красота и ум пленили 
Олоферна. Унесен от страст и вино, той заспал в своята разкошна па
латка. Във време на съня Иудит му отсякла главата и я занесла на 
старейшините на гр. Ветилуя. Жителите на обсадения град нападнали 
смутените от неочакваната смърт на своя пълководец врагове и побе
доносно ги прогонили. После своя геройски подвиг Иудит се отпра
вила за Ветилуя, гдето останала вдовица у дома си и придобила голяма 
слава и чест и стигнала до дълбока старост — до 105 годишна възраст. 
След смъртта си Иудит била погребана в погребалната пещера на 
своя мъж Манасия. Домът на Израиля оплаквал смъртта на Иудит 
седем деня, която преди смъртта си раздала имането си на своите 
мъжови и нейни роднини (гл. 16, 21—24).

Иудит може да служи за назидателен пример със своята пла
менна вяра в Бога, с голямата си неустрашимост и отечестволюбие, 
както и с голямата си любов към своя мъж, чиято памет не искала 
да оскърби с ново омъжване.

Първата, втората и третата Макавейски книги изобщо описват 
подвизите на братята Макавеи и състоянието на иудейския народ до 
тяхно време.

В п ъ р в а т а  М а к а в е й с к а  книга ,  която се състои от 16 
глави, след кратка бележка за завоеванията на Александър Маке
донски и разпадането на неговата монархия, се говори за страшното 
гонение на иудеите от страна на Антиоха Епифана. По-нататък се по
вествува за въстанието на свещеника Мататия за защита на вярата и 
отечеството и след това се излагат подвизите на неговите синове 
Иуда, Ионатана и Симона. Повествуванието се завършва с изтъкване 
заслугите на сина и приемника Симонов — Йоан.

В т о р а т а  М а к а в е й с к а  книга ,  която се състои от 15 глави, 
не е продължение на първата, а само нейна прибавка. В първите две глави 
се съдържат две послания на палестинските иудеи до техние египет
ски братя (сънародници) и описание на техните гонения и страдания от 
страна на Антиоха Епифана и др. В по-нататъшните глави следва по
вествуванието на първите междуособици; представлява се ужасната 
картина на лудостта на Антиоха Епифана над иудеите и поруганието 
с техните светини (гл. 3—5); представляват се високи образци на 
нравствено-религиозна доблест и преданост на вярата в лицето на
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ветхозаветните мъченици: стареца Елеазара, Соломония и нейните се
дем сина (гл. 6—7) и най-сетне се описват воените действия на Иуда 
Макавей и борбата му със сирийските гонители (гл. 8—13). В една от 
първите две глави писателят обяснява, че съставил своята книга от 
книгите на някой си Иасон Киринейски. Без да се гледа на това, дей
ствителният автор на втората Макавейска книга е така също неизве
стен, както и на първата.

Третата Макавейска книга, която се състои от 7 глави, 
няма нищо общо с първите две Макавейски книги, тъй като описа
ните в нея събития се отнасят към друго време и място. Най-главно 
в нея се описват гоненията на палестинските евреи от страна на еги
петския цар Птоломея IV Филопатор и техните подвизи. На Иосифа 
Флавия, съвременник на Христа, не са били известни както втората, тъй 
и третата Макавейски книги.

Забележка. В гръцкия превод на Седемдесетте има още четвърта книга Мака
вейска, която се приписва на Иосифа Флавий. Тя разказва за мъченическата кончинана 
Елеазара и седемте братя с майката. Тази книга не е приета за свещена нито от Из- 
точната, нито от Западната Църква.

Книгата премъдрост Соломонова, която се състои от 20 глави, 
съдържа високопоучително назидание и размишление за Божията пре
мъдрост. Без да се гледа на това, тази книга не е свободна от за
блуждения: предсъществуване на душите (7, 1—3), вкуса на маната 
16, 2) и др. То се знае, тази книга по никой начин не е написана от 
цар Соломона и е от много по-късно време. Нейният писател, за да 
придаде по-голяма важност на книгата, послужил си с името на 
Соломона.

Книгата премъдрост на Иисуса, Сираховия син, е написана на 
еврейски език от някой си Иисус, Сирахов син, и е преведена на 
гръцки език от неговия внук във времето на Птолемея Евергета 
(вж. предисловието на славянската Библия). Сведения за живота и 
дейността на писателя няма. От самата книга виждаме, че когато 
Иисус, Сираховият син, бил още младеж, той просил от Бога мъдрост 
и със всичкото си сърце се стремел към нея (гл. 24, 17; 33, 17; 51,
18—29). И наистина, тази книга, която се състои от 51 глави, съ
държа най-превъзходни правила за разни случаи в живота, пригодни 
към всички звания, състояния и възрасти. Първите думи на тази книга 
са следните: „Всяка премъдрост е от Господа и с Него пребъдва 
во-века“ (1, 1), а последните: „Той о време ще ви даде награда“ (51, 38).

Послание Иеремиево е написано до пленниците, които били от
карани във Вавилон. То се състои от 72 стиха, в които се дават на
ставления на иудеите да се пазят от вавилонските и египетските идоли 
и от техните капища: „Направени са от художници и златари: нищо 
друго не стават, освен това, каквото художниците са искали да ги 
направят“ (ст. 45); „по тялото им и по главите им кацат прилепи, 
лястовици и други птици, лазят по тях и котки “(ст. 21); „на човек в 
нужда не ще помогнат; към вдовица не ще покажат състрадание и 
на сирак не ще направят добро (ст. 36—37),... защото те не са богове, 
а работа на човешки ръце, и в тях няма никакво божествено дей
ствие“, — ето с няколко думи, как писателят характеризира вавилон
ските и езическите идоли. Същевременно на евреите, като им се пред-
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сказва, че пленът им не ще бъде продължителен („до седем рода“), 
увещават се да пазят вярата си в Иахве, за да може пленът да по
служи като средство за тяхното покаяние.

Това послание като неканоническо, не се намира в еврейската 
Библия. При по-близко запознаване с него личи, че не е творение на 
пророк Иеремия, макар да е надписано „Послание на Иеремия*. Ано
нимният му писател се скрил под неговото име, за да придаде на сйоето 
творение по-голяма важност.

Книгата на пророк Варуха, която се състои от 5 глави, се съе
динява с книгата на пророк Иеремия, като прибавка към нея, и се 
счита от много отци на Църквата за едно с нея книга. Тя е написана, 
с цел да покаже на иудеите, че всичките им бедствия (пленът и из
гарянето на Йерусалим и храма) се изпращат за греховете на бащите 
им и на тях самите, за да ги подбуди към покаяние и да ги утеши с 
обещанието за временната и вечна свобода. Текстът на тази книга, 
изобилствуващ с хебраизми, служи за очевидно доказателство, че пър- >ч
воначално тази книга е написана на еврейски език. За нея се споме
нава в книгата „Постановления апостолски“, гдето се говори, че 
иудеите са я чели в деня на Очищението, за да оплакват опусто
шението на иудейската земя от Навуходоносора. Ако у мнозина отци 
на Църквата не се споменава за нея, това е защото тези отци са я 
считали за едно с книгата на пр. Иеремия. Бележити пророчества в тази 
книга са: 1. за явяването на Бога на земята и поживяването Му с 
човеците (3, 36—38), което послужило за основа на догматика на 
8 глас. „ ншеснуй за MfdoB'feKOdwcVe Nd землй шйс/&,“ и 2. за но
вата слава на духовния Йерусалим, чедата на който ще бъдат събрани 
от залез-слънце до изток със словото на Светия: „Стани, Иеру- 
салуме, и застани на висота, обърни се към изток и погледни децата 
си, събрани от заник-слънце до изток по думата на Светия, обрадвани, 
че Бог си е спомнил за тях“ (5, 5).

Споменахме (§ 12), че особено място между неканоническите 
книги заема тъй наречената трета книга на Ездра, която в нашата 
Библия е преведена от латинската Библия. Тази книга е наречена с 
името на Ездра, не че той е неин автор, но защото нейният истински 
автор (или автори) си е послужил с името на Ездра, за да даде по- 
голяма важност на своята книга. Във Вулгата тя се смята четвърта 
книга на Ездра (първа се смята нашата първа, втора—книгата на Неемия, 
трета—нашата втора) и е наредена след новозаветните книги.

Тази книга се дели на две части: първа, която се състои от 1 и 
2 глави и 15 и 16, и втора, която се състои от средищните глави 3—14. 
Първата част се приема, че е написана в новозаветно време, защото 
в нея се срещат понятия, образи, дори изрази, евангелски. Така за явя
ването на Месия се говори, че е станало; месиянските блага се пред
ставят не като земни и чувствителни, а вечни и духовни (2, 11, 37); 
Божията грижа за иудеите се рисува под образа на кокошка, която 
събира пилците си под крилете си, точно както е в Евангелието (1, 
30;ср. Мат. 21, 37); отхвърлянето на иудеите се представя под образа 
на запустял дом, точно според евангелския израз (1, 33; ср. Мат. 23,33), 
и др. При това положение се смята, че някой евреин, повярвал в Хри
ста, е искал със своите речи в пророческа форма да подействува на
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своите сънародници ида разколебае тяхното коравосърдечие, което ги 
отдалечавало от Христа. В резултат на това се явила първата част на 
книгата.

Втората част (гл. 3—14) се смята, че е написана от друг автори 
по своя характер на съдържанието е от ветхозаветно време, защото 
в нея се прокарват мисли, типични за иудеин от последните ветхоза- 
ветни времена, като тези, че целият свят е създаден за иудеите (6, 
55—59); също и учението за Месия е непълно, защото Неговата смърт 
се представя като обща човешка участ, служението Му — като предна
значено само за иудеите, а самото Му явяване се рисува като свър- 
шек на света (7, 26—33; 13, 38,48). Един неизвестен книжник от по
следните ветхозаветни времена, когато евреите са били насилвани в 
религиозно и национално отношение, е искал да подигне вярата и на
деждата на своите сънародници с тайнствени видения и беседи за мина
лите и бъдещите съдбини на Божия народ.

Смята се по ред съображения, че първата част е написана на 
гръцки, а втората на староеврейски език.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Кратък географски и исторически преглед на Палестина
Палестина е общото название на земята на евреите (Бит. 40,5) 

която се наричала още „Господня земя“ (Ос. 9,3), „Света земя“ (Зах
2, 12), „Израилева земя“ (Йез. 7,2), „Обещана земя“ (Евр. 11,9). Пър- 
воначално това название се е употребявало само да се означи примор
ския бряг на земята, заселена с филистимци (Изх. 14,29; 15, 14;Иоил
3, 4) и в този изключителен смисъл се употребява във Ветхия Завет 
еврейската дума „Пелешет“, на която съответствува думата Палестина 
и която се превежда с думите: „земя Филистимска“ и „Филистея“ 
(Пс. 86, 4; 107, 10). Границите на Палестина първоначално са се опре
делили от р. Йордан и Мъртвото море, Камениста Арабия, Средиземно 
море и Сирия; а после в нейния състав влезли и земите на другата 
страна на Йордан, от р. Арнон до пл. Ермон и Антиливан. При това 
протежение границите й откъм юг се простират от южните предели 
на Мъртвото мбре до Идумея, Камениста Арабия и Египетския поток 
(Ел-Ариш— Числ. 34, 5; Нав. 15, 4, 47), който се втича в югоизточ- 
ната страна на Средиземно море при Риноколура; към запад Пале
стина граничи със Средиземно море, Филисгимската зема и Финикия 
(Числ. 14, 6;Второз. 11, 24); към север тя се простира от пл. Ор и 
Ермон до пл. Ливан и Антиливан и гр. Дамаск в Сирия (Числ. 34,
7—9; Нав. 1, 4;Второз. 11, 2?): към изток границите й са р. Ефрат и 
пределите на Рувимовото и Гадово колена и полуколяното Манасиево 
до Амонитската и Моавска земя (Нав. 1, 4; Второз. 2, 9; 1 Пар. 5,9— 10). 
При всичката своя уединеност Палестина лежала, така да се каже, в 
самия център на стария свят: доколкото е била близка до населените 
части на Африка, дотолкова сб доближавала до известните тогаз дър
жави в Европа и Азия. Ето защо Господ говори: „Този Йерусалим
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положих посред народите“ и оттук трябвало да изгрее светлината и 
да дойде спасението на целия свят.

Палестина е твърце планинска страна. Главните й планина са: на 
север Л и в а н  (т. е. бяла планина, наречена така отчасти от снега, който 
шест месеца покрива върха й, отчасти от варовитите й скали и чуки) 
и А н т и л и в а н ,  която започва от Дамаск и е известна в Писанието 
така също под името Ливан (Песн. 7,6); на юг от тях са: Н е ф т а л и -  
м о в и т е  пл а нини ,  Т а в о р  (гдето е станало Преображението), на 
високата Иезреелска равнина — Е ф р е м о в и т е  п л а н ин и ,  Г е в а л ,  
Г а р и з и м ,  К а р м и л и д р . ; още по на юг са иудейските планини, 
между които по-известни са: Мория ,  Сион,  Е л е о н с к а т а  (гдето 
е станало Възнесението) и др. Преобладаващата формация на тези 
планини е креда и вар с кремък. От равнините по-забележителни са: 
Е з д р и л о н с к а т а ,  З а в о л у н о в а т а ,  С а р о н с к а т а ,  С е ф е л ,  оро
сявани с малки и през лятото пресъхващи потоци и рекички: К и с о н, 
К е д р о н  и др. Граница между източна и западна Палестина е реката 
Йордан, по двете страни на която се простира известната Йорданска 
д о л и н а .  Реката Й о р д а н ,  която извира от полите на Ливан, минава 
през езерата М е р о м  и Т и в е р и а д с к о т о  и се втича в Мъртвото 
море. Източната страна на Палестина представлява голяма и висока 
равнина, която се губи в пустинята, а на юг се възвишава до плани
ната Фасг а .  Тук текат рекит е: И е р о м а к с ,  която се втича в Йор
дан, и потокът А р н о н  (сега Уед—Меджеб), който направо се втича 
в Мъртвото море. От езерата и моретата забележителни са : езерото 
Ф и а л при полите на Антиливан, М е р о м  или С и м о н и т с к о т о  
е з е р о ,  Г е н и с а р е т с к о т о  или Т и в е р и а д с к о т о  море ,  М ъ р т 
в о т о  море ,  или иначе А с ф а л т о в о т о  или С о л е н о  е з е р о ,  
С р е д и з е м н о т о  море,  наречено в Свещеното Писание Ве лико ,  
а понякога само „море“. От nvcmunume на Палестина по-забележителни 
са: И у д е й с к а т а ,  Й о р д а н с к а т а ,  Т е к о и с к а т а ,  И е р и х о н -  

* с к а т а  и др. Ето с какви думи пророк Иеремия рисува пустинята, в 
която евреите странствували четиридесет години: Иахве „ни води по 
пустинята, по земя пуста и ненаселена, по земя на смъртна сянка, по 
която никой не е ходил и гдето човек не е живял“ (гл. 2,6). Климатът 
на Палестина е различен: в планинските места е умерен, а в по-рав- 
ните места — горещ. И в нея в същност има две годишни времена: 
лято и зима. Лятото е горещо, а зимата студена, или по-точно: сухо и 
ясно време и дъждовно време (Бит. 8,32; Зах. 14, 8). Дъждовното 
време на годината, което съответствува на нашата есен, започва от 
половината на октомври или ноември, а не изведнъж, а постепенно- 
постепенно (Второз, 11, 14; 2 Цар. 21, 10). Студът достига своя мак
симум в декември и януари, когато нерядко пада сняг, а понякога и 
град. От април почва жътвата и заедно с нея и сухото и топло време 
на годината, което с незначителни изменения продължава до октомври. 
Горещината особено се чувствува от последната половина на юли до 
втората половина на август. По това време всяка полска зеленина из
съхва, особено когато духа горещият източен вятър, вреден за гради
ните, и полетата, и опасен за морските кораби (Ос. 13,15; Йона 4,8). 
Климатът на Палестина изобщо е здрав, но не можем да не забеле
жим, че при всички благоприятни климатични условия всяка страна
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там има своите бедствия: мор, земетръси, скакалци, суша, град и др.
По своето положение и умерен климат Палестина пада към пло

дородните страни. Ако ли пък сега се намират'много запустели места 
и необработени земи; ако всичките населени места са само малозасе- 
лени села, то трябва да помним, че всичко това е предсказано от 
Моисея (Второз. 28, 15—20). От историята е известно, че тази страна 
не един път е опустошавана от асирийци, халдеи, сирийци, римляни, 
сарацини и турци. А че в старите времена е била най-прекрасна и най- 
плодородна страна, затова едногласно свидетелствуват втачки древни 
писатели, които я представляват за страна, богато украсена с пре
красни долини, богати полета и ливади, прохладни гори, великолепни 
градове и села. Наистина, плодородието на Палестина в библейските 
времена било извънмерно: пшеница, ечемик, грозде, ориз, леща и 
памук тук са растели в голямо изобилие; рози, лилии, нарциси и други 
благовонни цветя в най голямо количество покривали и украсявали ни
вите и полетата; балмазовото дърво, маслината, нарът, палмата и ке
дърът растели в нея във всичката си красота и великолепие. Особено 
пък с растителност, плодородие и богатство на своите произведения 
се отличавали Галилея, Саронската равнина, планините Ливан, Кармил, до
лините Васан и Хеврон. От животните тук се развъждали овце, кози, 
волове, крави и камили, осли, мулета и разни птици. Пчеловъдството 
така също било важен предмет на стопанството на Палестина. Изра
илтяните изнасяли значително количество мед вгр. Тир. Не по-малко 
значение е имали и риболовството, особено за жителите на краймор
ските страни. От минералите често се среща вар, креда, каменна сол, 
сяра, асфалт и др., мед, сребро, злато и дори скъпоценни камъни (Вто
роз. 8 ,9; 33, 19;Иез. 22, 18—19 и др.). В Библията Палестина се пред
ставлява като най-прекрасна и най-плодородна страна, по която „тече 
мед и мляко“, и която се напоява от водата на небесния дъжд. За 
богатството и природата на Палестина едногласно свидетелствуват 
Диодор Сицилийски, Тацит, Плиний, Йосиф Флавий и др.

В първобитните библейски времена селата и градовете били не
значителни. Названието „град“ се среща вече в семейството наАдама. 
Каин, след като убил брата си Авела, се отделил от останалото Ада
мово семейство на изток, гдето построил град и го нарекъл по името 
на своя син Еноха (Бит. 4, 17). След потопа много рано се споменава не 
само за Вавилон, но и за много градове и цели господарства (Бит. 10, 
10—12), като напр. за Сенаар, за Ниневия в Асирия и др. По-нататък 
се споменават ханаанските градове : Сидон, Газа, Содом, Гомора, Адам, 
Цевоим (Бит. 10, 19), както и във времената на Моисея и Иисуса На- 
вина — Иерихон, заграден с високи стени (Нав. 6:19), Гай с 12,000 жи
тели (Нав. 8,25), Гаваон (Нав. 10, 2), Асор, който господствувал над 
всички северни царства (Нав. 11, 10). Във времената на Давида и Со- 
ломона особено бил укрепен, разширен и украсен Йерусалим, столич
ният град на Палестина. Освен това, Соломон построил и възобновил 
следните градове: Газер, Ветирон, Ваалат, Тамор и др. (3 Цар. 9, 12;9, 
17—19). Соломоновият храм бил чудо на света. След раздялата на цар
ствата не по-малко забележителен бил градът Самария както по своето 
прелестно местоположение, така и по богатството, укреплението и 
народонаселението, което се изчислявало в цяла Палестина на
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десет милиона, като напр. при Давида се равнявало на пет милиона, 
а във времето на Соломона още повече. За многобройнрстта на насе
лението, така и за благоустройството и цветущето състояние на гра
довете, освен свидетелствата на Свещеното Писание, говорят и светските 
писатели, свидетелствуват и развалините на разрушените палестински 
градове. Пътешествениците на много места намират купове дялани ка
мъни, гранитни стълбове, мраморни колони, развалини на пространни 
улици, храмове, дворци, замъци, кули, водохранилища и водопроводи. 
С такива развалини е изпълнена цялата Палестина, като напр. в Йеру
салим, Хеврон, Газа, Аскалон, Азот, Самария, Наблус, Тир, Бейрут, 
Дамаск, в Ливан и в много места.

Първоначално Палестина се разделяла, според 12-тях израилеви 
колена, на дванадесет части, които през времето на пророк и съдията 
Самуила .образували едно гбсподарство, първи цар на което бил Саул. 
Това царство след 150 годишно съществуване се разделило на две 
царства: Иудейскб и Израилско. Израилското царство след непродъл
жително време било разрушено от асирийците, а Иудейското било по
корено от халдеите. След вавилонското пленение Иудея била разделена 
на дребни части, които се намирали под персийско владичество, при 
което иудеите се възвърнали всякой в своя град. В Свещеното Писа
ние се посочват градове от разни колена, макар върналите се да се 
причислявали не по колена, а по-често по градове, семейства и родове 
(1 Ездр. 2 8—10; Неем. 7, 11), но не се изгубва изпредвид и племен
ното различие до най-късните времена (Мат. 1, 1—17, 4, 13—16, Лук. 
2, 4—36; Деян. 26,5; Римл. 11, 1; Филип. 3, 5).

По времето на Иисуса Христа Палестина се разделяла на четири 
части: Галилея, Самария, Иудея и Перея (на другата страна на Йордан). 
В по-късно време, когато Палестина се намирала под владичеството 
на римляните, тя се делила на три части: първа, втора и трета Пале
стина. В първата влизала Иудея и Самария, във втората — Галилея, 
Трахонитската област и Итурея, а в третата— Перея и Идумея. Всич
ките тези части, според управлението си, зависели от Сирия, а в 637 г. 
сл. Хр. били завладени от мохамеданите, под чието управление се на
мираха до първата световна война. След тази война Палестина имаше 
местно самоуправление под английски протекторат. Сега, след втората 
световна война, Палестина представлява отделна държава Израел със 
столица Тел—Авив.

Първоначално Палестина била заселена от различни ханаански 
племена, които били покорени от евреите и голяма част от тях изтре
бени. Сега населението на Палестина се състои от евреи, които посто- 
янно идат от разните части на света, араби, турци, египтяни, арменци и 
християни от разни изповедания.
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§ 63. Гл. 13: Изпращане на разузнавачи в Ханаанската з е м я ................................71
§ 64. Гл. 14: Бунтът на израилтяните и осъждането им на 40-годишно скитане в

пустинята...................................... .      72
§ 65. Гл. 16 и 17 Бунтът на Корея, Датана, Авирона и Авнана и утвърждаване

свещенството от Аароновия род чрез чудото на цъфналия ж е з ъ л .............  73
§ 66. Гл. 21, 1— 9 : Наказание на израилския народ с отровни змии и спасява

нето му чрез медната зм и я .....................................................................   74
§ 67. Гл. 22, 1—3 5: Чудесното говорене на Валаамовата ослиц а....................... 75
§ 68. Гл. 24, 15— 19: Пророчеството на Валаама за Звездата от Н акова......... 77

5. Книга Второзаконие

§ 69. Название на книгата  ..................     77
§ 70. Повод и цел за написване на книгата.....................................................................  78
§ 71. Съдържание на книгата............................  •  • . . . . 78

Избрани места от книгата за изяснение

§ 72. Гл. 18, 9 — 19: Предсказание за Великия Пророк, подобен на Моисея . . .  78
§ 73. Гл. 28 : Мойсей предсказва съдбата на израилский н а р о д ......................  79
§ 74. Гл. 34: Смъртта на М оисея ..................................................................................  81

II. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ 

§ 75. Понятие, число и название на историческите книги.....................................  83

6. Книга на Иисуса Навина

§ 76. Название на книгата...............................................• . . ...................................................  83
§ 77. Писател на книгата..........................................    83
§ 78. Цел за написване на книгата..................................................... • ...............................  84
§ 79. Съдържание на книгата * . ..................................... • . • . • ..........................................  84

Избрани места от книгата за изяснение

§ 80. Гл. 1: Призоваване на Иисуса Навина за водач на израилския народ . . .  85
§ 81. Гл. 2 :  Блудницата Раав приема еврейските съгледвачи в Иерихон . . . .  86
§ 82, Гл. 3 —5, 1: Преминаване" през р. Й ордан ...................................................  . . 86
§ 83. Гл. 5 ,2 — 12: Последни приготовления за влизане в обещаната земя . . .  88
§ 84. Гл. 5 ,1 3 —6 ,2 6 :  Чудесното преминаване р. Й ордан. . . . . . . . . . .  88
§ 85. Гл. 1 0 ,1 — 15: Иисус Навин спира слънцето и л у н а та ..........................  90
§ 86. Гл. 14— 19: Разделяне на обещаната земя по жребие . . .  ........  94
§ 87. Гл. 2 0 ,1 —9 : Определяне градове за убеж и щ е. • ...............................  95
§ 88. Гл. 21, 1—45: Градове за левитите...............................................................  96
§ 89. Гл. 23 и 2 4 : Предсмъртни завещания на Иисуса Н авина........................97
§ 90. Предобразователно значение на Иисуса Навина    98

7. Книга Съдии израилеви

§ 91. Название на книгата . . . . . . .    98
§ 92. Писател на книгата  ..............................................................   99
§ 93. Цел за написване на книгата . •  .....................................................................  99
§ 94. Съдържание на книгата.............................   100

Избрани места от книгата за изяснение

§ 95. Гл. 5 ,1 — 31 : Песента на Девора и Варака « . . .  . 100
§ 96. Гл. 6 и 7 : Гедеон и неговият подви г.................................................................... 102
§ 97. Гл. 11 ,20— 40: Оброкът на И еф тая.................................................................... 104
§ 98. Гл. 13— 16: Самсон и неговите подвизи..................* ......................................... 105
§ 99. Предобразователно значение на някои лица и събития в книгата Съдии . 106
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8. Книга Рут

§ 100. Название на книгата    . . .  107
§ 101. Писател на книгата .................................................................................................................... 107
§ 102. Цел за написване на книгата  • . . . . 107
§ 103. Съдържание на книгата.........................................................   .   108

Общи сведения за книгите на Царствата

§ 104. Название на книгите.........................................  110
§ 105. Писатели на книгите...................................................................................  110
§ 106. Времето, което се обхваща от книгите на Ц арствата................................................... 111
§ 107. Цел за написване книгите на Царствата . . . . ........................................................111

9. Първа книга на Царствата .

§ 108. Съдържание на книгата    . . .  111

Избрани места от книгата за изяснение

§ 109. Гл. 1 — 3 : История на Самуила . . .    . . .  114
§ 110. Гл. 8 ,1 —2 2: Промяна в управлението на Божия н а р о д ..........................................116
§ 111. Гл. 8, 23— 11, 15: Помазването на Саула за цар и всенародното му призна

ване . .    117
§ 112. Гл. 12: Прощална реч на Самуила . . . . . . . . . .  • ............................ 120
§ 113. Гл. 16, 1— 22: Помазване на Давида за ц а р ..................................................................... 122
§ 114. Гл. 28: Самуил се явява на Саула при аендорската вълшебница....................... 123
7

' 10. Втора книга на Царствата

§ 115. Съдържание на книгата  ............................................................ 125

Избрани места от книгата за изяснение ,

§ 116. Гл. 5, 1— 10: Възцаряването на Давида над целия израилски народ . . . .  127 
§ 117. Гл. 6. 1— 23: Пренасяне ковчега на завета ог Кириатиарим в Йерусалим . 128 
§ 118. Гл. 7, 1— 7 : Намерението на Давида да построи храм и Божието открове

ние за славата на дома м у ............................................................   130

11. Трета книга на Царствата 
* *
§ 119. Съдържание jia книгата.......................  131

Избрани места от книгата за изяснение

§ 120. Гл. 3: Соломон изпросва от Бога мъдрост и Бог му дава обещания . . .  134
§ 121. Гл. 8 :  Освещаването на Соломоновия х р а м ......................................................................134
§ 122. Гл. 9, 1— 9 : Второ Божие явяване на Соломона .  ....................................................137
§ 123. Гл. 11: Порочният живот на Соломона и предсказанието за разделяне на

ц а р с т в о т о ......................................................................    138
§ 124. Гл. 17 и 18: Пророк Илия и ревността му срещу разпространилото се в

израилското царство идолопоклонство . . .  • . .  ...............................................140

12. Четвърта книга на Царствата

§ 125. Съдържание на книгата ...............................  .......................  141
§ 126. Гл. 2 : Вземане на св. пр. Илия жив на н е б е т о ............................  146
§ 127. Гл. 5, 1— 17: Изцеряване проказата на Сирийския военачалник Неемана от

пророк Елисея .    148
§ 128. Гл. 17 : Падението на израилското царство и началото на самарянския

р а з к о л .............................................................................................   150
§ 129. Гл. 20. 1— 21 • Чудесното изцеряване на благочестивия цар Езекия и проро

чеството на Исаия за пленяване иудеите от вавилонците  ...........................152
§ 130. Гл. 25: Падане на иудейското царство .  ..........................  153
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13 и 14 кииги Паралипоменон

§ 131. Название на книгите • . .  • . 154
§ 132. Писател на книгите Паралипоменон • ................................    155
§ 133. Цел за написване на книгите Паралипоменон .........................................• . . .  155
§ 134. Съдържание на книгите  ....................................• ........................................................ • 156

Избрани места от книгите Паралипоменон за изяснение

§ 135. 1 Пар. Гл. 16: Свещената песен след пренасяне ковчега на завета в Йеру
салим . . .      156

§ 136. 1 Пар. Гл. 24 и 25: Давид разделя свещениците и левитите на чреди . . 158

15. Първа книга на Ездра

§ 137. Название на книгата.......................................................  .............................................160
§ 138. Сведения за писателя на книгата.....................................................  .   160
§ 139. Цел за написване книгата  . . • .............................................. 1 6 1
§ 140. Съдържание на книгата................................................................................... ...  161

16. Книга на Неемия

§ 141. Название на книгата  ...................  . , ............................164
§ 142. Сведения за писателя.......................................................................................................... 164
§ 143. Цел за написване на книгата  ........................................................... . 165
§ 144. Съдържание на книгата . . .  * ....................................................................................165

17. Книга Естир

§ 145. Название на книгата......................................... • ............................................................. 168
§ 146. Писател на книгата...............................................................................................................168
§ 147. Цел за написване на книгата................................  168
§ 148. Съдържание на книгата............................... • ............................................................................169

III. ПОУЧИТЕЛНИ (ДИДАКТИЧНО-ПОЕТИЧНИ) КНИГИ

§ 149. Понятие, брой и название на ветхозаветните поучителни (дидактично-пое-
тични) книги . *.............................................................................................  • , . . . 171

§ 150. Поучителните (дидактично-поетични) книги по форма и съдържание и тях
ното отношение към новозаветните от този в и д ......................... • ...........................171

18. Книга на Иова

§ 151. Название на книгата..................................................    172
§ 152. Историческа достоверност на книгата; време и място на Иововия живот . 172
§ 153. Писател на книгата......................  173
§ 154. Цел за написване на книгата.......................................  ............................................174
§ 155. Съдържание на книгата................................................... ......................................... 174

I. История на Иова до проклеване деня, в който се е р оди л    . 174
II. Беседи на Иова с неговите приятели.................  ............................................176
III. Повторно блажено състояние на Иова след неговите страдания . . .  186

§ 156. Предобразователно и нравоучително значение на Иововия ж и в о т ............... 187

19. Книга Псалтир

§ 157. Название и състав на книгата.......................................................................................  . 187
§ 158. Писатели на псалмите  • 188
§ 159. Съдържание и деление на псалмите.................................................... ......................... 188
§ 160. Богослужебно употребление на Псалтира във ветхозаветната и новозаветната

Ц ъ р к в а ....................................................................................................................................190
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Избрани псалми за изяснение

§ 161. Псалом 1  .....................................................
§ 162. Псалом 2 .................................................................................
§ 163. Псалом 8  ........................................................................
§ 164. Псалом 15 . . . .   ....................................................  •
§ 165. Псалом 2 1 .....................................................     • •
§ 166. Псалом : 39 .  ....................... ..............................................
§ 167. Псалом 40 .................................................................................
§ 168. Псалом 4 4 .................................................................................
§ 169. Псалом 5 0 ........................................................■ . . . .
§ 170. Псалом 5 4 ..................................................................................
§ 171. Псалом 6 2 .............................. .... ..............................................
§ 172. Псалом 6 7 .............................. ....  ........................
§ 173. Псалом 6 8 ..........................   . . . . . .
§ 174. Псалом 7 1 .......................... .... ...................................................
§ 175. Псалом 8 9 .............................................• ............................
§ 176. Псалом 90 .............................................................................
§ 177. Псалом 1 0 2 ..................................................................................
§ 178. Псалом 103    . . .
§ 179. Псалом 1 0 9 ............................................................
§ 180. Псалом 117 . • .  • . . . .
§ 181. Степенни псалми 119— 133  .................. ....
§ 182. Псалом 136 . . .  ............................ ....
§ 183. Псалом 1 3 8 .................................................................... ....

20. Книга Притчи Соломонови

§ 184. Название на книгата . . .   214
§ 185. Писател на книгата Притчи Соломонови............................................................ 215

. § 186. Цел за написване книгата Притчи . .  215
§ 187. Богослужебно употребление на книгата П ритчи............................................... 215
§ 188. Разделение на книгата и изложение на нейното съдържание . . .  • . . .  216

Избрани места за изяснение от книга Притчи

§ 189. Гл. 9, 1— 12: Ипостасната Премъдрост като наредителка на Божието царство
на зем я та ................................................... ......................................... ....  ............................ 21

21. Книга на Еклисиаста или Проповедника

§ 190. Название на книгата.................................................................................................................... 219
§ 191. Писател на книгата...........................................  • ................................... 219
§ 192. Главен предмет на съдържанието на книгата Еклисиаст и отличителните

черти на нейното излож ение...........................     220
§ 193. Цел за написване на книгата  ...........................   221
§ 194. Разделение на книгата и изложение на нейното съдържание- . . . .  221

Избрани места от книгата за изяснение

§ 195. Гл. 7, 2 —23: За най-доброто поведение при щастливи и нещастни случаи
в ж ивота...................................................    223

§ 196. Гл. 8. 16—9, 10: Значение на човешкия земен живот цо отношение на зад
гробния     225

22. Книга Песен на песните

§ 197. Название на книгата . . . . . . . .  • . . . * ............................. .......... 226
§ 198. Писател на книгата............................................................................... • . . .  226
§ 199. Повод и цел за написване на книгата......................................................................226
§ 200. Предмет на книгата и форма на нейното излож ен ие........................................ 227

. 191 

. 191 

. 193 
. 193 
. 195 
. 197 
. 198 
. 199 
. 200 
. 201 
. 202 
. 203 
. 203 
. 205 
. 206 
. 206 
. 207 
. 208 
. 210 
. 210 
. 212 
. 212 
. 213
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§ 201. Съдържание на книгата.........................................................................................................228
§ 202. Тайнственото предобразователно значение на брачния съюз, изобразен в Песен

на песните  .....................................................................     229

IV. ПРОРОЧЕСКИ КНИГИ

§ 203. Понятие за пророците и за техните пророчества  ..........................................230
§ 204. Разни способи за получаване откровения от Б о г а   . 231
§ 205. Разни способи, чрез които пророците съобщавали на людете Божията воля 232
§ 206. Брой на пророците и на техните книги ...................................... • ...................................233
§ 207. Поглед върху съдържанието на пророческите книги и главен предмет на

пророчествата ; -   234

23. Книга на пророк Исаия

§ 208. Сведения за пророка............................................  . •   . . . .  235
§ 209. Съдържание на книгата и нейното деление . . . ..........................................................236

Избрани места от книгата за изяснение

§ 210. Гл. 1. Религиозно-нравственото състояние на иудеите по времето на пророк
И саи я   . .     237

§ 2 1 1 .  Гл. 2 /  1— 6 : Бъдещето царство-на мира около Йерусалим . .  238
§ 212. Гл. 5, 1— 7 : Притча за неплодното л о з е ............................  239
§ 213. Гл. 6 : Повикване и посвещение на Исаия за пророк ................................................239
§ 214. Гл. 7, 1 — 14: Пророчество за рождението на Емануила от Девица . . . .  240
§ 215. Гл. 8, 1— 9, 7 -.Пророчество за въздигане Божието царство чрез обещания

Потомък на Давида; свойствата на Емануила...... ...............................   241
§ 216. Гл. 11 : Изпълненият с Божия Д ух Потомък от Иесеевия пън и Неговото

ц арство..................................     / .........................................................................243
§ 217. Гл. 13, 1 — 14, 28: Предсказание за съдбата на Вавилон.............................. 246
§ 218. Гл. 19. Пророчество за съдбата на Египет . . . .  246
§ 219. Гл. 28, 1— 16: Пророчество за „краеъгълния камък“ на Сион . . . . . .  247
§ 220. Гл. 35: За жадуващата пустиня     . 248*
§ 221. Гл. 40, 1—5 :  За гласа на викащия в пустинята............................................................ 249
§ 222. Гл. 42, 1—9 : За кроткия Отрок Господен   . . . . . 250
§ 223. Гл. 44, 28—45, 9 :  За персийския цар Кира, освободител на евреите . . 251
§ 224. Гл. 52, 13—53, 12 : Страданията и прославата на М еси я ...............................252
§ 225. Гл. 54, 1—8 : За много чеда на неплодната . .  257
§ 226. Гл. 5 5 : Насищане на жадуващите с изобилна в о д а   . . .  258
§ 227. Гл. 60: За славата на Й ерусалим ..............................................  259
§ 228. Гл. 61 : За Помазаника Г о с п о д е н ............................................   259
§ 229. Гл. 63, 1—9 : За победителя на С и о н .................................. . 2 6 1
§ 230. Гл. 65, 1— 25: Призоваване на езичниците и тържеството на Църквата . 262
§ 231. Гл. 66 : Отстраняване неразкаяните грешници от тържеството на Църквата 262
§ 232. Общ поглед върху пророчествата на Исаия  ................................  263

24. Книга на пророк Иеремия

§ 233. Сведения за писатедя . .    . . . ■ ................................................263
§ 234. Съдържание, разделение и характер на книгата . . •...................................................265

Избрани места от книгата за изяснение

§ 235. Гл. 2, 1— 37—3, 1— 5 : Изобличение на евреите за нарушение завета с Бога
при цар Иосия . . . .    % . . . . 266

§ 236. Гл. 9 :  Плачевни песни за нравствената развала у съвременниците на про
рока ..........................................• ..........................................................................................................267

§ 237. Гл. 11 и 12: Речи от времето на Иоакима при заплахата от нахлуване в 
Иудея на Навуходоносоровите войски. Невярност на народа към Божия завет.
Опит на анатотските жители да убият И ерем ия............................................................ 268

§ 238. Гл. 19 и 20 : Речи на Иеремия, произнесени в двора на нерусалимския храм. 
Малтретиране на пророка от храмовия надзорен свещеник Пасхора. Горчив 
плач за страданията от пророческо служение. Иеремия проклина своя живот 268
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§ 239. Гл. 23 : Божият съд над пастирите и лъжепророците. Пророчество за Правед
ния Ц а р ........................................................     269

§ 240. Гл. 25: Пророчество за 70-годишния плен и за наказанието на езическите
народи ................................................................................................................................................270

§ 241. Гл. 31, 31—40: Пророчество за новия завет  ................................................................ 270
§ 242. Гл. 36, 1—43, 7 : Описание иа обсадата на Йерусалим и разрушението му

от вавилонците............................  271
§ 243. Гл. 43, 8 —44, 20 и 46—51 : Пророчески речи към иудейте в Египет и про

рочества против езическите народи-...........................   273
§ 244. Гл. 52 : Допълнителни известия за разрушаването на Йерусалим, както и за

отвеждане на пленените и помилването на*Иоакима............................................... 275
§ 245. Особеност и цел на Иеремиевите пророчества.................................................................275

25. Книга Плач Иеремиев

§ 246. Название и писател на книгата; време и цел за написването й ............................277
§ 247. Съдържание на книгата . . . . • ............................ • ..................................................278

26. Книга на пророк Иезекииля
t  |

§ 248. Сведения за писателя................................................................................................................279
§ 249. Съдържание, разделение и характер на книгата................................................... ....  280 •

Избрани места от книгата за изяснение

§ 250. Гл. 1— 2, 1 : Явяване на славата Господня ........................................................ 28.1
§ 251. Гл. 2, 2— 3, 27 : Повикване и посвещение на Иезекииля за пророк...................281
§ 252. ГЛ. 33 , 1— 20: Длъжностите на п а с т и р и т е  • . . 282
§ 253. Гл, 34 : Божият съд над недостойните израилски пастири и пророчество за

спасение чрез Пастиря от Давиловия род . .  ................................. . 283
§ 254. Гл. 3 7 : Пророчество за възкръсването на Израиля за нов живот и неговото

обеди н ен и е.......................................................  284
§ 255. Гл. 43, 24— 44, 4 : Пророчество за заключените източни врати на храма . . 285
§ 256. Гл. 48 : Пророчески видения за новото месиянско царство...................... 286
§ 257. Отличителни особености в изложението на к н и г а т а ....................................................288

27. Книга на пророк Даниила

§ 258. Сведения за писателя.....................................................................................................................288
§ 259. Съдържание, деление и характер на кн и гата .........................• .................................... 289

Избрани ме‘ста от книгата за изяснение

§ 260. Гл. 1 : Възпитанието на Даниила и неговите другари във Вавилон . . . .  290 §
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