
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОТЗИВИ  

„”Синай до Сион”” e един земен, конкретен разказ за един често забравян 
аспект на второто пришествие на Исус. Мнозина не са наясно с 
пророчествата за Израел и езическите нации, които са били „под носа ни 
през цялото това време“. Бог изпълнява Своите изкупителни обещания във 
времето и пространството, горещи пустини и прашни пътеки, а не в 
неопределени, свръх одухотворени блудкави фрази. Тази книга, 
оживотворявайки Исус по време на Неговото завръщане, ще ви позволи да 
Го видите, помиришете, докоснете и чуете. Тя ще ви накара да Го обичате 
повече.” — Д-Р АЛЪН Е. КУРШНЕР, ЕСХАТОС МИНИСТРИС (ALAN E. 
KURSCHNER, ESCHATOS MINISTRIES) 

„Джоел Ричардсън е написал една наистина уникална книга, отнасяща се 
до завръщането на Исус. Това изследване трябва да бъде внимателно 
обмислено от всеки сериозно изучаващ Писанията. Той се заема с темата 
за множество пренебрегнати подробности относно завръщането на Исус, 
намиращи се както в Стария, така и в Новия завет. Моля се тази книга да 
бъде благословение за вас.”  
— Р. Т. КЕНДАЛ (R. T. KENDALL), АВТОР НА БЕСТСЕЛЪРИ И УЧИТЕЛ  

„Джоел Ричардсън постави истинско предизвикателство пред мен относно 
това, което си мислех, че знаех за второто пришествие на Исус Христос. 
Начинът, по който Неговото завръщане е свързано с историята на Изхода, 
е особено просветляващ. Четейки книгата, нямаше как да не си представя 
грандиозните изображения, които авторът така експертно е представил.”  
— МАТЮ БРАЙС ЪРВИН (MATTHEW BRYCE ERVIN), ПАСТОР, ЕВАНГЕЛСКА 
ЛУТЕРАНСКА ЦЪРКВА СИОН, УОРЛАНД, УАЙОМИНГ, И ПРОФЕСОР-
СЪВЕТНИК, ТЕОЛОГИЧЕСКА СЕМИНАРИЯ ТИНДЕЙЛ  

„От момента, в който станах последовател на Исус, бях поучаван да 
очаквам с нетърпение Неговото завръщане. Но ще призная, че през 
годините това нетърпеливо очакване е било на приливи и отливи. Джоел 



Ричардсън великолепно разпали библейската надежда за предстоящото 
идване на Исус. “Синай до Сион” демонстрира, че романтиката на 
изкуплението е дълбоко вкоренена в Стария завет, а Святият Дух е 
нейният Велик Архитект, който умишлено е оставил пръстовите си 
отпечатъци, така че да можем да ги открием. Тази книга ще ви помогне да 
видите в общи линии библейското минало и да насочите поглед към нашето 
сензационно бъдеще.” 
— СКИП ХЕЙЗИК, ПАСТОР В КАЛВЪРИ ЧЪРЧ, АЛБЪКЪРКИ (SKIP HEITZIG, 
CALVARY CHURCH, ALBUQUERQUE, NM,) И АВТОР НА БЕСТСЕЛЪРА 
“БИБЛИЯТА, ВИДЯНА ОТ 30 000 ФУТА ВИСОЧИНА” (THE BIBLE FROM 
30,000 FEET) 

„Въз основа на Писанията и еврейската традиция, Джоел Ричардсън 
представя в едри щрихи един правдоподобен сценарий за деня Господен. 
Написвайки го в обичайния си увлекателен стил, той вдъхва живот на 
различните възможности за Парусията на Христос. Тъй като тази епоха 
наближава края си, аз вярвам, че Господ ще използва тази книга, за да 
накара тялото Христово да възложи своята надежда по-пълно върху 
откровението на Христос Исус.”  
— ДЖОН ХАРИГАН, МИСИОНЕР И АВТОР НА “ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ 
РАЗПНАТИЯ ХРИСТОС: ТЕОЛОГИЯ НА СТРАДАНИЕТО ПРЕДИ СЛАВАТА” 
(JOHN HARRIGAN, THE GOSPEL OF CHRIST CRUCIFIED: A THEOLOGY OF 
SUFFERING BEFORE GLORY) 

“Човек може да научи толкова много от тази книга. Тя е наситена с 
разяснения на Писанието, особено частта от Писанието, която не бива 
изучавана от повечето християни, именно старозаветните пророци. 
Ричардсън хвърля ярка светлина върху Писанията пасаж след пасаж, 
умело обяснявайки как посланията на пророците се съчетават с други 
части на Библията, за да разкрият какво ще се случи при Второто 
пришествие на Исус Христос. Мисля също, че обикнах повече Бог, докато 
четях тази книга и ми беше напомнено, че Той е един верен, 
дълготърпелив, прощаващ и състрадателен Бог. — ЛАРИ ПЕТЕГРЮ (LARRY 
PETTEGREW, TH.D.), ПРОФЕСОР ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ПО ТЕОЛОГИЯ, 
ТЕОЛОГИЧЕСКА СЕМИНАРИЯ ШЕПЪРДС  

  



„Джоел Ричардсън има невероятната способност да ни снабдява със 
систематично разбиране от своето изучаване на Библията. Това е 
дълбочина и изчерпателност на грандиозно ниво. Това изследване на 
библейски текстове, които могат да се тълкуват като отнасящи се до 
второто пришествие на Йешуа, е от изключително дълбоко значение. 
Принуждава ни да мислим задълбочено върху тълкуванията, които 
предлага, защото той събира и организира доказателствата в подкрепа на 
тълкуванията си. Презентацията на Ричардсън показва, че второто 
пришествие на Йешуа може да да се окаже по-сложно от концепциите, 
поддържани от мнозина. Представен е процес на извеждане на Израел от 
плен, към битка срещу нации и едва накрая завърщане на Елеонския хълм. 
Не съм убеден, че всичките му заключения по въпросните текстове са 
правилни, но съм убеден, че много от тях са. Също така съм убеден, че той 
излага надеждни аргументи, дори в случаите, когато аз мога да имам друго 
мнение по въпроса. Ключовото нещо за тази книга е, че тя може да ни 
послужи като средство, чрез което да увеличим страстта си към 
завръщането на Йешуа и да приветстваме присъдите и освобождението, 
които са част от това завръщане. В Библията денят Господен е денят на 
Божията намеса в съда над нечестивите и избавлението за Неговия народ. 
Получаваме една много изчерпателна картина на текстове, които са от 
значение за разбирането на този ден. — ДАНИЕЛ С. ДЖЪСТЪР (DANIEL C. 
JUSTER), ОСНОВАТЕЛ И ДИРЕКТОР НА TIKKUN INTERNATIONAL  

„От най-ранните ми дни като вярващ в Месията, четенето за завръщането 
на Исус беше нещо, което често избягвах. Защо? Тъй като си мислех, че ако 
хората, които са много по-умни от мен, могат да имат толкова различни 
мнения относно това кога и как ще се случи този славен ден, за мен би 
било загуба на време дори да обмислям възможността да го разбера. Реших 
да ги оставя да спорят относно подробностите около завръщането на 
Господа, докато аз продължих с теми, които смятах за по-важни и 
актуални. Въпреки това, когато ваш приятел напише брилянтна книга по 
тема, на която не сте посветили кой знае какво време за изучаване, най-
малкото, което можете да направите е да я прочетете, нали? Книгата, 
която държите в ръцете си, ще ви информира, ще ви предизвика да 
размишлявате и ще ви накара да отидете отвъд вашите ограничения що се 
отнася до темата, която ще бъде кулминацията на вековете. Тя ще оживи 
тема, която би трябвало да накара сърцата ни да горят от очакване, 
разсъждавайки върху деня на завръщането на Месията. Благодаря, Джоел, 
че написа тази книга. Дните ми, в които омаловажавах значимостта на 



този основен проблем, приключиха, благодарение на твоя брилянтен ум, 
твоето умело перо и твоето сърце да видиш как Израел приветства  своя 
цар. — СКОТ ВОЛК (SCOTT VOLK), ОСНОВАТЕЛ И ДИРЕКТОР НА 
СЛУЖЕНИЯ ЗАЕДНО ЗА ИЗРАЕЛ  

„Това определено е най-добрата книга относно библейския разказ, свързан 
с второто пришествие на Исус, която някога съм чел. Горещо я 
препоръчвам. Познавам Джоел Ричардсън от близо тридесет години насам 
и съм бил свидетел на неговия непреклонен глад да поглъща Божието 
Слово. През всичките тези години той е постоянствал в отдадеността си да 
обича Исус, да се наслаждава на Неговата красота и да бъде верен 
свидетел на истината. Вдъхновявала ме е дълбочината на разбирането, 
което му е давал Духът през всичките тези години. Джоул е скъпоценен дар 
за тялото Христово в това поколение.”  
— МАЙК БИКЪЛ (MIKE BICKLE), МЕЖДУНАРОДЕН МОЛИТВЕН ДОМ, 
КАНЗАС СИТИ (IHOP) 

„Винаги е удоволствие да чета това, което има да каже Джоел Ричардсън, 
особено по темата за второто пришествие на нашия Господ. Още веднъж 
той представя едно завладяващо изследване, което започва от Синай и 
стига чак до Йерусалим. Дори ако Джоул не се окаже 100 процента прав 
във всяка възможност, която изследва, то със сигурност работата му 
трябва да се взема под сериозно внимание. Обясненията му са добре 
обмислени. Призовавам ви да се насладите на този стимулиращ размисъл 
труд относно това, което ще се случи, когато Христос се завърне.“  
— УОЛТЪР Ч. КАЙСЕР - МЛАДШИ (WALTER C . KAISER , JR.), ПОЧЕТЕН 
ПРЕЗИДЕНТ НА ТЕОЛОГИЧЕСКАТА СЕМИНАРИЯ ГОРДЪН-КОН УЕЛ 
ХАМИЛТЪН, МАСАЧУЗЕТС  

„Мъдростта и способността на Джоел да насочва читателите към дълбоки 
теми в Писанията са невероятни. Неговият подход е солиден в предаването 
на брилянтните яркоцветни образи на най-важната и неотложна от всички 
теми: славното завръщане на нашия Господ Исус. Джоел отново го 
заковава в “Синай до Сион”! Това е най-добрата му книга досега и съм 
сигурен, че ще вдъхне едновременно страхопочитание и сълзи, както го 
направи с мен. Молитвата ми е сърцето ви да гори със свята любов, 
откривайки красивия Исус в Писанията.”  



— ВИКТОР ВИЕЙРА (VICTOR VIEIRA), ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ABA 
SE.ORG, ВИКТОРИЯ, БРАЗИЛИЯ, АВТОР НА ОСНОВНА ЕСХАТОЛОГИЯ.  

„Всеки ден се чувствам все по-задължен на Господ за това, което е 
извършил в живота ми чрез служението на моя брат Джоел Ричардсън. 
Като пастор на младо събрание, проповядването на Благовестието и 
насърчаването на общност, ориентирана към Благовестието, е моята 
основна цел. Съществува обаче изкушение да оставим есхатологичните 
елементи на ученията на Исус извън нашето послание, тъй като мнозина 
днес твърдят, че есхатологията е непотребна. Джоел ме научи как 
есхатологията всъщност осигурява самата рамка за цялата история на 
изкуплението, така както е обрисувана в Писанията. Разбирането на 
разказите, които заобикалят Синай, е като експлозивно откровение в моя 
дух. Знаейки, че Изходът е архетип на изкуплението и сянка на това, което 
ще направи Исус в парусията, аз се чувствам длъжен да ви кажа, че тази 
книга е централна за вашия индивидуален живот, както и за това да 
направите крачка напред в „Ecclesia semper reformanda est ”.”  
— АНГЕЛО БАЗЗО (ANGELO BAZZO), ГЛАВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 
КОНВЕРГЕНИЦИА, БРАЗИЛИЯ  
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НА СЪПРУГАТА МИ, ЕЙМИ 

“Коя е тази, която идва от пустинята, опираща се на възлюбения си?”  
(Песен на Песните 8:5)  



БЛАГОДАРНОСТИ 



Първо, бих искал да благодаря на следните приятели, които разгледаха 
ранните версии на този ръкопис и добавиха ценни коментари, корекции и 
информация: Джим и Пени Колдуел, Кой и Джорджия Стоун, Деб Хърн, 
Томас Бьом, Дерек Питърс, Кати Филипс, Джей Страуб, Шейн Мередит, Бил 
Скофийлд, Стив Карпентър, Реджи Кели, Майк Нейбър, Шейн Мередит, 
Тарин Макгрей, Чък Треслър и Ник Ува. Бих искал специално да благодаря 
на Стивън Холмс за непрекъснатия обмен на идеи и необичайната страст 
към книгата Второзаконие. Благодарности се полагат и на Травис Сноу за 
някои много полезни коментари относно мястото на завръщането на Исус. 
Огромен поклон на благодарност се полага на Биф Ван Клив за 
внимателното прочитане на множеството версии на ръкописа и 
предоставянето на огромно количество безценен принос. Бих искал също 
да чукна пет с Бернд Кребс за това, че ме окуражаваше с такова голямо 
търпение докато се създаваше тази книга. “Синай до Сион, бейби”! На 
всички мои финансови партньори и молитвени поддръжници искрено 
благодаря от дъното на сърцето си. Вашата подкрепа даде живот на тази 
книга. Още веднъж бих искал да благодаря на Джеф Стоун за приноса на 
неговите отлични умения за редактиране и на Марк Карис за таланта му 
при създаването на още една фантастична корица. Както винаги, бих 
искал да благодаря на моята съпруга Ейми за безкрайната й подкрепа и 
търпение, докато създаването на тази книга се протакаше безконечно. И 
накрая, бих искал да благодаря на копнежа на сърцето ми, единственият 
източник на живот, Исус Месията. Нека тази книга предизвика голямо 
пробуждане на глада за Твоето идване и нека Ти донесе още повече слава и 
обожание. 

ВЪВЕДЕНИЕ 



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОВА МАРАНАТА 

Обичам Исус. Обичам да претърсвам Евангелията, така че да мога да Го 

опозная по-добре. Обичам да се моля чрез Неговата проповед на 
планината, Неговите притчи и Неговите тежки учения. Обичам да 
изучавам Неговия живот и служение, както и начина, по който Той общува 
с различни хора. Може би повече от всичко друго обаче аз лично обичам да 
изучавам какво има да каже Библията за Неговото завръщане. Не обичам 
нищо повече от това да медитирам върху тази славна бъдеща реалност. Да, 
Исус дойде, но Той също и се завръща. Връзката ми с Исус не е просто да 
изучавам кой е бил Той, но и да очаквам с радост да Го видя със 
собствените си очи и да се срещна с Него лице в лице. От началото на 
Библията до края, завръщането на Исус и установяването на Неговото 
царство е основната фокусна точка на всички очаквания, копнежи и 
надежди. Ето защо апостол Петър ни призовава да „насочим надеждата си 
изцяло върху благодатта, която ще ни бъде дадена при откриването на 
Исус Христос“ (1 Петр. 1:13). Ето защо в края на книгата Откровение 
апостол Йоан заявява, че „Духът и невястата” (и всеки друг, който има уши 
да чуе) викат „Ела!” (Откровение 22:17). Това е и причината, поради която 
викът на ранната църква не беше просто „Алилуя“ (Хвала на Господа), но и 
„Мараната!“ (Ела Господи Исусе!).1 
     Ако библейските пророци, Новият завет, самият Святи Дух и ранната 
църква поставят толкова голямо ударение върху зова на завръщането на 
Исус, защо тогава му се обръща толкова малко внимание в съвременната 
християнска църква? Защо сме го превърнали в толкова второстепенна и 
дори подлежаща на възражения тема? Защо му обръщаме далеч по-малко 
внимание, отколкото му обръща самата Библия? Докато надеждата за 
завръщането на Исус и славата на Неговото царство трябва да бъдат 
основният фокус на всички вярващи, то за повечето съвременни 
християни това много по-скоро е страничен въпрос. Без съмнение това 
трябва да се промени.  



      Ако библейските пророци, Йоан Кръстител, Исус, апостолите и ранната 
църква са провъзгласявали идването на нашия Господ, то тогава и 
съвременната църква би трябвало да започне отново да прави това също 
толкова ревностно. Убеден съм, че ако църквата постави на първо място 
разсъждаването върху, поучаването за и наблягането на надеждата за 
завръщането на Исус, ние ще пожънем страхотни плодове. Без съмнение 
ще намерим огромно насърчение за духа си. Аз лично знам, че това е 
вярно, защото съм го преживявал отново и отново. Както е казал авторът 
на Посланието към евреите: „която надежда имаме за душата като здрава 
и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата;
“ (Евреи 6:19). Когато бурите на този живот ни изпитват, добрата новина 
за Неговото идване ще стане наша непоклатима и здрава като скала 
основа. Християните днес, вместо да закотвяме умовете си в безкрайните 
ежедневни новинарски цикли, изтъкващи най-новата трагедия, безчинство 
или несправедливост, трябва да се научим да пренасочваме вниманието си 
към добрите новини, че когато Той пристигне, тази настояща порочна 
система ще дойде до решителен край. Дано това да е скоро. Не само, че 
Писанията ни вдъхновяват редовно да се насърчаваме един друг относно 
Неговото идване, но ние трябва да правим това „колкото повече виждаме, 
че денят наближава“ (Евреи 10:25). Идването на Исус и съдът, който 
следва, също е и мощен стимул за святост. Както казва апостол Йоан, 
„когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, 
Какъвто е. И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както 
Той е чист.” (1 Йоан 3:2-3). И накрая, самият Исус свързва неразделно 
посланието за Неговото завръщане със завършването на Великото 
поръчение сред недостигнатите народи на земята. Великото поръчение е 
мандат, който продължава до „края на века“ (Мат. 28:18–20). Това е 
финалната линия, която трябва да преминем заедно, преди тази настояща 
зла система да приключи. Защото както Исус също казва: „Това 
благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за 
свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде краят“ (Матей 24:14). 
Колкото повече възстановяваме непоклатимата страст за Неговото 
завръщане, толкова по-пламенна ще бъде църквата да завърши Великото 
поръчение.  
      Такава е и целта и надеждата на тази книга тогава: да възвърне част 
от обаянието и величието на историята за Неговото „славно явяване“ (Тим. 
2:13 NKJV). Тя обаче всъщност представлява много повече от това. Ние 
също ще се опитаме да покажем старозаветната предистория на Неговото 
идване. От началото до края на Библията се разказва един славен разказ. 
Това е история за големи обещания, провал и накрая пълно 



възстановяване. Тази книга представлява опит да се предадат части от 
най-великата история, разказвана някога, така, както е имала за цел да 
бъде чута. Ще се постараем да видим Неговото идване през очите на 
патриарсите, пророците, апостолите и ранните ученици. Това означава 
първо, че ще се опитаме да възстановим самата еврейска същност на 
историята. В края на краищата самите апостоли са били евреи и това да 
видим завръщането на Месията през техните очи изисква разбиране на 
нейния първоначален контекст. Когато Исус или учениците говорели за 
идването на Месията, много преди изобщо да съществувал Нов завет, те 
имали само Стария завет, на който да се позовават. Ние ще направим 
същото. Въпреки че, разбира се, ще изследваме какво има да каже Новият 
завет за завръщането на Исус, по-голямата част от нашето внимание ще 
бъде насочена към Стария завет. Както ще видим, от Мойсей до Малахия, 
Старият завет изобилства с картини, сочещи към идването на Исус. 
Всъщност текстовете, които ще разгледаме, са едни от най-красивите, 
подробни, изчерпателни, яркоцветни описания на Неговото завръщане в 
цялата Библия.  
    Това, което прави тази книга уникална и което предизвика безкрайно 
вълнение в мен, е нейният специален фокус върху изследването на 
връзката между Изхода и завръщането на Исус. Както ще видим, 
основополагащата история на Изхода е ключът, който отключва 
правилното разбиране на второто пришествие. Докато книгата Изход 
разказва историята на историческия Изход, Библията също говори за 
втори Изход в последните дни. Именно тази концепция за окончателния, 
последен или по-велик Изход формира самия гръбнак на историята за 
завръщането на Исус. Така както Бог преди толкова дълго време  слезе в 
гъст облак, в пламтящ огън, с проблясване на светкавица, свирене на 
тръби и силен земетръс, също така бързо наближава денят, когато Исус ще 
се върне в гъст облак, в пламенен огън, с проблясване на светкавица, 
свирене на тръби и силен земетръс. Освен това, по същия начин, по който 
Господ води Своя народ през пустинята на Изхода, така и Исус лично ще 
върви пред Своя народ в славно шествие през пустинята, когато се 
завърне. Въпреки че тази перспектива рядко бива разглеждана от 
съвременните християни, тя е била разбирана, вярвана и проповядвана от 
Исус и апостолите. Въпреки че историята за завръщането на Исус е най-
важната и прекрасна история в цялото Писание, мнозина дори посветили 
живота си на изучаване на Писанията никога не са чували цялата история. 
Ето защо съм озаглавил тази книга „Забравената история за триумфалното 
завръщане на Исус Месията“. Чрез разбирането на историята за Изхода и 
завета, сключен на планината Синай, многостранната красота на Исус се 



демонстрира по начин, който е наистина несравним. Чрез това изучаване 
ние ще видим Исус не само като Онзи, Който беше прикован на 
напречните греди на Голгота, но и като пламенен воин, освободител и Бог-
младоженец от Синайската планина, който се завръща, за да спаси Своя 
народ. Написването на тази книга ободри духа ми и ме вдъхнови както 
почти нищо друго в живота ми. Моята най-сериозна молитва е всеки, 
който я прочете, също да бъде изпълнен с новооткрито вълнение и страст 
към Исус и Неговото славно завръщане. Нека Господ използва тази книга, 
за да помогне за възстановяването на този пламенен молитвен зов на 
ранната църква:  

„Мараната! Ела Господи Исусе!“ 



ЧАСТ 1 

БРАЧНИЯТ ЗАВЕТ ПРИ СИНАЙ 

Нашето изследване започва с разглеждане на историята за Изхода, 

чудотворния начин, по който Израел напусна Египет и Божия завет с тях 
на планината Синай. Това безспорно е най-значимата, колосална  история 
в целия Стар завет. Тук ще намерим някои от най-основополагащите 
откровения за личността и характера на Господ в цялата Библия. Както 
апостол Йоан по-късно ще заяви: „Бог е любов“ (1 Йоан 4:8). Тогава не бива 
да се изненадваме да научим, че в основата на епичната история на 
Изхода стои една любовна история. И все пак далеч от всяка приказна 
романтика, тази история също е болезнено реална. Много порции са 
смущаващи, покъртителни и направо грозни. Историята на Израел е 
изпъстрена от цикли на ревностна отдаденост, последвана от отстъпление 
и безочлива изневяра. И въпреки това тя представлява нещо много повече 
от това. Тя е и епично приключение и история за война, изпълнена с 
графично съдържание. Далеч от цензурирана, безкофеинова или 
сладникава романтика, в тази любовна история Младоженецът буквално 
пристига на сватбата в гъст облак, със светкавици и в пламтящ огън. 
Много повече от някакъв си парфюмиран принц, този младоженец е воин. 
Поради непреклонната Му любов към Неговата Невяста, Той е подтикнат 
да предприеме някои крайни действия. Той е това, което е, и прави това, 
което прави, поради любов. Всъщност огнената Му страст към Неговата 
невяста е най-здравата и непрекъсната нишка, която минава през цялата 
Книга Изход. Поради това, както предстои да видим, историята на Изхода 
се върти около темата за Бог като Младоженец, романтично преследващ 
Израел, Неговата невяста. 





1  

РОМАНСЪТ НА ИЗХОДА 

Повечето християни са запознати с наименованието на църквата като 

невяста на Христос, но мнозина не знаят, че именно с Израел, избраната 
потомствена линия, Господ започнал да използва този вид език. 
Господният план за изкупление, с цел най-накрая да достигне до хората от 
всеки език, племе, народ и нация, започнал с Израел. Ето защо по-късно 
Исус ще заяви, че „спасението е от юдеите“ (Йоан 4:22). Толкова критично е 
за християните да разберат факта, че образите на годежа и брака, езикът 
на съпруга и съпругата, не водят началото си от Новия завет. Това започва 
с Изхода от планината Синай. Както предстои да видим, заветът на Синай  
между Бог и Израел включва всички най-важни елементи на брачната или 
годежната церемония – еврейска церемония, разбира се. Този завет с 
израилтяните наистина бил годежен завет, подпечатан в подножието на 
планината. И тъй като историята на Изхода води до сватба, не сме 
изненадани да научим, че тя започва с ухажване. 

УХАЖВАНЕТО ЗАПОЧВА  
В началото на всеки романс, със сигурност преди да може да се сключи 
брак, има процес на ухажване и преследване. Това е моментът, когато 
ентусиазираният бъдещ младоженец се залавя за работа, за да спечели 
сърцето на жената, която обича. Всеки мъж, който се надява да направи 
една жена своя съпруга, трябва първо да спечели нейното възхищение, 
любов и доверие. Разбира се, малко неща са по-разрушителни за 
спечелването на доверието на една жена от блудкавата нерешителност. 
Никоя жена не иска да се омъжи за мъж, който поставя под въпрос 
ангажимента си към нея. В историята на Изхода Бог представя Себе Си 
като точно обратното на нерешителен. От самото начало на историята 
Господ прави напълно ясни намеренията Си към Израел. Няколко пъти Той 



излага Своите планове директно. Той щеше да я освободи от робството на 
фалшивите богове на Египет, да я вземе като своя собствена и да бъде 
неин Бог завинаги. Израел бил живял в Египет в продължение на 
четиристотин години, голяма част от това време като робска класа, и сега 
бил дошъл моментът да се изпълни словото, което Господ бил говорил на 
Авраам преди толкова много време: 

“Тогава Господ каза на Аврам: Знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в 
чужда земя и ще бъде поробено; и те ще го потискат четиристотин години. 
Но Аз ще съдя народа, на когото ще робуват; и след това ще излязат с 
голямо имущество.” (Битие 15:13–14)  

     Докато Библията преминава от Битие към историята на Изхода, ние 
научаваме за издръжливостта на Израел в условия на извънмерни 
трудности: „Но колкото повече ги измъчваха, толкова повече те се 
размножаваха и се разпростираха” (Изход 1:12; срв. Бит. 35:11). След това 
идва определеното време; Господ издига Мойсей с цел да изведе Израел от 
Египет. Това е мястото, където ще започне нашето изследване на 
историята, със заповедта на Господ към Мойсей:  

“Затова кажи на израилтяните: Аз съм Йехова, ще ви освободя от игото на 
египтяните, ще ви избавя от тяхното робство и ще ви откупя с протегната 
десница и с велики дела на съд. Ще ви направя Мой народ и ще бъда ваш 
Бог, и ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви извеждам от 
египетското иго.” (Изход 6:6–7) 

    Обещанието започва и завършва с това, че Бог изявява името Си: „Аз 
съм ЯХВЕ (YHVH).“ Въз основа на самото Си име Той прави следното 
тройно обещание: (1) да освободи народа Си от робство, (2) да ги осинови 
като Свои избрани и (3) да ги въведе в и да им даде обетованата земя. По 
същество това беше повторение на обещанията, дадени на Авраам, Исаак 
и Яков. Това е, което виждаме, поне на повърхността. Еврейските 
тълкуватели обаче отдавна са разпознали факта, че това обещание има 
силни нотки на брачно посвещение. Според Наум Сарна, автор на The JPS 
Torah Commentary: Exodus:  



“Тази декларация е образ, сочест към завета, който предстои да бъде 
установен в Синай. Фразеологията навежда на мисълта за институцията на 
брака, позната библейска метафора на връзката между Бог и Израел. 
Първите два глагола, l-k-ḥ, „да взема“ и h-y-h le-, „да бъда (на някого)“, се 
използват във връзка с брака; вторият също е характерен заветен език.1  

АЗ ЩЕ ТЕ ВЗЕМА  
Във фразата „Ще ви взема за мой народ“ (Изход 6:7), ключовата дума е 
„взема“ (на иврит: laqach). Този термин често се използва конкретно в 
смисъл на брак множество пъти в Библията. Например Аврам и Нахор „си 
взеха жени“ (Битие 11:29); Майката на Исмаил, Агар „му взе жена от 
Египетската земя“ (Битие 21:21); Исаак „взе Ревека и тя му стана жена” 
(Битие 24:67); и Исав „взе жените си от дъщерите на Ханаан“ (Битие 36:2). 
Доста интересен е фактът, че това е и думата, използвана, когато се казва, 
че „Енох ходеше с Бога; и го нямаше вече, защото Бог го взе” (Битие 5:24). 
И така, от самото начало на историята за Изхода, докато Господ 
преследваше Израел, Той използваше език, който сочеше към една много 
специална, дори брачна връзка. Той заяви Своите планове и намерения да 
„вземе” Израел за Себе Си и да я направи свой избран и специален народ. 
Така, както стоят нещата с традиционното ухажване, Господ ясно 
декларира Своите намерения и планове. Той не преследваше Израел за 
някаква временна или обикновенна връзка. Господ отделяше Израел от 
всяка друга нация или народ по целия свят, за да бъде Негов уникален и 
изключителен народ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Критически важно е да разберем връзката между основната тема на Битие 
и основната тема на Изход. В Битие фокусът беше планът на Господ да 
създаде избран народ, чрез който Той да роди обещания (Битие 3:15). Сега, 
след като избраният народ беше роден, беше време Той да ги изведе от 
народите, за да ги отдели като свят народ, готов да изпълни призванието 
си.  Обещаният щеше да дойде чрез Израел. Чрез Него щеше да дойде 
изкуплението на множества от всеки език, племе, народ и нация. Чрез Него 
щеше да дойде възстановяването на всички неща. Преди това да се случи 
обаче, Господ трябваше да култивира в Израел подходящата култура, за да 
роди Месията. За да направи това, Той щеше да се приближи до тях по 



най-интимен начин. Той щеше да ги направи свои собствени. Израел щеше 
да стане Негова невяста и Той щеше да бъде техен съпруг. 



2  

ЯХВЕ ПОКАЗВА МУСКУЛИ  

     Тъй като разказът на Изхода е построен като любовна история, е 
уместно това, че Господ започва всичко с някои сериозни прояви на 
Своето абсолютно превъзходство. Първо, Той предизвика битка, 
започвайки един много пряк сблъсък с фараона, най-могъщият владетел в 
света, както и с неговите прочути магьосници и свещеници. Това не беше 
някаква лека и незначителна конфронтация; това по-скоро беше същинска 
битка до смърт. Всичко започна с едно много директното искане: „да пусне 
израилтяните от земята си” (Изход 7:2). Въпреки че Господ беше този, 
който (чрез Моисей) отправи исканията, Неговото намерението беше също 
да провокира фараона в конфронтация. Господ заяви: „Ще закоравя 
сърцето на фараона“ (Изход 7:3) и по този начин фараонът отхвърли 
исканията на Мойсей. Госпосните основания бяха ясни:  

“И въпреки че ще умножа знаменията Си и чудесата Си в Египетската 
земя, Фараонът няма да ви послуша и Аз ще нападна Египет, и с велики 
дела на съд ще изведа Моите войнства, народа Си, израилтяните от 
Египетската земя. И египтяните ще познаят, че Аз съм Господ, когато 
вдигна ръката Си против Египет и изведа израилтяните изсред тях. И 
така, Моисей и Аарон направиха, както Господ им заповяда.” (Изход 7:3-6) 

     Съответно, фараонът наистина отхвърля исканията на Господ, и ЯХВЕ 
се захваща за работа. Въпреки че обикновено чуваме за десет „язви“, по-
добре е да ги наричаме „чудотворни знамения“, които всъщност били 
единадесет. Чрез тези единадесет знамения Господ води систематична 



война срещу фараона и неговото царство, демонстрирайки абсолютното Си 
превъзходство над най-могъщите богове в света. Надменните египтяни 
бързо научават колко са безсилни те и техните богове в сравнение с мощта 
на ЯХВЕ, Богът на евреите. Няма да навлизаме в обширно обсъждане на 
всяко едно знамение, но за справка, те се развиват в следния ред:  

1. Тоягата на Мойсей се превръща в змия  

2. Река Нил се превръща в кръв  

3. Рояци жаби  

4. Нашествие от комари  

5 Нашествие от мухи  

6. Смърт на египетския добитък  

7. Избухване на циреи  

8. Градушка  

9. Скакалци  

10. Тъмнина  

11. Смърт на първородните  

   Знаменията са предназначени да демонстрират прогресивно мощта и 
превъзходството на ЯХВЕ над боговете на Египет. В съответствие с темата 
за това, че Господ всъщност започва битка, е подходящо описанието, което 
сам Господ дава за собствените Си действия, като „полагане на ръката 
Си“ или „протягане на ръката Си“ срещу фараона и неговите армии. Чрез 
язвите Бог нанася сериозно поражение  на могъщите египтяни. 



ПОМНЕТЕ  
Тъй като последната язва – смъртта на първородния – причини ужас и хаос 
в земята на Египет, египтяните умоляваха Израел да напусне. Преди обаче 
да го направят, “израилтяните бяха постъпили, както Моисей беше казал, 
като бяха поискали от египтяните сребърни и златни вещи и дрехи; и 
Господ беше дал на народа да спечели доверието на египтяните, така че те 
им бяха дали толкова, колкото поискаха. Така те обраха египтяните.” 
(Изход 12:35-36). Преди тяхното голямо бягство Господ вече беше 
предопределил бъдещите поколения да запомнят завинаги това, което Той 
се канеше да извърши. За това, дори преди да се случи бягството на 
Изхода, Господ установи както Пасхата, така и празника на безквасните 
хлябове. Чрез тези празници всички присъстващи и всяко бъдещо 
поколение след това щяха да отделят време, за да си спомнят чудотворните 
неща, които Господ бил извършил, когато извел Израел от Египет: „Тогава 
Моисей каза на народа: Помнете този ден, в който излязохте от Египет, от 
дома на робството; защото Господ ви изведе със силна ръка оттам. Никой 
да не яде квасно.” (Изход 13:3).  
      Отсега нататък на Израел беше заповядано да спазва тези празници 
като вечно упоменание за могъщите дела на ЯХВЕ: „И когато Господ те 
въведе в земята на ханаанците, хетите, аморейците, евейците и 
йевусейците, за която се закле на бащите ти, че ще ти я даде – земя, където 
текат мляко и мед, тогава ще спазваш този обряд в този месец.” (Изход 
13:5). Още преди Израел да напусне Египет, беше ясно, че Неговата цел 
беше да ги въведе в земята, обещана им чрез завета с Авраам. Тогава, след 
като влезеха в земята, те щяха да празнуват тези празници, така че никога 
да не забравят нито едно от нещата, които Господ беше извършил за тях:  

“Седем дни ще ядеш безквасно; а седмият ден ще бъде празник на Господа.  
Безквасно ще се яде през седемте дни; и да не се намира у тебе квас, в 
твоите предели. И в онзи ден ще обясниш на сина си: Върша го поради 
онова, което Господ ми стори, когато излязох от Египет. Това ще ти бъде за 
белег на ръката и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в 
устата ти; защото Господ те изведе победоносно от Египет. И така, ще 
пазиш тази наредба всяка година на времето ѝ.” (Изход 13:6–10)  

Днес Пасхата и празникът на безквасните хлябове заедно съставляват най-
стария и най-дълго празнуван празник на лицето на тази земя, бивайки 
отбелязван от близо 3500 години насам. 



ЯХВЕ СЕ ЯВЯВА: СТЪЛБЪТ ОТ ОБЛАК  
След бягството от Египет, ЯХВЕ продължава да демонстрира силата Си по 
впечатляващ начин, този път чрез действително физическо проявление на 
Своето присъствие. Въпреки че е трудно да си представим как точно е 
изглеждало всичко това, разказът на Изхода го описва по доста прост 
начин:  

“И Господ вървеше пред тях – денем в облачен стълб, за да ги води по пътя, 
а нощем в огнен стълб, за да им свети, за да пътуват денем и нощем. Той 
не отнемаше пред народа облачния стълб денем, нито огнения стълб 
нощем.” (Изход 13:21-22).  

   „Стълбът“ е абсолютно удивителна и критична част от историята. 
Въпреки че стълбът се проявяваше в различни форми, Писанието изглежда 
всеки път описва един и същи стълб. Същият стълб приемаше формата на 
огън през нощта или облак през деня (Изход 14:24). Не ни се казва точно до 
каква височина се издигал стълбът, въпреки че ни се казва, че от облака 
ЯХВЕ „погледна надолу към армията на египтяните“ (Изход 14:24). В Псалм 
105:39 научаваме, че чрез този стълб Господ „разпростря облак да ги 
покрива“, което показва, че горната част на облака е била изключително 
широка, достатъчно голяма, за да осигури сянка от слънцето за цялото 
събрание. Интересното е, че докато книгата Числа понякога споменава 
стълба, терминът, използван много по-често, е „облакът“, което създава 
впечатлението, че формата му често  била много по-подобна на балдахин, 
най-често висящ от небето над тях, докато понякога се движел пред тях 
(Чис. 9:15–23; 10:11,12,34; 11:25; 12:5,10; 14:14).  
     Точно тук всичко става доста изумително. В Изход 14:19 се разкрива, че 
„стълбът“ всъщност е проявление на Бог: „Тогава ангелът Божий, който 
вървеше пред Израилевото множество, се вдигна и дойде зад тях; 
облачният стълб пред тях се вдигна и застана зад тях,” (Изход 14:19). 
Термините „ангелът Божий“, „ангелът Господен“ или други варианти са 
обърквали еврейските тълкуватели през цялата история. От една страна 
това е ангел, а от друга страна е всъщност сам Бог. В този случай това 
уникално проявление беше стълб, облак и ангел. Няколко глави по-късно 
стълбът е описан отново като ангел, чийто глас трябва да се слуша и в 
когото обитава самото име на Бог (Изход 23:20-23). Това е толкова 



критичен момент. По-късно ще обсъдим факта, че този ангел-облак 
всъщност е Бог Синът, пред-въплъщенско проявление на Исус.  
   Целта на стълба беше да бди над израилтяните, да ги напътства към 
обещаната земя и да им дава възможност да пътуват на големи 
разстояния, неограничени от тъмнината на нощта или жегата на деня. 
Представете си какво страхопочитание трябва да са изпитвали 
израилтяните, докато вървели и гледали това необяснимо чудо, това славно 
проявление на ангела Господен, надвиснал от небето над и пред тях.  

ПРИТИСНАТИ КЪМ МОРЕТО  
От висотата на такава невероятна, изпълнена с чудеса история, както 
често се случва в реалния живот, грешният човешки елемент срива всичко 
на земята. Израилтяните току-що били станали свидетели на това как Бог 
поразява египтяните с десетте язви. Това било последвано от седмици на 
наблюдаване и следване на облака, представляващ явно физическо 
проявление на Всемогъщия Бог. Но въпреки всичко това, само след един 
поглед към фараона и армиите му, задващи се като вихрушка към тях, 
страхът обхваща израилтяните и те започват да си пожелават на глас 
никога да не са били напускали Египет:  

“А когато фараонът се приближи, израилтяните видяха, че египтяните 
идваха след тях; и израилтяните се уплашиха много и извикаха към 
Господа. Те казаха на Моисей: Понеже нямаше гробища в Египет, затова 
ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така, че ни изведе от 
Египет? Не ти ли казвахме същото в Египет: Остави ни; нека работим на 
египтяните? Защото по-добре би било за нас да работим на египтяните, 
отколкото да измрем в пустинята. А Моисей отвърна на народа: Не се 
бойте; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас 
днес; защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви до 
века.” (Изход 14:10-13)  

    Може да ни е лесно да погледнем назад към тази история и да се чудим 
как израилтяните изобщо са могли да се усъмнят толкова бързо в 
способността на Господ да ги защити. Съмнявам се обаче, че някой от 
четящите тази книга, някога се е сблъсквал с пълната ярост на най-
мощната армия в света, връхлитаща върху него и семействата му. Луис 
Гинцберг, специалист по Талмуда, описва сцената: „Умът на египтяните по 



никакъв начин не бил насочен  към плячка и грабеж. . . . Тяхната 
единствена и твърдо решена цел била да унищожат изцяло Израел, близки 
и роднини.”1 В подобни времена на огромна беда много реални човешки 
слабости неизбежно изплуват на повърхността. Ако вариантът за връщане 
в Египет беше реална опция, ако имаше някаква врата за бягство, 
израилтяните щяха да се възползват от нея на секундата. По божествен 
замисъл обаче нямаше естествен изход. Израилтяните преживели точно 
това, което заявява псалмистът: „[Господи], [ти] ме обгръщаш, отзад и 
отпред, и полагаш ръката Си върху мен“ (Псалм 139:5 ESV). Всичко това 
било част от Господния план да демонстрира превъзходството на Своята 
несравнима сила над египетските армии. Позволявайки израилтяните да 
бъдат притиснати към Червено море без път за бягство, Господ се 
възползва от възможността да демонстрира както способността, така и 
ангажимента Си да се грижи за израилтяните – дори ако това означаваше 
раздиране надве на самия океан.  
  Колкото и упорито да се отдаваха израилтяните на страха и 
оплакванията, много по-твърда беше решимостта на Господ да ги избави 
от египтяните. Господ едновременно ги смъмри и успокои чрез Мойсей, 
Неговия говорител: „А Моисей каза на людете: Не бойте се; стойте и 
гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес; защото 
колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече до 
века. Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни.“ (Изход 14:13-14). 
Ангажимента на Господ към Неговия народ беше изразен не само чрез 
прости думи, но далеч повече - чрез действия. В случая на това, което Той 
се канеше да извърши, това беше един изключително екстравагантен акт. 

3  

ЯХВЕ ИЗБИВА КОНКУРЕНЦИЯТА  



Сега стигаме до най-емблематичната част от историята на Изхода. В 

момента, когато бяха притиснати от най-мощната армия в света, втурнала 
се към тях от едната страна и от морето от другата, Господ говори на 
Моисей и му заповядва: „А ти дигни жезъла си и простри ръката си над 
морето та го раздели, и израилтяните ще преминат през морето по сухо.” 
(Изход 14:16). Има една забавна еврейска легенда, която разказва 
следното:  

“Бог говори на Мойсей, казвайки . . . Вземи жезъла, който ти дадох, и иди 
до морето по мое потъчение  и говори така: „Аз съм пратеникът, изпратен 
от Създателя на света! Разкрий пътеките си, о, море, за Моите деца, за да 
могат да минат сред теб по сухо.” Мойсей говорил на морето, както Бог му 
бил заповядал, но то отговорило: „Няма да направя според думите ти, 
защото ти си само човек, роден от жена, и освен това аз съм три дни по-
старо от теб, о, човече, защото аз бях роден на третия ден от сътворението, 
а ти на шестия.” Мойсей не губил време, но донесъл обратно на Бог думите, 
които казало морето, и Господ казал: „Моисей, какво прави господар с 
непокорен слуга?“ “Бие го с тояга“, отвърнал Мойсей. „Направи така!“ - 
заповядал Бог. „Вдигни жезъла си и простри ръката си над морето и го 
раздели.“1  

    Като оставим настрана извънбиблейските традиции, Писанията ни 
съобщават, че след като Господ заповядва на Мойсей да вдигне жезъла си, 
ангелът Господен се премества и застава между Израел и египетските 
армии. Тогава Господ влиза в режим на пълен „шок и ужас”: 

“Моисей, прочее, простря ръката си над морето; и Господ направи да се 
оттегля морето цялата оная нощ от силен източен вятър та се пресуши 



морето и водите се раздвоиха. Така израилтяните влязоха всред морето по 
сухо; и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. А 
египтяните, всичките коне на Фараона, колесниците му и конниците му, - 
като ги погнаха влязоха подир тях всред морето. Но в утринната стража 
Господ погледна от огнения и облачния стълб на египетската войска и 
смути войската на египтяните;” (Изход 14:21–24)  

      Удивително е да се отбележи това, че египтяните бяха напълно наясно, 
че Бог се биеше за Своя народ: „И така, египтяните казаха: „Да бягаме от 
Израиля, защото Иеова воюва за тях против египтяните.“” (Изход 14:25) 
Египтяните знаеха, че бяха в беда, но не знаеха, че вече беше твърде късно 
да избягат. Портите на Червено море бяха отворени и водите бяха като две 
големи стени от двете страни. Накрая, след като израилтяните бяха в 
безопасност на отсрещния бряг и египтяните останали зад тях, най-
големият капан в човешката историята беше на път да се затвори върху 
тях. Така Господ още веднъж заповяда на Моисей:  

„Тогава Господ рече на Моисея: Простри ръката си над морето, за да се 
върнат водите върху египтяните, върху колесниците им и върху конниците 
им. И тъй, Моисей простря ръката си над морето; и около зори морето се 
върна на мястото си; а като бяха египтяните пред него, Господ изтърси 
египтяните всред морето.  Защото водите се върнаха и покриха 
колесниците, конниците и цялата Фараонова войска, която беше влязла 
подир тях в морето; не остана ни един от тях. А израилтяните минаха през 
морето по сухо; и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им 
страна. Така в оня ден Господ избави Израиля от ръката на египтяните; и 
Израил видя египтяните мъртви по морския бряг. Израил видя онова 
велико дело, което Господ извърши над египтяните; и людете се убояха от 
Господа, и повярваха в Господа и слугата Му Моисея”. (Изход 14:26-31)  

     Така могъщите египтяни, онези, които току-що бяха всяли толкова 
много страх и ужас в сърцето на Израел, изчезнаха – до последния. Господ 
беше направил всичко възможно унищожението на Неговите врагове и 
освобождението на Неговия народ да бъдат буквално крещящ успех (“a 
roaring success” - невероятен успех, бел. пр.). Тъй като ЯХВЕ желаеше 
ексклузивната преданост на Израел, тоест Той да бъде нейният „единствен 
и неповторим“, Той започна, разчиствайки игралното поле. Като удави 



фараона и неговите най-добри, най-елитни войни в Червено море, Господ 
не само показа превъзходството Си над боговете на Египет, но и буквално 
изби конкуренцията. 

ПОБЕДНИЯТ ХИМН НА МОЙСЕЙ 
След тази невъобразимо знаменателна победа, Мойсей беше толкова 
възторжен, че той и хората избухнаха в спонтанна победна песен. Казва ни 
се: „Тогава запяха Моисей и израилтяните тая песен на Господа,“ (Изход 
15:1). Песента се нарича с много различни имена: “Песента на Мойсей и 
Мириам”, “Песента на Мириам” или просто “Песента на Мойсей”. Любимото 
ми заглавие е “Победният химн на Мойсей”. Независимо как я наричаме, тя 
е една от най-славните и красиви песни в цялата Библия. Според 
изследователя на Стария завет Дъглас Стюарт, първите думи на песента, 
„Ще пея“, могат да се преведат и като „Трябва да пея“ или „Оставете ме да 
пея!“2 След това песента придобива много личен тон, тъй като Божието 
име “ЯХВЕ” е използвано четиринадесет пъти из цялата песен. Химнът 
празнува триумфално пълното и тотално унищожение на армията на 
фараона, включително най-елитните единици – Морските тюлени или 
Зелените барети на деня (Изход 15:4). Те бяха безпомощни да се изправят 
срещу силата и свирепостта на Бога на Израел: „ЯХВЕ е войн; ЯХВЕ е 
името Му” (Изход 15:3). Песента беше такъв моментален хит, че сестрата на 
Мойсей Мириам веднага започна да учи жените в Израел да я пеят:  

“Тогава пророчицата Мариам, Аароновата сестра, взе в ръката си тъпанче, 
и всички жени излязоха подир нея с тъпанчета и хороиграния, а Мариам 
им пееше ответно: Пейте Господу, защото славно възтържествува; Коня и 
ездача му хвърли в морето.” (Изход 15:20-21)  

     Гинзберг се обръща към друг традиционен и много приятен разказ за 
това как песента е била вдъхновена от Святия Дух, за да бъде изпята 
антифонно (с отпев и напев - бел.пр.) между Моисей и хората:  

“Песента при Червено море била също толкова песен на Мойсей, колкото и 
на целия Израел. . . . Чрез помощта на Божия Дух, който ги владеел, докато 
пеели, Мойсей и хората взаимно се допълвали, така че щом Мойсей 
изричал половината стих, хората го повтаряли и свързвали втората 



допълнителна част с него. Така че Моисей започвал с половин стих: „Ще 
пея на Господа, защото Той възтържествува славно“, след което хората 
отговаряли: „Той хвърли коня и ездача му в морето“. И по този начин се 
развивала цялата песен”.3 

    Дали има някаква истина в това, не можем да знаем. Независимо от 
това, вълнуващо е да си представим, че се присъединяваме към празника, 
който последвал, докато Моисей, Мириам и всички хора се радвали и 
изливали сърцата си в песен пред ЯХВЕ, след като току-що лично били 
преживели най-голямото колективно чудо в цялата история на 
изкуплението! Всъщност това събитие било толкова важно, че Песента на 
Моисей се пеела в края на всяка съботна утринна служба.4 Мнозина също 
така гледат на песента като на пророчески компонент, сочещ към 
бъдещите победи на Израел под управлението на Месията. Както твърди 
великият еврейски коментатор Алфред Едерсхайм: „Така че това велико 
събитие наистина не е изолирано, нито неговият химн е без ехо.  Това било 
пророчество, утеха и песен на очаквана сигурна победа за всички 
времена.”5  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В заключение, нека обобщим: Чрез Изхода ЯХВЕ влезе в драматични 
отношения на ухажване със Своя народ Израел. Първите му действия се 
състояха в избавянето на бъдещата Му невяста от бремето на робството. 
Чрез единадесетте чудотворни язви/знамения и незабравимото чудо в 
Червено море, Той показа Своята сила, Своята жар и Своята ревност към 
Своя народ. След като станеха свидетели на всички тези неща, те със 
сигурност щяха да бъдат уверени, че с ЯХВЕ като техен Бог, никой никога 
нямаше да може да им навреди. Колкото и величествена гледка да 
представляваха всички тези неща обаче, личното откровение на Господ за 
Неговия характер все още беше далеч от пълно.  

4  

ЯХВЕ СНАБДИТЕЛЯТ 



Чрез многобройните чудодейни събития на Изхода, водещи до планината 

Синай, Господ щеше да спечели любовта и доверието на бъдещата Си 
невяста. Тъй като Той преследваше сърцето на Израел и нейното доверие, 
Той я ухажваше не само чрез могъщи действия на сила, но и чрез 
обмислени действия на състрадание. След като бяха избавени по чудо на 
източната страна на Червено море, израилтяните започнаха да си 
проправят път през пустинята към планината Синай. Въпреки че вече 
нямаше нужда да се страхуват от египтяните, те отново щяха да се 
сблъскат с големи изпитания, най-главното от които беше задоволяването 
на най-основните им нужди от храна и вода. Как би могъл Господ да 
осигури прехраната на толкова голям брой хора в такава безлюдна 
пустиня?1 Въпреки всички чудеса, на които хората току-що бяха станали 
свидетели, не след дълго гладът взе връх над тях. Те отново се оплакаха на 
Мойсей по доста драматичен начин: „По-добре да бяхме умрели от 
Господната ръка в Египетската земя, когато седяхме около котлите с месо 
и когато ядяхме хляб до ситост; защото ни доведохте в тая пустиня, за да 
изморите това цяло множество с глад.” (Изход 16:3). Господ отново беше 
повече от търпелив с тях, въпреки абсолютната им липса на благодарност 
или доверие в Него. Вместо да им отправи много заслужено порицание, Той 
милостиво посрещна нуждите им. Славата на ЯХВЕ се яви в облака и Той 
говори на Мойсей, казвайки: 

„И Господ говори на Моисея, казвайки: Чух роптанията на израилтяните. 
Говори им така: Довечера ще ядете месо и на утринта ще се наситите с 
хляб; и ще познаете, че Аз съм Господ вашият Бог. И така, на вечерта 
долетяха пъдпъдъци и покриха стана; а на утринта навсякъде около стана 
беше паднала роса. И като се изпари падналата роса, ето, по лицето на 
пустинята имаше дребно люспообразно нещо, тънко като слана по земята. 
Като го видяха израилтяните казаха си един на друг: Що е това? защото не 
знаеха що беше. А Моисей им каза: Това е хлябът, който Господ ви дава да 
ядете.” (Изход 16:11–15)  



     Така, чрез чудотворното снабдяване на техния Бог, хората ядоха месо и 
хляб, направени от мана, и бяха доволни, поне за известно време. Въпреки 
че имаха много храна, те скоро ожадняха. Отново се оказаха в нужда, 
когато стигнаха до мястото, наречено Рефидим, защото „нямаше вода за 
пиене на хората“ (Изход 17:1). И така, сякаш инстинктивно, те почти 
веднага започнаха отново да се оплакват на Мойсей и да отправят 
искания: „Защо сега ни изведе от Египет, за да убиеш с жажда нас, децата 
ни и добитъка ни?“ (Изход 17:4). И още веднъж, сякаш инстинктивно, 
Господ прояви състрадание към бъдещата Си невяста:  

“А Господ рече на Моисея: Замини пред людете, като вземеш със себе си 
някои от Израилевите старейшини; вземи в ръката си и жезъла си, с който 
удари реката, и върви. Ето, Аз ще застана пред тебе там на канарата в 
Хорив; а ти удари канарата, и ще потече вода из нея, за да пият людете. И 
Моисей стори така пред очите на Израилевите старейшини.” (Изход 17:5–6) 

   Изхождайки от еврейските традиции, Йосиф Флавий, еврейският 
историк от първи век, дава много интересно разширено описание на този 
чуден ден:  

“[Т]е пристигнали в Рефидим, измъчени до последна степен от жажда; и 
докато през предходните дни се били натъкнали на няколко малки 
фонтана, то сега открили, че земята била напълно лишена от вода, те се 
намирали в зла ситуация. Отново насочили гнева си срещу Мойсей; но той 
отначало избегнал яростта на тълпата, а след това се помолил Богу, 
умолявайки Го, както им бил дал храна, когато изпитвали най-голяма 
нужда, така да им даде и питие, тъй като благоволението да им даде храна 
нямало никаква стойност за тях при положение, че нямали какво да пият: 
и Бог не се забавил дълго да им я даде, но обещал на Моисей, че щал да им 
осигури извор и изобилие от вода от място, от което те изобщо не очаквали; 
така че той му заповядал да удари с жезъла си скалата, която те виждали 
да лежи там, и от нея да получат изобилие от това, което искали: защото 
той се бил погрижил питието да дойде при тях без никакъв труд или 
усърдие. Когато Моисей получил тази заповед от Бога, той отишъл при 
народа, който го чакал, и го погледнал; тъй като те вече били видели, че 



той се приближавал бързо от своето възвишение. Веднага щом дошъл при 
тях, той им казал, че Бог щял да ги избави от сегашното им бедствие и им 
бил дал неочаквано благоволение; и ги информирал, че заради тях река 
щяла да потече от скалата; но те били изумени да чуят това, 
предполагайки, че трябвало да нарежат скалата на парчета, понеже те 
били измъчени от жаждата си и от пътуването си - докато Моисей, само 
ударяйки скалата с жезъла си, отворил процеп и от него мощно  
избликнала вода, и то в голямо изобилие, и много бистра; но те били 
учудени от този удивителен акт и сякаш утолили жаждата си само 
наблюдавайки го. Така те пили тази приятна, тази сладка вода; и 
изглеждало, че тя наистина била такава, както можело да се очаква, при 
положение, че Бог бил донорът. Те също били смаяни от това как Моисей 
бил почетен от Бог; и направили благодарствени жертви на Бог като 
отговор на Неговото провидение спрямо тях. Днес онова Писание, което се 
съхранява в храма, ни информира как Бог предсказал на Мойсей, че по 
този начин вода щяла да бъде извлечена от скалата.”2  

   
    В своя коментар Филон също споменава чудото на водата от 
разцепената скала, заедно с всички други чудеса на снабдяване. 
Причината, поради която Господ предоставил всички тези неща по такъв 
свръхестествен и състрадателен начин, била, че искал да остави Израел с 
вечно свидетелство и „доказателство“, че заповедите, които предстояло да 
получи много скоро, наистина били от ръката на Бог: 

     „След като се озовали в нужда от необходимата храна и очаквали да 
бъдат унищожени от глад и жажда, те щели внезапно да се озоват сред 
изобилие от всички необходими неща, спонтанно изникващи около тях; 
като от самото небе щяло да завали върху тях храна, наречена манна, и 
към нея като вкусен деликатес месо от пъдпъдъци в изобилие от въздуха; и 
горчивата вода щяла да се подслади така, че да стане годна за пиене, и 
стръмната скала щяла да излива извори от сладка вода; тогава те вече не 
биха могли да гледат назад към Нил с почуда, нито да се съмняват дали 
тези закони били Божии закони, след като били получили най-явното 
доказателство за това от провизиите, чрез които недостигът им сега бил 
облекчен по начин, надминаващ всичките техни предишни очаквания.”3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  



В предишните две глави разгледахме могъщите проявления на силата на 
Господ. Чрез язвите в Египет и разделянето на Червено море, Господ 
излагаше мощта Си на пълен показ пред Израел и народите. След като 
видя всички тези неща, Израел и занапред щеше да бъде напълно уверен в 
способността на ЯХВЕ да ги защитава. След това, чрез чудотворно 
снабдяване с пъдпъдъци, манна и вода от скалата, Господ също 
демонстрира Своята нежност и грижа към Своята възлюбена. Господ даде 
ясно да се разбере на бъдещата Си невяста, че Той е както напълно 
способен, така и напълно готов да се грижи за нея. Той е не само 
изключително способен защитник, но също така и най-жалостив снабдител. 
Както изисква истинската любов, Господ доказа Себе Си и с думи, и с дела. 
Зад всички действия на Господ стоеше Неговата решимост да докаже на 
бъдещата Си невяста, че само Той е достоен за нейното пълно доверие, 
безрезервна преданост и любов от цялото й сърце. Въпреки непостоянния 
си характер, когато Израел достигна планината при Синай, тя беше 
толкова готова, колкото никога преди. Моментът за предложението беше 
настъпил.  

5  

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 



По-рано видяхме как ЯХВЕ обяви намерението Си да „вземе“ Израел като 

своя собствена. Сега, „на третия месец след като израилтяните излязоха от 
египетската земя,” те най-накрая стигнаха до планината Синай (Изход 
19:1-2). Това е мястото, където ЯХВЕ направи нещо повече от това просто 
да изявява Своите намерения и всъщност предложи на Израел: „Сега, 
прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то 
повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, 
защото Мой е целият свят;” (Изход 19:5). Думата за „притежание“ тук е 
една много специална еврейска дума: segullah. Тя обозначава най-скъпото 
и най-драгоценно притежание на царя. По същество на Израел беше 
предложена възможността да бъде перлата в короната на ЯХВЕ. 
Последната част на подчиненото изречение насочва вниманието към 
факта, че въпреки че всяка нация и народ по света принадлежат на Бог, 
Неговото намерение е било да отдели Израел като специален народ, с 
уникално призвание над всеки друг.  

СВЯТО ЦАРСТВО ОТ СВЕЩЕНИЦИ  
Следващият стих уточнява специфичното естество на предложението и 
следователно призива на Израел: „и вие ще Ми бъдете царство от 
свещеници и свят народ“ (Изход 19:6). Преплетен с призива на Израел да 
бъде скъпоценното притежание на ЯХВЕ беше призивът да стане царство 
от свещеници. Като свещеници те трябваше да служат като Божии 
посредници, представители или посланици на останалия свят. Призивът 
беше както корпоративен, така и индивидуален. Поканата да станат 
царство беше покана да изпълнят обещанията, дадени както на Авраам, 
така и на Юда. Господ беше обещал на Авраам, че Неговото потомство 
щеше да „притежава“ обещаната земя (Битие 15:18–21). За да притежава 
земята, щеше да бъде необходимо Той да владее над нея. Така потомъкът 
на Авраам неминуемо щеше да бъде цар. Разбира се, всеки цар се нуждае 
от царство. Освен това, Господ ясно обеща на Юда, че от неговата линия 
щеше да дойде цар, който щеше управлява над целия Израел (Битие 
49:8-10). По този начин, ако Израел приемеше предложението в 



подножието на планината Синай, обещаната от Бога програма за царство 
щеше да започне. Планът на Господ да поправи всичко, да възстанови 
Едемската градина, да излекува вселената, вече не беше просто теория. 
При Синай Господното обещание да възстанови загубата, започна да 
придобива форма. 

БОГ ТОЛКОВА ВЪЗЛЮБИ СВЕТА, ЧЕ ИЗБРА ИЗРАЕЛ  
Тук идва един особено важен момент, който има нужда от малко 
разяснение. Господ покани Израел да стане специално царство, различно 
от всички останали нации по света. Това често става повод за объркване 
или дори оскърбление за християните-езичници. Означава ли това, че 
езичниците са по-малко ценни в Божиите очи от израилтяните? 
Определено не. Както казва апостол Петър: „А Петър отвори уста и рече: 
Наистина виждам, че Бог не гледа на лице; но във всеки народ оня, който 
му се бои и върши правото, угоден му е.” (Деяния 10:34-35). Избирайки 
Израел, Господ имаше за цел той да служи като „царство от свещеници и 
свят народ“ (Изход 19:6). Свещеникът има ролята на посредник между Бога 
и човека. Израел беше призован да функционира като народ, уникално 
посветен на ЯХВЕ, който щеше да Го представя на останалия свят. Както 
правилно заявява Стюарт:  

“Целта не беше те да бъдат народ сами за себе си, наслаждавайки се на 
специалните си взаимоотношения с Бог и не обръщайки внимание на 
останалия свят. По-скоро те трябваше да го представят пред останалия 
свят и да се опитат да доведат останалия свят при него.”1  

     Това призвание беше ясно повторение на това, което Господ вече беше 
казал на Авраам стотици години по-рано: „Ще те направя велик народ .  .  .  
и в тебе ще се благославят всички земни племена.” (Битие 12:2-3). 
Господната цел от самото начало беше да благослови „всяко племе, език, 
люде и народ“ (Откровение 5:9). Причината, поради която Бог призова 
Израел и ги направи специални е, че Той обича всяка нация! Следователно 
може съвсем правилно да се каже, в съгласие с англиканския библейски 
учен Кристофър Дж. Райт, че „Бог толкова възлюби света, че избра Израел.”
2 Те бяха призовани да служат като свещеническа нация, като специални 
посланици и представители на ЯХВЕ. Читателите на Новия завет ще 
разпознаят в този призив да бъдат „царство от свещеници“, фраза, 



използвана от апостол Йоан за обозначаване на всички вярващи, както 
евреи, така и езичници. В книгата Откровение ни се казва, че Исус „ни е 
направил Царство от свещеници на Своя Бог и Отец” (1:6; срв. 5:10). 
Господ призовава първо Израел да бъде уникален народ, който ще 
функционира в ролята на свещеник. Днес това призвание все още важи и 
също така е било разширено без ограничения до колективната общност на 
служителите на Исус Месията, било то евреи или езичници. Ако сте ученик 
на Исус, тогава, подобно на Израел, вие сте бил призован да бъдете Божи 
представител, Негов свидетел и Негов посланик на благословения до света.  

ИЗРАЕЛ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ЯХВЕ  
И накрая, стигаме до отговора на Израел на предложението на ЯХВЕ. 
Въпреки че Господ не падна на едно коляно буквално, това не направи по-
малко валидно предложението Му да влезе в специална интимна връзка. 
Отговорът на хората беше категорично приемане на Божието предложение: 
„И тъй, Моисей дойде та повика старейшините на людете, и представи 
пред тях всички тия думи, които Господ му заповяда. И всичките люде 
отговориха едногласно, казвайки: Всичко, което Господ е казал, ще сторим. 
И Моисей отнесе Господу думите на людете.“ (Изход 19:7–8а). 
Предложението беше прието не само от старейшините, представящи всяко 
племе, но и всички хора ентусиазирано казаха заедно „да!“. Колкото и 
вълнуващо да беше това обаче, Сарна мрачно посочва, че Израел е приел 
предложението, „дори преди да чуе условията на завета.”3 Защото, както 
ще видим, голяма част от последващата история на Израел далеч не 
отговаря на първоначалното им ентусиазирано „да!“. Без съмнение 
мнозина, които четат това, ще разпознаят собственото си непостоянство в 
поведението на Израел.  
    Въпреки че ЯХВЕ знаеше, че Израел нямаше да успее да изпълни 
обещанията си, той все пак го прие с голяма радост. Виждаме радостния 
отговор на Господ в разказа на Второзаконие, където Той заявява:  

“И Господ чу гласа на думите ви, когато ми говорехте, и Господ ми рече: 
Чух гласа на думите, които тия люде ти говориха; добре рекоха всичко що 
казаха. Дано да има у тях такова сърце щото да се боят от Мене и винаги 
да пазят всичките Ми заповеди, та да благоденстват вечно, те и чадата им! 
(Второзаконие 5:28–29)  



     Въпреки факта, че Господ знаеше, че по-късно Израел щеше да се 
препъне и нямаше да успее да изпълни напълно всичко, което бяха 
обещали, Той все пак приветства и потвърди доста ентусиазирано тяхното 
колективно „да“.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Когато Израел пристигна при планината Синай, ЯХВЕ вече се беше 
разкрил като Суверенен Бог на целия свят, несравним по сила и все пак 
нежен в милостта Си и изпълнен със състрадание. Както с думи, така и с 
дела, Той демонстрира способността Си да защитава и снабдява. Той беше 
избрал Израел от всички нации по света да бъде Негова единствена и 
неповторима. Тогава, там, в подножието на планината, Господ предложи 
на Своята ентусиазирана бъдеща невяста. Ако тя кажеше „да“, Той обеща, 
че тя щеше да бъде Неговото най-драгоценно притежание. Нищо чудно, че 
хората незабавно реагираха толкова положително. Както млада жена, 
която гледа развълнувано в очите на бъдещия си съпруг и казва "да!" така 
и Израел отговори с голям ентусиазъм. Техният оброк обаче беше направен 
преди да чуят на какво се съгласяваха. Съвсем скоро действителните 
подробности на завета щяха да бъдат разкрити.  
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Сега, когато цялото събрание беше приело с ентусиазъм предложението 

на ЯХВЕ да бъде Негово ценно притежание, настъпи времето за 
истинската церемония по годежа. За да разберем това в дълбочина, трябва 
да разберем някои неща за обичаите и ритуалите, свързани с брака и 
годежа от библейска гледна точка. Въпреки че остават много прилики 
между библейската сватба и съвременните форми на брак, има и някои 
доста съществени разлики. В повечето съвременни западни култури, преди 
всяка действителна сватба, има процес на годеж. По традиция това 
започва с предложението, при което мъжът пада на едно коляно, подарява 
на бъдещата си невяста пръстен и я пита дали ще се омъжи за него. Ако тя 
приеме предложението, той поставя пръстена на пръста й. За разлика от 
това, вместо годеж (“engagement” - бел.пр.), древната близкоизточна 
култура на Библията практикувала „оброчуване“ (“betrothal” - бел. пр.). 
Подобно на годежа, оброчуването предшества действителния брак. 
Годежът обаче е просто устно споразумение за евентуално сключване на 
брак. Той не представлява правно обвързване. Оброчуването, от друга 
страна, всъщност е правно обвързващо споразумение, при което двойката 
се счита за женена. Разликата обаче е, че сгодените все още не са 
консумирали брака и не живеят заедно. Въпреки това през този период 
изневярата се счита за прелюбодеяние.1 Във Второзаконие Господ обявява 
наказанието за всяка сгодена жена, уловена в сексуални отношения с мъж. 
И двамата трябвало да бъдат убити с камъни като прелюбодейци: „момата, 
защото не е извикала, като е била в града, и мъжа, защото е обезчестил 
жената на ближния си. Така да отмахнеш злото изсред себе си.” (Втор. 
22:24). На друго място, в Битие 19:14, мъжете, сгодени за дъщерите на Лот, 
са описани като негови „зетьове“. И в Матей 1:18-20, тъй като Мария била 
бременна по време на годежния период, тя била изложена както на 
обвиненията в прелюбодеяние, така и на потенциалното смъртно 
наказание, ако бъдела призната за виновна. По какво се различава 
оброчуването от брака? Най-просто казано, оброчуването е първата фаза 
на брачния завет. Втората фаза е консумирането на брака, живеенето 
заедно, обединяването на цялото имущество и споделянето на едно легло. 



На страниците на Библията това разграничение между оброчуване и брак 
се вижда, когато Яков поиска от своя тъст Лаван: „Дай ми жена ми, защото 
времето ми се изпълни, за да вляза при нея“ (Битие 29 :21). Въпреки че все 
още не бяха консумирали брака, Яков вече наричаше Рахил своя съпруга.  

БИБЛЕЙСКИ БРАЧНИ ЗАВЕТНИ РИТУАЛИ  
Има някои други практики и ритуали, общи за библейската брачна 
церемония, които също трябва да разберем. Първият е микве. Това било 
ритуално измиване или пречистване, през което преминавала булката 
преди сватбената церемония. Друг съществен елемент от всяка еврейска 
сватбена церемония е кетуба. Кетуба е правно обвързващ договор, който 
съдържа задълженията на двете страни. Той се чете на глас и се подписва 
по време на сватбената церемония. Интересното е, че най-ранното ясно 
споменаване на еврейски договор кетуба се намира през трети век пр. 
Хр., в апокрифната книга на Тобит:  

“Тогава Рагуил повика дъщеря си Сара. Когато тя дойде при него, той я 
хвана за ръката и я даде на Тобиас, казвайки: „Вземи я за твоя жена 
според закона и постановлението, написани в книгата на Мойсей. . . . След 
това той извика майка й и й каза да донесе материали за писане; и написа 
копие на брачен договор, в смисъл че той му я дава за жена според 
постановлението на закона на Мойсей. След това започнаха да ядат и 
пият.” (Тобит 7:12-14 NRSV, курсивът е мой)  

   Въпреки че не можем да знаем със сигурност кога е започнала тази 
практика за писане на кетуба като брачен договор, според равина от 
втори век Симон бен Гамлиел, тя датира от древни библейски времена.2 
Независимо от своя произход практиката на рецитиране на кетуба на 
сватбата в последствие се превръща в размяната на обети, което можем да 
видим в повечето съвременни сватби. стр.43  
     Друг съществен и привличащ вниманието елемент от всяка библейска 
или еврейска сватба е хупата. Хупа в най-основната си форма просто 
означава „балдахин“ или „стая“.3 В еврейските сватби хупата е доста 
очебийната конструкция, под която или в която булката и младоженецът 
стоят, докато четат и подписват кетубата. Последно има и видим символ. 
Днес това най-често е сватбената халка. Както ще видим, на планината 
Синай беше даден друг видим символ. Всъщност всички тези важни 



елементи на библейската сватба могат да бъдат намерени в Синайския 
завет. Нека продължим да проследяваме историята до планината Синай, 
където, както ще видим, ЯХВЕ наистина се сгоди за Своя народ Израел.  

РИТУАЛНОТО МИКВЕ  
Първият компонент на библейската годежно-сватбена церемония е микве. 
Преди церемонията да можеше да започне, ЯХВЕ заповяда на хората да се 
измият и осветят за церемонията: „Господ рече още на Моисея: Иди при 
людете, освети ги днес и утре, и нека изперат дрехите си; и нека бъдат 
готови“ (Изход 19:10). Разбира се, за да има сватба, трябваше да има и 
младоженец. Бивайки такъв, Господ заявява, че „на третия ден Господ ще 
слезе на Синайската планина пред очите на целия народ” (ст. 11). Поради 
святостта на присъствието на Господа, хората бяха предупредени да не 
стъпват на планината, за да не бъдат убити. Методът беше или чрез 
убиване с камъни, или чрез прострелване със стрели. Изглежда, че начинът 
на екзекуцията е уточнен, за да се избегне дори контакт с непокорните. 
Тъй като самата планина се превърнала в свято място, старозаветният 
учен Гордън Дж. Уенхам обяснява очарователната й трансформация в един 
вид свещен храм:  

“планината Синай е на път да се превърне в свещено място, където могат 
да влизат само онези, които са упълномощени от Бог. Подобно на 
скинията, чието изграждане е разпоредено в Изход 25-30, Синайската 
планина бива разделена на три зони. Върхът съответства на най-
вътрешното светилище, Светая Светих, до който само Мойсей можеше да 
отива, за да се среща с Господ.”4  

   На огромното събрание от хора беше позволено да дойде само до 
подножието на планината, но дори и в този случай, това не беше възможно 
преди да чуеха звука на шофара: „Когато тръбата затръби продължително, 
тогава нека се приближат до планината.” (Изход 19:13). След като получи 
тези инструкции, „Моисей слезе от планината при людете и освети людете; 
а те изпраха дрехите си. И рече на людете: Бъдете готови за третия ден; не 
се приближавайте при жена.”



   Така бъдещата невяста извършва ритуалното очистване микве. 
Церемонията по годежа беше започнала. Раввин Шломо Ицхаки (познат 
най вече просто като „Раши“) казва за този момент: „Когато дойдоха да се 
представят в подножието на планината, Той излезе да ги посрещне, както 
младоженец излиза да посрещне булка.“5 Брачният образ на завета, макар 
и често пропускан от християнските коментатори, е всеобщо признат от 
еврейските екзегети. 

ХУПА (ЧУПА) 
Тъй като церемонията беше вече започнала, бихме очаквали да видим друг 
показателен знак за всяка библейска или еврейска сватбена церемония: 
хупата. Това е специалното покривало или балдахин, под който стоят 
булката и младоженецът. В случая на синайската сватба, хупата беше 
осигурена от сам Бог: “А сутринта на третия ден имаше гръмове и 
светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и 
всичките люде, които бяха в стана, потрепераха. Тогава Моисей изведе 
людете из стана, за да посрещнат Бога; и застанаха под планината.” (Изход 
19:16-17)  

    Сам ЯХВЕ беше покрил цялата планина с гъст облак. Както видяхме по-
рано, когато облакът на Господното присъствие водеше и следваше 
израилтяните през пустинята, той беше достатъчно голям, за да служи като 
навес, който осигуряваше сянка за цялата група израилтяни. Обаче този 
голям облачен покрив сега се премести и застана над планината. Има и 
друга фраза, използвана тук, която може да пропуснем в повечето 
английски преводи. Когато се казва, че те стоят в „подножието на 
планината“, по-буквалният превод на еврейския език в същността си 
казва, че те стоят „под планината“. Така там, в подножието на планината, 
под хупата, булката на ЯХВЕ стоеше пред Него. Фактът, че Господ е 
възнамерявал конкретно да използва образа на хупата тук, е добре 
разбран от от пророците, дошли след това. Исаия например черпи от 
образите, присъстващи в Синайския завет, и ги прилага към месианската 
епоха (Исаия 4:4-5). Както беше на планината Синай, така ще бъде и на 
планината Сион, когато Месията присъства на място. Както ще бъде, 
когато Месията присъства на място, така беше и на планината Синай. Сам 
Господ действително присъстваше, слизайки в облак и огън:  



“А Синайската планина беше цяла в дим, защото Господ слезе в огън на 
нея; и димът и се дигаше, като дим от пещ, и цялата планина се тресеше 
силно. И когато тръбният глас се усилваше Моисей говори, и Бог му 
отговори с глас. И Господ слезе на върха на Синайската планина. И Господ 
повика Моисея до върха на планината;” (Изход 19:18–20)  

    Въпреки че голямата епифания  (богоявление - бел.пр.) е придружена от 
няколко различни феномена, облаците и огънят изглежда са най-
забележителните характеристики. След Синай и двата феномена ще се 
появяват многократно в Библията. Те присъстваха и преди това, когато 
Бог сключи Завета с Авраам и се изяви лично като „димяща пещ и огнен 
пламък“ (Битие 15:17). Както ще обсъдим в част 3, и двата елемента ще 
бъдат важна характеристика, когато Исус се завърне. 

МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ПРИСТИГА  
Най-накрая, след дългото, мъчително и изтощително пътуване след 
излизането от Египет, настъпва моментът на сватбата. Англиканският 
библейски учен от края на деветнадесети век Доналд Спенс Джоунс улавя 
драмата на този дългоочакван момент: 

“Всички необходими приготовления вече бяха направени. Свещениците, 
както и хората, се бяха „осветили“. Назидателен страх от нарушаване на 
забраната за преминаване през оградата и „докосване“ на планината беше 
обхванал народа. Моисей се беше върнал от лагера до върха на планината; 
и както той, така и хората слушаха внимателно думите на „завета“, който 
им биваше обявен.”6  

     Въпреки че до този момент Той беше присъствал между тях през цялото 
време, Богът-Младоженец от Синай беше пристигнал в едно много по-
очевидно проявление. Сега, за първи път, Той говореше директно на 
цялото събрание: „Тогава Бог изговори всички тия думи , като каза: Аз съм 
Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на 
робството.“” (Изход 20:1-2). Интересно е да се отбележи, че Бог не започна, 
позовавайки се на авторитета Си като Създател на всички неща; вместо 
това Той им напомни за Неговата нежна милост, Неговата доброта и 
доказаната Му история като освободител, защитник и снабдител. Също 



така е изумителен фактът, че думите на завета не бяха предадени чрез 
устните на Моисей. Въпреки че до този момент той беше служил като 
посредник между Бог и Израел, на сватбената церемония нямаше, така да 
се каже, извършващ богослужение свещеник. Самият ЯХВЕ говореше от 
планината. Церемонията беше започнала. 

СВАТБЕНИТЕ КЛЕТВИ  
По-рано споменахме кетубата - правно обвързващият договор, който се 
чете на глас и се подписва на всяка библейска или еврейска сватба. Не е 
известно дали официалният брачен договор е бил често срещан по време на 
Изхода. Ясно е обаче, че четенето на глас на Тората в рамките на 
библейския разказ се третира като брачен договор. Следователно Десетте 
заповеди могат да се разглеждат като обобщение на брачните обети. Те 
формират правната рамка и самата основа на Синайския завет. Те също 
така включват това, което немските коментатори Кайл и Делич наричат 
„ядрото и същността на закона.”7 С други думи, Десетте заповеди са 
репрезентация на пълнотата на Тора. Отличителният и основополагащ 
характер на Десетте заповеди се вижда също и в това, че те са 
единствената част от Тората, която всъщност е написана на камък от сам 
Бог: „И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, 
Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с 
Божия пръст.” (Изход 31:18; срв. Второзаконие 5:22; 9:10; 10:4). По-късно, 
цитирайки само две заповеди (обичай Бога и обичай ближния си), Исус 
допълнително обобщи същността на Тората, заявявайки: „На тези две 
заповеди се основава целият закон и пророците“ (Матей 22:40 KJV).     
     Десетте заповеди не трябва да се разбират просто като „закони“. Кой би 
нарекъл брачните си обети „закони“? По-добър превод на думата деварим е 
„думите“ или „изявленията“ на Бог. Както казва Стюарт, „Това, което 
съдържа главата. . . прилича повече на съдържанието на национална 
конституция, отколкото просто на съдържанието на еди кой си раздел от 
кодифициран закон.”8 Заветът беше сключен между ЯХВЕ и цялото 
събрание, както корпоративно, така и индивидуално.  
    Във Второзаконие 5:6–18 десетте заповеди се повтарят с някои леки 
вариации, нито една от които не засяга тяхното значение. В разказа там 
ми харесва мястото, където се казва, че ЯХВЕ „говори с вас лице в лице на 
планината изсред огъня“ (Втор. 5:4). Поетичната сила на тази история е 
твърде голяма, за да бъде уловена с думи. От огъня, Богът-Младоженец от 
Синай изговори условията на завета – брачните обети – на Своя възлюбен 
народ.  



ПЪРВАТА И ВТОРАТА ЗАПОВЕД  
Първата заповед служеше като основа за всички останали: "Да нямаш 
други богове освен Мене." (Изход 20:3). Това трябваше да бъде брак, 
основан на абсолютна ексклузивност. Пророкът Исаия по-късно ще 
повтори тази красива тема: „Защото твоят съпруг е Творецът ти, Чието име 
е Господ на Силите; И изкупителят ти е Светият Израилев, Който ще се 
нарече Бог на цялата земя.” (Исая 54:5).  
    Всеки здрав брак трябва да има добре дефинирани и добре защитени 
граници. В една ексклузивна връзка няма място за външни или трети 
страни. По този начин, втората „дума“ продължава темата на първата. 
Именно защото единствено ЯХВЕ беше техният Бог, те никога не трябваше 
да „правят за себе си идол или каквото и да е подобие на това, което е на 
небето горе или на земята долу, или във водата под земята. Да не им се 
кланят, нито да им служат; защото Аз, Господ твоят Бог, съм Бог 
ревнив“ (Изход 20:4–5а). Вродена в човечеството е склонността на 
поклонниците да създават земна репрезентация на обекта, на който се 
покланят. В древни времена това почти винаги е означавало някаква 
статуя или резба. Втората дума, забраняваща създаването на идоли, не 
трябва да се разбира като забрана срещу създаването на каквато и да е 
форма на изкуство или представяне на човек или животно. Ако това беше 
така, тогава излиза, че Господ си противоречи по-късно. Защото в рамките 
на божествения замисъл за бъдещия Ковчег на Завета, например, ЯХВЕ 
заповяда да се поставят изображенията на херувими над ковчега (Изход 
25:19; 37:8). Когато свещеническите одежди бяха направени за Аарон, 
подгъвът на дрехата беше украсен със звънчета и ръчно изработени нарове 
(Изход 28:33-34; 39:24-26). Могат да се цитират много други примери за 
това, че Господ одобрява създаването на предмети или изображения, 
представящи неща на земята. Този въпрос има две страни. Първо, вярвам, 
че е важно Божиите хора никога да не допускат мисълта, че техният 
Създател е против художественото творчество. Като дългогодишен творец 
вярвам, че Божиите хора всъщност позволяват на творчеството да протича 
през тях точно като форма на поклонение. Всеки от нас е онова невръстно 
дете, което хваща цветния тебешир и започва да драска върху почти 
всичко наоколо. Причината да сме креативни от раждането си е, че всички 
сме създадени по образа на нашия Създател. Много е просто. Когато сме 
креативни, ние всъщност сме подобни на Него. Второ, целта е да се 
подчертае, че втората „дума“ конкретно се отнася до идолопоклонството. 



От гледна точка на завета, всяко поклонение, отдадено на друг бог, е 
невярност към ЯХВЕ; това беше духовно прелюбодейство.  

ТРЕТАТА ЗАПОВЕД  
Следващото изявление се отнася до правилното използване на името на 
ЯХВЕ: „Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ 
няма да остави ненаказан онзи, който изговаря напразно името Му“ (Изход 
20:7). Въпреки че заповедта е формулирана достатъчно широко, за да 
обхване всяка злоупотреба с името на ЯХВЕ, тя по-специално означава 
внимателно да се избягва използването на Божието име като гаранция за 
нечии думи или обещания. Стюарт я описва като „Но говорът ви да бъде: 
Да, да; Не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.“.9 Исус повтори и 
разшири заповедта, предупреждавайки да не се дават обещания, 
използващи името на Бог или дори нещо, свързано с Бог. Вместо това Той 
каза: „Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от това, е от 
лукавия.” (Матей 5:33-37; 23:16-22). Много по-важен от всичко това обаче е 
фактът, че нечие име е неразделно преплетено с неговата репутация; това е 
словесно представяне на това кой е този човек. „Името“ на ЯХВЕ 
представлява самата Му същност. Тази заповед произтича от Божията 
ревност да запази чистотата на свидетелството; дори можем да кажем 
добрата новина, или Благовестието, относно това кой всъщност е Той. 
Защото само в Него всеки в света може да намери истински живот.  

ЧЕТВЪРТАТА ЗАПОВЕД  
Четвъртото изявление се отнася до съботата: “Помни съботния ден, за да го 
освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на 
седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква 
работа, ни ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито 
чужденецът, който е отвътре вратите ни; защото в шест дни Господ 
направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден 
си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.” (Изход 
20:8–11) Както обсъдихме по-рано, на всяка сватба има печат или видим 
знак на брачния завет. Днес това почти винаги са чифт пръстени. Както 
Стюарт обяснява:  



“Много от древните завети имали някакъв знак – нещо видимо, което да 
напомня на хората за завета, така че да не го забравят. Съботата има 
ролята на такъв знак за Мойсеевия или Синайския завет. . . . Тя осигурява 
редовно седмично напомняне за всички: когато хората спазват съботата, 
спират работата си и се посвещават на богослужение, те демонстрират 
открито, че спазват завета.”  

     Докато съвременните семейни двойки носят пръстен, за да си напомнят 
един на друг и на целия свят, че са в завет и принадлежат един на друг, 
така и съботата трябвало да играе ролята на такъв знак. Изход 31 заявява 
това директно:  

„Прочее, израилтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките 
си поколения по вечен завет. Това е знак между Мене и израилтяните за 
винаги; защото в шест дена направи Господ небето и земята, а на седмия 
ден си почина и се успокои.” (Изход 31:16–17, курсивът е мой)  

   Така, като печат и знак на брачния завет, от народа на Израел се 
очакваше не просто да спазват съботата като че ли тя беше закон, а да я 
заделят като специален ден. На всеки седем дни трябваше да се отделя 
един ден, който непрекъснато да напомня, подмладява и освежава 
заветната връзка. Съботата трябва да се разглежда по-скоро като дар, 
отколкото като изтощително задължение. Никоя двойка, посветена на 
взаимната любов, никога не би възприела идеята за вечер посветена на 
среща като легализъм. На съботата не трябва да се гледа като на 
обикновена заповед, а като на благословение.  

ПЕТАТА ДО ДЕСЕТАТА ЗАПОВЕД  



Заповедите от петата до десетата сега изместват акцента върху любовта 
към Бог и се фокусират върху здравите и любящи взаимоотношения с 
другите. Това включва редица морални и етични предписания. Първата се 
отнася до оказване на подходяща почит към родителите: „Почитай баща си 
и майка си , за да се продължават дните ти на земята, която ти дава 
Господ твоя Бог.“ (Изход 20:12). Следващата заповед е никога да не се 
извършва убийство (ст. 13). След това има забрани срещу прелюбодеяние 
(ст. 14), кражба (ст. 15), лъжа, измама или „лъжесвидетелстване“ (ст. 16) и 
накрая, предупреждение срещу завист или „алчност“ (ст. 17 ).  

СИЛАТА НА БОГОЯВЛЕНИЕТО 
Казва ни се, че всички тези думи са били изречени на глас от Бог пред 
хората (Изход 20:1). В заключение ни се казва: „И всичките люде гледаха 
гърмежите, светкавиците, гласа на тръбата и димящата планина; и, като 
видяха, людете се оттеглиха и застанаха надалеч.” (Изход 20:18). Точно в 
този момент от церемонията по завета хората просто бяха поразени. 
Гръмотевиците, тръбите, звукът на Божия глас просто им въздействаха 
твърде силно. Те умоляваха Бог да престане да говори директно с тях. „И 
рекоха на Моисея: Ти говори на нас, и ние ще слушаме; а Бог да не ни 
говори, за да не умрем.“ (ст. 19). По този начин от този момент нататък 
Моисей застана като посредник между Бог и Израел. И така, „людете 
стояха надалеч. А Моисей се приближи до гъстия мрак, гдето беше Бог.” (ст. 
21). В трите глави, които следват (21–23), Господ продължава да 
инструктира хората как да живеят. Акцентът на заповедите се отнася не 
само до ексклузивната любов към Бог, но и до това как те трябваше да се 
отнасят към другите. Човек може да разбере защо Исус обобщи целия 
закон под двете категории любов към Бога и любов към другите (Матей 5; 
22:40).  
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ДОКАТО СМЪРТТА НИ РАЗДЕЛИ  

Изход 24-та глава е изцяло посветена на ратифицирането на завета. 

Както обикновено, това, което следва е един много формален процес. 
Първо, Господ призова Мойсей, Аарон и двамата му сина и седемдесетте 
старейшини на Израел да се качат на планината. Преди да направи това 
обаче, „Моисей дойде и каза на народа всички слова и закони на Господа; 
и целият народ едногласно отговори: Всичко, което е казал Господ, ще 
вършим!“ (Изход 24:3). Така, след завършване на четенето на кетубата, 
хората се съгласиха в унисон. Съгласието беше както индивидуално, така и 
корпоративно. Както коментира Сарна:  

“От една страна, това е „целият народ“ като корпоративна единица, 
психическо единство, което влиза в заветната връзка с Бог. От друга 
страна, Той се обръща индивидуално към всеки член на общността, както 
се вижда от последователната употреба на второ лице единствено число.”1  

     С други думи, самият завет е сключен с цялото събрание, но също и с 
всеки присъстващ човек поотделно. Освен това, заветът до ден днешен се 
прилага дори за децата и бъдещите поколения на израилтяните.  

ЗАПЕЧАТАНО С КРЪВ  
В днешно време, когато булката и младоженецът завършат рецитирането 
на обетите, всеки от тях заявява: „Докато смъртта ни раздели.“ Тази фраза 



обозначава техния ангажимент към Бог и един към друг да останат 
женени до края на живота си. Само смъртта ще сложи край на връзката 
им. Подобно на много други аспекти на завета, този доста сериозен 
официален обет  беше подпечатан чрез публичен церемониален акт. След 
като хората се съгласиха с условията на завета, Господ инструктира 
Мойсей да издигне „олтар в подножието на планината с дванадесет стълба 
за дванадесетте израилеви племена“ (Изход 24:4). Тъй като хората бяха 
толкова многобройни, дванадесетте стълба трябваше да стоят до олтара 
като представители на дванадесетте племена. След като всичко това беше 
построено, Мойсей накара „синовете на Израел“ да заколят няколко млади 
вола и да ги пожертват на олтара.  

“А Моисей взе половината от кръвта и я изля в паници, а с другата 
половина от кръвта поръси върху жертвеника. После взе книгата на завета 
и я прочете. След като чу това, народът отвърна: Всичко, каквото е казал 
Господ, ще вършим и ще бъдем послушни. Тогава Моисей взе кръвта, 
поръси с нея народа и каза: Ето кръвта на завета, който Господ сключи с 
вас според всички тези условия.” (Изход 24:6–8)  

     Всички тези образи са зашеметяващи. След като поръси с кръвта 
хората (или по-вероятно стълбовете до олтара, които стояха като 
представител на народа),2 Моисей още веднъж прочете цялото съдържание 
на завета на глас пред събранието. В този контекст те отново потвърдиха 
своя обет да запазят „всичко“, отбелязано в рамките на завета. След това за 
последен път Моисей опръска хората с още кръв. Така Моисеевият завет 
беше подпечатан с ярко, страховито и кърваво представление. Стюарт 
заявява, че запечатването на завета с кръв символизира „споделената 
отговорност на двете страни, както и тежестта на наказанието за 
нарушаване на завета.“3 С други думи, колкото и завладяващ да е краят на 
всяка брачна церемония, когато булката и младоженецът дават обети на 
смърт, Синайският завет всъщност отива малко по-далеч в това 
отношение. Ако израилтяните не успееха да спазват условията на завета, 
наказанието щеше да бъде смърт.  

СВАТБЕНИЯТ ПРАЗНИК  
Сега беше време Мойсей и старейшините, като представители на цялото 
събрание, да се изкачат на планината, за да се срещнат с Господ и да 



завършат церемонията. На половината път към върха, на голямо плато, все 
още гледайки нагоре към него, те се насладиха на пиршество:  

“И така, Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите 
старейшини се изкачиха горе. Там видяха Израилевия Бог: под краката Му 
имаше нещо като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе 
.  .  . И те видяха Бога и там ядоха и пиха.” (Изход 24:9-11)  

   Както всяка съвременна сватба, която включва вечеря след церемонията, 
така и Господният брачният завет беше подпечатан със сватбено 
пиршество. Тази част от Изход представлява един от най-зашеметяващите 
пасажи в Библията. Мойсей и старейшините на Израел ядоха и пиха, след 
което, като погледнаха нагоре, видяха Бога на Израел на върха на 
планината по начин, който изглежда не може да се опише с прости думи. 
Подобно на завета с Авраам (Битие 15:17), този завет също беше 
подпечатан или ратифициран не само чрез кървавия акт на 
жертвоприношение на волове, но и чрез ядене. Както отбелязва Стюарт:  

“В древния библейски свят заветите обикновено били сключвани със 
специално заветно хранене, при което животните били символично 
разполовявани (символизирайки споделената отговорност на двете страни, 
както и тежестта на наказанието за нарушаване на завета), след това 
страните на завета ходели между парчетата и след това яденето бивало 
изяждано и от двете страни в знак на приятелство и съюз. Божият завет с 
Израел, както е представен чрез вече завършения Кодекс на завета, 
включва Бог като едната страна и хората като другата.”4 

„С ТОЗИ ПРЪСТЕН СЕ ОЖЕНВАМ ЗА ТЕБ“  



“Тогава Господ каза на Моисей: Ела горе при Мене на планината и стой 
там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм 
написал, за да ги поучаваш” (ст. 12) Разказът за изкачването на Мойсей на 
върха на планината и срещата му с Бог там продължава една от най-
зашеметяващите сцени в цялата Библия:  

“И така, Моисей стана със служителя си Исус и Моисей се изкачи на 
Божията планина. А каза на старейшините: Чакайте ни тук, докато се 
завърнем при вас; и, ето, Аарон и Ор са при вас; който има жалба, нека 
отиде при тях. Тогава Моисей се изкачи на планината; и облакът 
покриваше планината. Господнята слава застана на Синайската планина и 
облакът я покриваше шест дни, а на седмия ден Господ извика към Моисей 
всред облака. И видът на Господнята слава по върха на планината 
изглеждаше на израилтяните като поглъщащ огън. И така, Моисей влезе 
сред облака и се изкачи на планината. И Моисей стоя на планината 
четиридесет дни и четиридесет нощи.” (Изход 24:13–18)  

     
   Докато Моисей беше там на планината, Господ даде на Израел „знак“, 
който също е отразен в съвременните сватбени традиции. Освен че дава на 
Мойсей многобройните инструкции относно скинията, свещените предмети 
и различните ритуали, свързани с тях, Господ също дава на Израел нещо 
много уникално, което да им напомня завинаги за завета. Той им даде 
съботата. Докато съвременните сватбени церемонии включват размяната 
на пръстени като видими символи, така и съботата трябваше да служи 
като подобен вечен външен „знак“:  

“Господ каза още на Моисей: Кажи също така на израилтяните: Съботите 
Ми строго да пазите, защото това е знак между Мен и вас във всичките 
поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам. И така, да 
пазите съботата, защото ви е свята: който я оскверни, да бъде умъртвен; 
защото всеки, който работи в нея, този човек да бъде изтребен измежду 
народа си. Шест дни да се работи, а седмият ден е събота за свята 
почивка, свята на Господа; всеки, който работи в съботния ден, да умре. И 
така, израилтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си 
поколения по вечен завет. То е знак между Мен и израилтяните завинаги; 
защото за шест дни Господ направи небето и земята, а на седмия ден си 
почина и се успокои.” (Изх. 31:12-17) 



БРАЧНОТО СВИДЕТЕЛСТВО 
В днешно време, след приключване на церемонията, булката, 
младоженецът и служителят подписват официален документ, наречен 
Свидетелство за брак. В случая със Синайския завет „удостоверението“ са 
двете каменни плочи, на които са написани десетте заповеди. След като 
Господ даде на Моисей заповедите относно съботата, ни се казва: „И като 
свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даде 
двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.
“  (Изход 31:18). Брачното свидетелство беше предварително издадено, 
чудесно издялано в камък от собствената Божия ръка. В съответствие с 
дълбоко свещения характер на тези плочи, Господ нарежда да бъде 
построен свещен съд, в който да бъдат поставени (Изход 25:10-22). Tова 
сега се нарича Ковчегът на завета (Чис. 10:33; 14:44; Второзаконие 10:8 и 
т.н.). Помислете за значението на брачното свидетелство. Много години по-
късно, след като Израел завладява земята, в това, което бихме могли да 
наречем космическо-библейска перспектива, Израел бива разглеждан като 
център на нациите. В центъра на Израел бил Йерусалим. Сърцето на 
Ерусалим бил храмът. Сърцето на храма бил Светая Светих. 
Приспособлението, запазено за Светая светих, бил ковчегът, вътре в който 
били двете плочи, съдържащи десетте заповеди, божествено постановеното 
свидетелство за брак. 4 
  
  
ШЕМАТА 
Из цялото Писание Господ казва много неща на Израел относно това, че е 
важно да напомнят на себе си и на децата си за чудотворните неща, които 
Той извърши по време на Изхода. Освен съботата, друг важен начин, по 
който юдаизмът практикува заповедта да помни, е чрез редовното 
рецитиране на Второзаконие 6:4. Поради императивната първа дума в 
стиха, означаваща „чуй“ или „подчини се“, този пасаж е известен като 
„Шема“. Пълният пасаж гласи следното:  

“Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш 
Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкото си сила. 
Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да 
учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седнеш в дома си, 
когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за 



знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти. И да ги 
написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.” 
(Второзаконие 6:4–9)  

    Точно както оприличихме съботата на видимия знак на брачната халка, 
така и Шемата трябваше да бъде написана на малък свитък и буквално 
завързана за ръката и челото като вид знак и постоянно напомняне. Днес 
религиозните евреи изпълняват това, като подвързват малка кожена 
кутийка, съдържаща Шемата, изписана върху парче телешка кожа на 
ръцете и челата си, наречени филактерии или тефилин на иврит. Много 
евреи днес възприемат мястото, където се поставят филактериите като 
сочещо към факта, че заповедите трябва винаги да са в челните редици на 
нашите мисли, представени от челото, и нашите действия, представени от 
ръката. Старозаветният учен Юджийн Х. Мерил описва централното място 
на Шемата в сърцето на юдаизма от древни времена до наши дни:  

“Постбиблейската равинска екзегетика разбира ролята на Шема като 
сърцето на всички закони. Когато Исус беше попитан за най-голямата от 
заповедите, Той цитира нея (и придружаващата я заповед в Лев. 19:18) 
като основен принцип на еврейската вяра, мнение, с което неговите 
слушатели очевидно бяха съгласни (Матей 22:34-39; Марк 12 :28–31; Лука 
10:25–28). Централното място на тази изповед дотолкова се е вкоренило в 
еврейското съзнание, че до ден днешен спазващият обичаите евреин 
рецитира Шемата поне два пъти на ден.”5  

    Първата декларация на Шема, „Господ е нашият Бог, Господ е един!" 
често се тълкува и разбира като доктринална декларация на строг, 
унитарен монотеизъм, изразяващ вярата, че Бог съществува като строго   
определенa “единица“. Като разбираме Синайския завет като брачен завет 
обаче, ние осъзнаваме факта, че Шемата се отнася много по-малко до 
просто количествено определяне на Бог и много повече до деклариране на 
абсолютно ексклузивния характер на връзката. Ето защо преводът на 
Еврейското издателско дружество Танах от 1985 г. я превежда по следния 
начин: „Чуй, о, Израел! Господ е нашият Бог, единствено Господ.” Докато 
израилтяните се съгласиха да спазват всички Господни заповеди в 
подножието на планината, Шемата служи като вечно напомняне за тази 



първоначална декларация. Това, което беше потвърдено на глас в Синай, 
днес се потвърждава ежедневно. 
  
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Освен микве (ритуално измиване), хупа (балдахин) и кетуба (сватбени 
обети), самото потвърждаване на завета продължава да отразява 
сватбените ритуали. Например Израел подпечата завета с множество 
ентусиазирани тържествени декларации („Обещавам! Обещавам!“). Освен 
това Господ даде на Израел външния и вечен знак на съботата (венчалната 
халка). По средата на пътя към върха на планината Моисей и 70-те 
старейшини ядоха заедно като част от процеса на запечатване на завета 
(сватбеното пиршество). Накрая, каменните плочи, написани от самия 
Божи пръст (свидетелството за брак), бяха дадени на Моисей, за да бъдат 
съхранявани за неопределено време в Ковчега на Завета. Като всеки 
съвременен брак, заветът беше сключен „до смъртта“. И все пак, отивайки 
още по-далеч с тази концепция, запечатвайки завета с кръв (и 
многократно заявявайки устно по директен начин), Бог направи пределно 
ясно това, че наказанието за нарушаване на завета беше смърт.  
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 БЛУДНАТА БУЛКА  

Малко истории в Библията показват по-болезнено грешната и 

непостоянна природа на човека, отколкото историята за златния телец. От 
висотата на най-славно богоявление на планината, историята внезапно се 
превръща в тотален бунт на земята. Това е толкова драстична катастрофа, 
че би могла да застане рамо до рамо с трагичното падение на човечеството 
в градината и унищожението на света от Потопа. Докато Моисей стоеше в 
присъствието на Бог на върха на планината, хората отдолу се гмурнаха 
стремглаво до ново духовно дъно. След като чуха думите на завета, те 
пламенно се зарекоха да спазват „всички думи“ на Бог. Рядко обаче 
добронамерените импулси се превръщат в устойчив начин на живот. При 
първата възможност, която им се предостави, те безсрамно нарушиха 
множество заповеди. Сватбената церемония дори още не беше приключила 
и пред очите на своя съпруг народът изневери с човешки изработеното 
теле-бог от Египет:  

“А като видяха людете, че Моисей се забави да слезе от планината, людете 
се събраха срещу Аарона и му казаха: Стани, направи ни богове, които да 
ходят пред нас; защото тоя Моисей, чавекът, който ни изведе из 
Египетската земя, не знаем що му стана.” (Изход 32:1)  

ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ  



Моисей беше на планината четиридесет дни и четиридесет нощи (Изход 
24:18). Може би на хората не им е било казано колко дълго щял да липсва. 
Не е ясно дали самият Моисей изобщо е имал представа колко дълго щяло 
да го няма. Ясно е, че в отсъствието на техния водач хората бързо станали 
нетърпеливи. Различни коментатори са се опитвали да обяснят какво може 
да е накарало израилтяните да се обърнат толкова бързо от такова 
непоколебимо обричане на вярност към ЯХВЕ към такъв флагрантен бунт. 
Изключвайки простата човешка склонност към грях обаче, нито едно от 
обясненията не е задоволително. Те нямали абсолютно никакво извинение. 
Както правилно отбелязва коментаторът от края на деветнадесети век 
Едуард Денет, „Постъпката на народа не е нищо друго освен открито 
вероотстъпничество.”1 Влошавайки още повече нещата, Аарон пада заедно 
с тях, очевидно без съпротива. Самият брат на Мойсей, който беше вървял 
(рамо до рамо) с него и беше видял със собствените си очи силата на ЯХВЕ, 
пое водеща роля в цялата афера. Той беше този, който всъщност изработи 
самия идол и построи олтар за него:  

“Аарон им каза: Извадете златните обеци, които са на ушите на жените ви, 
на синовете ви, и на дъщерите ви, и донесете ми ги. И тъй, всичките люде, 
извадиха златните обеци, които бяха на ушите им, и донесоха ги на 
Аарона. А той, като ги взе от ръцете им, даде на златото образ с резец, след 
като направи леяно теле; ” (Изход 32:2–4а)  

     Това „леяно теле“, което Аарон изработил, всъщност било направено от 
дърво, но обковано със злато. Писанието не само описва това като обичаен 
метод за изработване на идоли (Исая 30:22; 40:19; Ос. 8:6; срв. Ос. 8:4; Ев. 
2:19), но и фактът, че Моисей по-късно го изгаря потвърждава този факт 
(ст. 20). Въпреки че беше току-що изработено от човешки ръце, те веднага 
започнаха да му приписват могъщите дела, които ЯХВЕ беше извършил. 
Покланяйкик се, те викаха: „Това е твоят бог, Израилю, който те изведе от 
Египетската земя” (ст. 4b). Освен, че направи идола, Аарон също посвети 
празник на телето-бог: „И като видя това, Аарон издигна олтар пред него; и 
Аарон прогласи, казвайки: Утре ще бъде празник Господу. И на следния 
ден, като станаха рано, пожертвуваха всеизгаряне и принесоха 
примирителни приноси: после людете седнаха да ядат и да пият, и станаха 
да играят.” (ст. 5-6). Един от нашите любими Старозаветни учени, Уолтър 
К. Кайзер младши, описва значението на този пасаж: „хората задоволяват 
собствените си желания и след това продължават, отдавайки се на пиянски 



гуляй. Глаголът ṣāḥaq означава пиянски, неморални оргии и сексуални 
игри.”2  

ГОЛЯМАТА КАТАСТРОФА  
Би било почти невъзможно човек да наруши по-съвършено няколко 
заповеди наведнъж. Първо, това беше доста умишлено изработен „идол“. Те 
му принесоха жертви, паднаха по лице пред него, отдадоха му поклонение 
и дори го обявиха за „техен бог“. Дори му приписаха заслугата, че ги беше 
извел от Египет! На всичкото отгоре празникът беше придружен от 
всякакъв вид сексуален разврат. Правейки историята още по-необяснима е 
фактът, че докато хората извършваха всичко това, славното и огнено 
присъствие на Господа продължаваше да покрива планината (Втор. 9:15). 
Те не само изневеряваха на съпруга си по време на действителната сватба, 
но те правеха това точно пред очите Му. На върха на планината Господ 
беше напълно наясно с това какво се случваше на земята. „Иди, слез“, каза 
Господ на Моисей, защото хората „се развратиха. Скоро се отклониха от 
пътя, в който съм им заповядал да ходят;” (Изход 32:7-8). Думата, 
използвана тук за разврат, е доста силна. Това е същата дума, използвана в 
Битие 6:12 за разврата, на който целият свят се беше отдал в дните на 
Ной.3 Средството на лечение тогава не беше нищо по-малко от пълно 
пречистване и пълно унищожение. 

ПОСЛЕДСТВИЯТА   
Подобно на унищожението на света в дните на Ной, Господ обяви 
намерението Си да унищожи целия Израел: „Господ каза още на Моисей: 
Видях този народ и, ето, твърдоглав народ са; и така, сега Ме остави, за да 
пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а от тебе ще направя велик 
народ.” (ст. 9-10). Въпреки че само някои от хората бяха участвали активно 
в този бунт, Господ беше готов да унищожи цялата нация. Както отбелязва 
Стюарт, „Дори ако допуснем, че не всеки един отделен човек от народа е 
участвал, то мнозина са го направили на драго сърце, а останалите не 
направили нищо, за да ги порицаят, в резултат на което нацията като 
цяло, нацията взета под общ знаменател, може да бъде описана просто 
като „те.“4 Предложението беше Моисей да се превърне в един вид нов 
Авраам, чрез който да се появи нова нация. Мойсей обаче се застъпи, 
позовавайки се на доброто име на Бог, Неговата международна репутация 
и Неговите заветни обещания, дадени на предците му (Изход 32:12-13). В 
резултат на призива на Мойсей, „Господ се разкая за злото, което бе казал, 



че ще направи на людете Си.“ (ст. 14). Обаче това не означаваше, че 
всичко просто беше простено и забравено. Въпреки че Господ беше решил 
да не ги унищожи напълно, оставаха тежки последствия за в бъдеще. Сега 
Мойсей щеше да служи като инструмент за изпълнението на съда на ЯХВЕ. 
  
  
БРАЧНОТО СВИДЕТЕЛСТВО БИВА УНИЩОЖЕНО  
По Господна заповед Мойсей слезе от планината с двете плочи – брачното 
свидетелство – в ръцете си (ст. 15). Въпреки че му беше казано какво се 
случваше, сега той го видя със собствените си очи: „И като се приближи до 
стана, видя телето и игрите; и пламна Моисеевия гняв, така че хвърли 
плочите от ръцете си, и строши ги под планината.” (ст. 19). Така първото 
нещо, което направи Мойсей беше да анулира публично брачния завет. 
Мойсей хвърли двете плочи на скалистата земя и ги счупи пред цялото 
събрание. Както обяснява Сарна, „Това не беше необмислено действие; по-
скоро то съвсем умишлено обозначаваше отмяната на завета.”5 Сватбената 
церемония дори не беше завършена и сделката отпадна. 

МОЙСЕЙ ИЗГАРЯ КУМИРА  
Вторият Господен акт на съд чрез Мойсей беше да изгори самия идол, да 
унищожи публично „бога“, на когото хората се бяха предали: „Тогава взе 
телето, което бяха направили, изгори го с огън, и като го строи на ситен 
прах, разпръсна праха по водата и накара Израилевите чада да я изпият.” 
(ст. 20). Изгаряйки идола, Моисей демонстрира неговото пълно безсилие. 
Актът на поръсване на пепел върху водата и заставяне на хората да я пият 
имаше поне три символични цели. Първо, заставяйки хората да пият 
останките от идола, Мойсей ги караше буквално да направят чат от себе си  
собствените си грехове и лично да поемат отговорността си за тях. Второ, 
смесвайки останките от идола в единствената вода, с която разполагаха, 
Мойсей се погрижи остатъците от идола действително да преминат през 
телата им и да се превърнат в човешки отпадъци на земята. Човек може да 
чуе порицателния тон на Господ във Второзаконие 32:37: „Къде са боговете 
ви сега?“ Това беше върховен акт на унижение. Трето, друго много 
интересно послание, което беше предадено, се отнася до природата на 
греха на идолопоклонството. В Числа 5:11-31 е описан ритуал, който 
израилтяните трябвало да изпълнят, ако подозирали, че съпругата им е 
била невярна и е била извършила прелюбодейство. Съпругът трябвало да 
заведе жена си при свещеника, който „да вземе света вода в пръстен съд; и 
свещеникът да вземе от пръстта, която е по пода на скинията и да я тури 



във водата.” (Чис. 5:17). След като жената бивала заставяна да изпие 
сместа, ако била виновна, стомахът й се подувал. Ако не, тя била невинна 
(Чис. 5:27-28). Колкото и странен да е този ритуал, важното в случая е, че 
заставяйки хората да пият смес от вода и пепелта на идола, Мойсей ясно 
обявява, че хората, подобно на невярна съпруга, бяха извършили 
прелюбодейство и бяха нарушили брачния завет. 

МОЙСЕЙ КОНФРОНТИРА ААРОН  
Третото нещо, което направи Моисей беше да смъмри брат си, водача на 
бунта: „После рече Моисей на Аарона: Що ти сториха тия люде та си им 
навлякъл голям грях?” (ст. 21) Според Сарна, големият грях, в който Аарон 
въведе хората, „е правен термин . . . в египетските брачни договори, той 
винаги се отнася до прелюбодеяние.“6 Аарон първо се опита да отвлече 
вниманието от себе си, очерняйки хората: „И Аарон каза: Да не пламне 
гневът на господаря ми; ти знаеш, че людете упорствуват към злото.” (ст. 
22). Някои коментатори всъщност се опитват да омаловажат греха на 
Аарон, представяйки го като пасивен участник, принуден да се подчини на 
исканията на хората. Това обаче просто не отговаря на Писанията. Когато 
хората притискаха Аарон, той можеше да им напомни, че Моисей им беше 
заповядал да чакат завръщането му (24:14), но не го направи. Вместо това 
той пое лидерска роля в бунта. Както казва любимият британски библейски 
тълкувател Дж. Алек Мотиър, „Ролята, която Аарон изигра в това, беше, 
разбира се, престъпно слабохарактерна.”7 Фактът, че Аарон почувства 
необходимостта да измисли възможно най-нелепата лъжа, доказва, че той 
знаеше, че беше виновен: „И аз им рекох: Който има злато, нека си го 
извади; и така те ми го дадоха. Тогава го хвърлих в огъня; и излезе това 
теле.” (ст. 24). Кейл отбелязва: „Това извинение беше толкова достойно за 
презрение, че Мойсей не го сметна за достойно за отговор.“8 В паралелен 
текст във Второзаконие четем, че Господ беше толкова разгневен на Аарон, 
че едва не го уби (Вт. 9:20). Подобно на останалите бунтовници, брат му 
Аарон беше спасен единствено поради посредничеството на Мойсей. 

ИДОЛОПОКЛОННИЦИТЕ БИВАТ ИЗБИТИ  
Четвъртото действие на Мойсей беше да насочи гнева си към онези, които 
все още бяха с непокаяно сърце. Вместо да се усмирят, след като Моисей се 
беше появил и унищожил телето-идол, мнозина продължиха в открит бунт:  
“А като видя Моисей, че людете бяха съблечени, (защото Аарон ги бе 
съблякъл за срам между неприятелите им)” (ст.25) Кайзер отбелязва, „че 



съществува вид религиозна проституция, свързана с поклонението на 
хората пред златния телец.”9 Хората се развихриха, захвърлили всички 
ограничения. Моисей знаеше, че трябваше да се направи нещо, и затова в 
този ден се състоя екзекуцията на три хиляди бунтовника:  

“Моисей застана при входа на стана и рече: Който е от към Господа нека 
дойде при мене. И събраха се при него всичките Левийци. И рече им: Така 
говори Господ, Израилевият Бог: Препашете всички меча на бедрото си, 
минете насам натам от врата на врата през стана, и избийте всеки брата 
си, и всеки другаря си и всеки ближния си. И Левийците сториха според 
Моисеевата дума; и в тоя ден паднаха от людете около три хиляди мъже.” 
(Изход 32:26–28)  

    Когато Моисей призова онези, които бяха „за Господа“, да пристъпят 
напред, хората, които направиха това, бяха предимно от левитите, 
собственото му племе. Призивът буквално да убият собствените си братя, 
приятели и съседи без съмнение трябва да е била изключително болезнена  
заповед за изпълнение. Поради тази причина по-късно, когато Моисей 
благослови дванадесетте племена, той говори за Леви като за племето: 
„Което рече за баща си и за майка си: Не гледай на тях; Което не призна 
братята си, Нито позна своите чада; Защо съблюдаваха Твоята дума И 
опазиха Твоя завет.” (Втор. 33:9).  

МОИСЕЙ УПОРСТВА В ХОДАТАЙСТВОТО  
Въпреки всичко, което Моисей беше направил, изгаряйки златния телец и 
убивайки три хиляди души, той все още нямаше уверение от Господ, че 
всичко щеше да бъде опростено. Така Моисей отправи още един строг укор 
към онези, които бяха останали живи и се върна на планината, за да 
говори с Бог (Изход 32:30-31). Там Моисей отправи своя призив, 
обвързвайки собствената си вечна съдба с бъдещето на Израел: „Тогава 
Моисей се върна при Господа и рече: “Уви! тия люде сториха голям грях, че 
си направиха златни богове. Но сега, ако щеш прости греха им, - но ако не, 
моля Ти се, мене заличи от книгата, която си написал!’” (Изход 32:31-32). 
Мойсей призна факта, че хората бяха съгрешили, но ходатайственият му 
призив представляваше в общи линии: „Пощади хората. Вземи мен вместо 
това.” Както описва Сарна, „молитвата съчетава изповед с молба за 
опрощение; но се въвежда и друг елемент. Мойсей благородно свързва 



личната си съдба със съдбата на своя народ. Едва ли може да има по-
впечатляващ пример за безкористна „любов към Израел“ (на иврит ʾahavat 
yisraʾel).“10 Читателите на Новия завет веднага ще разпознаят това като 
ясен предобраз на молитвата на апостол Павел, който също ще извика, 
застъпвайки се за Израел: „Казвам истината в Христа .  .  .  Защото бих 
желал сам аз да съм анатема ( Сиреч: Отлъчен ) от Христа, заради моите 
братя, моите по плът роднини: които са израилтяни” (Римляни 9:1-4). 
Господ отговори на Моисей, обяснявайки, че щеше да накаже само онези, 
които бяха виновни. Моисей нямаше да е в състояние да поеме върху себе 
си наказанието на Израел.  
    След това Господ даде инструкции на Мойсей да продължи нататък,  
завеждайки хората в обещаната земя. Това беше добра новина, защото 
означаваше, че изпълнението на мисията не беше прекратено. Това обаче 
беше придружено от съкрушителната новина, че ЯХВЕ нямаше да ги 
придружава, както беше правил до този момент: „И ще изпратя пред тебе 
ангел .  .  .  понеже Аз няма да вървя помежду ви, (защото сте 
коравовратни люде), да не би да ви довърша из пътя.” (33:2-3). Още 
веднъж Мойсей продължи да упорства в ходатайство, отказвайки да заведе 
Израел в обещаната земя, освен ако Господ не ги придружеше лично 
(33:12-16). Господ не само че се смекчи при ходатайството на Моисей, но и 
още нещо много специално се случи. 
  
  
ЖАЛОСТИВ И МИЛОСТИВ 
Моисей поиска от Господ по-голямо откровение за това кой е ЯХВЕ. Господ 
информира Мойсей, че щеше да му се разкрие по начин, на който той все 
още не беше ставал свидетел (33:18-33). В насред това мощно 
самооткровение, ЯХВЕ Се описва на Мойсей със следните думи:  

“Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и 
милостив, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, Който пази 
милост за хиляди поколания, прощава беззаконие, престъпление и грях, но 
никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху 
чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение.” (Изход 
34:6–7)  

  В тези стихове ЯХВЕ съобщава пет специфични качества, характерни за 
Неговата самоличност. Взети заедно тези качества определят това, за което 



всяко човешко сърце копнее да получи от небето. Без съмнение всички 
тези самоописания бяха горещо приветствани от Мойсей. Първият изброен 
атрибут беше „състрадателната“ природа на ЯХВЕ. Богът на славата, който 
се беше проявил на планината, е Богът, който е искрено загрижен за 
хората. Той изпитва истински емоции към тях, които се изразяват в 
нежност и милост. Второто качество се отнася до милостта на Господ. 
ЯХВЕ е някой, който прави добри неща за хора, които всъщност не 
заслужават такава доброта. Господ не е някой, който просто прави това, 
което се очаква или изисква, но всъщност отива далеч отвъд него. Трето, 
Господ описва Себе Си като някой, който е „дълготърпелив“. Търпението на 
ЯХВЕ към грешните и непокорни хора всъщност е Негово определящо 
качество. След това Той обявява Себе Си за някой, който притежава 
поразителна или огромна доза заветна любов и лоялност. Еврейската дума 
тук, ḥesed, преведена като „милост“, сочи към вида дългосрочна, надеждна 
лоялност, която определя един истински верен съпруг. Докато Израел вече 
беше доказал, че е непостоянен и ненадежден, ЯХВЕ разкри Себе Си като 
точно обратното; Той е някой, на когото може да се има пълно доверие. 
Пето и последно, Господ описа Себе Си като изобилстващ с истина. Всичко, 
което Господ заявява, е истина. На думата Му, както и на сърцето Му, 
може да се вярва напълно.  

ПРОШКА  
След като чу Божието самоописание, Моисей се възползва от възможността 
и призова за пълно опрощение от Господ: „и рече: Господи, ако съм 
придобил сега Твоето благоволение, нека дойде моля Господ между нас; 
защото тия са коравовратни люде; и прости беззаконието ни и греха ни, и 
вземи ни за Свое наследство.” (Изход 34:9). От една страна, историята ни 
кара да възхваляваме Моисей за неговата упоритост в ходатайството. 
Какъв непреклонен дух имаше той! От друга страна, ако Господ не се беше 
изявил лично като изобилстващият с милост и състрадание Бог, е 
съмнително, че Моисей щеше да отправи такъв смел призив. Въпреки това, 
когато несломимият дух на Моисей и милостивото сърце на Господ се 
срещнаха в ходатайство, прошката беше неизбежният резултат. Така че 
Господ обяви, че нарушеният брачен завет щеше да бъде възстановен. 
Въпреки ужаса на всичко, което току-що се беше случило, ЯХВЕ реши да 
даде на Израел още един шанс: „Тогава Бог каза: „Ето, ще сключа завет“” 
(Изход 34:10). Под това не трябва да се разбира, че Господ сключваше 
втори завет, а по-скоро, че Той потвърждаваше подновяването на 
първоначалния завет.11 Тъй като беше подновен, брачният договор 



трябваше да бъде съставен отново. Така Господ заповяда на Моисей: 
„Напиши тези думи, защото според тези думи сключих завет с теб и с 
Израил.“ . . И той написа на плочите думите на завета, десетте заповеди” 
(Изход 34:27-28). Въпреки че първият брачен договор беше написан от 
самия Божи пръст, подновеният договор щеше да бъде издялан от Моисей 
на плочите. Така Моисей се завърна в лагера с лице, сияещо от Божията 
слава, носейки възстановеното брачно свидетелство (Изход 34:29-30).  

ВТОРИ ШАНС  
Въпреки че Господ беше решил да вземе обратно Своята своенравна 
невяста, нещата нямаше да бъдат както преди. Подновяването на завета 
дойде с множество нови, по-строги условия и предупреждения.12 Израел 
беше многократно предупреждаван никога повече да не ляга като 
„блудница“ с чужди богове (Изход 34:15). Предупрежденията да не се 
държат като проститутки бяха метафорични, разбира се, говорейки за 
поклонение на чужди богове. Освен това, от този момент нататък, ЯХВЕ 
многократно щеше да изразява Своята „ревнивост“ или, по-правилно 
казано, Своето страст за ексклузивна преданост от страна на Своята 
невяста. Въпреки че Божията ревност не е като плътската ревност на 
човека, тя също така не е и напълно различна. Не е изненадващо, че след 
предателството със златното теле думата ревност изведнъж започва да се 
появява отново и отново. Като при всеки брак, претърпял предателство, 
въпреки че е била дадена прошка, болезнените рани често остават за дълго 
време. Заветът беше подновен, но мъчителният спомен за случилото се 
остана. 

ЦИКЛИ НА ИЗНЕВЯРА 
Би било чудесно да завършим тази история докладвайки, че след 
подновяването на завета Израел научи урока си и остана верен от този 
момент нататък. За съжаление, това не е начинът, по който  се развива 
историята. Точно обратното, историята на Израел е история на 
многократни прегрешения срещу Господа. Както Господ говори на Мойсей 
точно преди смъртта му:  

„Ето, ти ще заспиш с бащите си; а този народ ще започне да блудства след 
чуждите богове на земята, където отиват да живеят между тях, а ще 



изоставят Мен и ще престъпват завета, който сключих с тях.” 
(Второзаконие 31:16)  

     Мойсей също смъмри хората, говорейки за бъдещата им невярност към 
Бога. Той каза: „Защото аз знам непокорството ти и твърдоглавието ти. 
Приживе на мене вие бяхте непокорни на Господа; а колко повече ще 
бъдете, след като умра!“ (Втор. 31:27). Многократно в своята история, 
Израел е нарушавала своя завет с Бог. Има дори доказателства, че те 
никога не изоставили напълно своята „любов“ към Апис и Хатор, 
египетските богове-крави, на които се поклонили по време на инцидента 
със златния телец. В дните на цар Йеровоам, около петстотин години след 
Изхода, хората отново създават и се покланят на идоли-златни телета:  

“Затова царят, като се посъветва, направи две златни телета; и каза на 
народа: Трудно ви е да възлизате в Йерусалим. Това са боговете ти, 
Израилю, които те изведоха от Египетската земя. И единия идол постави 
във Ветил, а другия постави в Дан. А това беше грях, защото народът, за да 
се кланя пред всеки от тях, отиваше чак до Дан.” (3 Царе 12:28–30)  

  През следващите десетилетия и поколения моделът е доста 
последователен. Първо, хората се посвещаваха ревностно на Господа. 
Второ, те не успяваха да изпълнят ангажимента си. Трето, Господ с любов, 
макар и понякога много болезнено, ги наказваше. Четвърто, те се 
покайваха и се връщаха при Господа, Който им прощава и ги 
възстановява. 
  
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Темата за верността на Господ към Израел, Неговата прелюбодейна 
невяста, всъщност е важна тема в късните пророци. Ако трябва да бъдем 
честни, ще признаем, че историята на Израел не се различава от историите 
на всички нас. Това е изключително важно да се отбележи, понеже може да 
се окаже лесно да съдим Израел за повтарящата се изневяра. В интерес на 
истината обаче историята на Израел като постоянен нарушител, серийна 
прелюбодейка, не е по-различна от тази на който и да било от нас, стремял 
се някога да живее изцяло за Господа. Всеки има нужда милостта на Бог да 
се обновява всяка сутрин. За щастие ние служим на Бог, който наистина е 



„жалостив и милостив, дълготърпелив, Който изобилства с милост и 
вярност, Който показва милост към хиляди поколения, прощава 
беззаконие, престъпление и грях” (Изход 34:6). Реалността обаче е, че Той е 
и Бог , който „в никакъв случай няма да остави виновния 
ненаказан“ (Изход 34:6-7). Бог е милостив, но също е и справедлив. Като 
любящ баща Бог наказва онези, които обича, за да ги върне при Себе Си. 
Ще обсъдим тази тема в следващите няколко глави. Но първо, в 
следващата глава, ще обобщим накратко различните брачни мотиви, с 
които е наситен разказа на Изхода.  
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ОБОБЩЕНИЕ НА БРАЧНИТЕ МОТИВИ В ИЗХОДА 

  

     Вече приключили с нашия преглед на Изхода, нека сега да обобщим 

многобройните романтични и брачни мотиви, включени в библейския 
разказ. 

1. ЯХВЕ ЗАЯВИ НАМЕРЕНИЯТА СИ КЪМ ИЗРАЕЛ.  
Преди действителния Изход от Египет Господ ясно заяви намеренията Си 
към Израел: „Затова кажи на израилтяните: Аз съм Йехова, ще ви освободя 
от игото на египтяните, ще ви избавя от тяхното робство и ще ви откупя с 
протегната десница и с велики дела на съд. Ще ви направя Мой народ и ще 
бъда ваш Бог, и ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви 
извеждам от египетското иго. И ще ви въведа в земята, за която съм се 
клел[b], че ще я дам на Авраам, на Исаак и на Яков. И ще я дам на вас за 
наследство. Аз съм Йехова.” (Изход 6:6-8). Конкретната фраза „Ще ви взема 
за мой народ” (ст. 7) навежда на мисълта, че Господ кани Израел да влезе в 
една много специална, ексклузивна и интимна връзка със Себе Си.  

2. ЯХВЕ ИЗЯВИ СИЛАТА СИ ПРЕД ИЗРАЕЛ.  
Решил да „хване окото“ на Израел, Неговия потенциален любовен интерес, 
Господ инициира поредица от събития, чрез които имаше възможността да 
изложи на показ Своята мощ и сила. Това включваше челен сблъсък  с 
фараона, язвите, явяване над израилтяните под формата на облачен и 
огнен стълб и накрая разделяне на Червено море. Господ заяви, че Той 
извърши тези неща, конкретно за да „може да умножи знаменията Си и 
чудесата Си в Египетската земя” (Изход 7:3).  

3. ЯХВЕ ИЗБИ КОНКУРЕНЦИЯТА СИ.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%25D0%2598%25D0%25B7%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4+6&version=BPB%23fbg-BPB-1664b


Чрез разделянето на Червено море и удавянето на фараона и армиите му 
по такъв необикновен начин, Господ не просто демонстрира силата Си, Той 
всъщност изложи конкурентите на абсолютен срам и ги премахна изцяло 
от картината. Дори от самото начало на връзката им, Господ беше решен 
Той да бъде единственият получател на симпатиите на Израел.  

4. ЯХВЕ ДЕМОНСТРИРА СВОЯТА СЪСТРАДАТЕЛНА, ГРИЖОВНА И НЕЖНА 
СТРАНА. 
Господ не просто демонстрира мощта и силата Си. Осигурявайки нуждите 
на Израел в пустинята, Той също демонстрира Своята внимателна, 
грижовна и състрадателна страна. Чрез чудото на манната, пъдпъдъците и 
водата от скалата, Господ демонстрира способността Си да се грижи и да 
снабдява за бъдещата Си невяста. „Аз се грижих за тебе в пустинята, в 
земята на жаждата. Когато пасяха добитък, тогава се насищаха” (Осия 
13:5–6а). „Както орлица избутва полека своите пилци от гнездото и кръжи 
над тях с разперени криле, за да ги вдигне и понесе в полета си, така 
Господ Сам го водеше и нямаше с него чужд бог. Той го издигна на 
хълмиста земя, нахрани го с плодове от полето, накърми го с мед от камъка 
и с елей от скала като кремък; и с краве масло, и с овче мляко; с тлъстина 
от агнета, от васански овни и от козли, с най-отбрана пшеница; ти пи и 
вино – кръвта на лозата.” (Втор. 32:11-14). „Те не страдаха от жажда в 
пустинята, през която ги води: Той им източи вода от камъка; разсече 
скалата и бликна вода.” (Исая 48:21). 

5. ЯХВЕ ПРЕДЛОЖИ НА ИЗРАЕЛ.  
В подножието на планината Синай Господ предложи на Израел: „Сега 
обаче, ако наистина се вслушвате в гласа Ми и спазвате завета Ми, ще 
бъдете Моя особено притежание сред всички народи, защото на Мене 
принадлежи цялата земя.“ (Изх. 19:5). Ако Израел кажеше „да“, тя се 
съгласяваше да стане сегулла на ЯХВЕ, Неговото най-скъпоценно и 
специално съкровище. Израел беше призован да влезе в специална, 
изключителна връзка с Бог над всяка друга нация или народ в целия свят. 

6. ИЗРАЕЛ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.  



Отговорът на хората на Господното предложение беше ентусиазирано ‘да’: 
„Мойсей дойде и повика народните старейшини и представи пред тях 
всички тези думи, които му поръча Господ. Целият народ отговори в един 
глас: „Всичко, което заповяда Господ, ще изпълним.“ (Изход 19:7–8а). 

7. ИЗРАЕЛ ПРЕМИНА ПРЕЗ ПРЕДСВАТБЕНИЯ РИТУАЛ МИКВЕ-БАНЯ.  
Преди сватбената церемония да можеше да започне, Господ заповяда на 
хората да се измият и осветят: „Господ нареди на Мойсей: „Отиди при 
народа, нека те се осветят днес и утре да изперат дрехите си, и да се 
приготвят за третия ден. Защото именно на третия ден Господ ще слезе на 
планината Синай пред очите на целия народ.” (Изход 19:10-11). 

8. ЯХВЕ, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ, ПРИСТИГНА ЗА СВАТБЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ. 
Сега, когато хората се бяха осветили, ЯХВЕ, Младоженецът, пристигна на 
планината Синай: „А сутринта на третия ден имаше гръмове и светкавици, 
и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и всичките люде, 
които бяха в стана, потрепераха. Тогава Моисей изведе людете из стана, за 
да посрещнат Бога; и застанаха под планината. А Синайската планина 
беше цяла в дим, защото Господ слезе в огън на нея; и димът и се дигаше, 
като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно. И когато тръбният 
глас се усилваше Моисей говори, и Бог му отговори с глас. И Господ слезе 
на върха на Синайската планина. И Господ повика Моисея до върха на 
планината; и Моисей се възкачи.” (Изход 19:16–20).  

9. ЯХВЕ ПРЕДОСТАВЯ СВАТБЕН ХУПА-БАЛДАХИН.  
Преди да започне сватбената церемония, Господ осигури сватбения 
балдахин, разстилайки го над цялата планина: „А сутринта на третия ден 
имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на планината,“ (Изход 19 :16). 
По-късно, в книгата на Исаия, пророкът използва идентичен образ и го 
прилага към хълма Сион по време на месианското царство: „Когато Господ 
измие нечистотата на сионовите дъщери. И очисти кръвта на Ерусалим 
отсред него, Чрез дух на съдба и чрез дух на изгаряне. И над всяко жилище 
на хълма Сион, И над събранията му, Господ ще създаде облак и дим 
денем, А светлина от пламенен огън нощем, Защото ще има покривало (на 
иврит: хупа) над цялата слава.” (Исаия 4:4-5).  



10. ЯХВЕ ПРОДИКТУВА СВАТБЕНИТЕ КЛЕТВИ КЕТУБА НА ИЗРАЕЛ. 
Десетте заповеди, като репрезентация на цялата Тора, служат като правна 
рамка, известна като кетуба, която се четяла по време на библейския 
брачен завет. Засиливайки ефекта от това още повече, брачните обети бяха 
изречени от ЯХВЕ „лице в лице на планината изсред огъня“ (Втор. 5:4).  

11. ВРЪЗКАТА БИВА ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ЕКСКЛУЗИВНА.  
Ексклузивният характер на връзката е определен за първи път в първите 
две заповеди или първите две условия на кетубата: „Аз съм Иеова твоят 
Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството. Да 
нямаш други богове освен мене. Не си прави кумир, или каквото да било 
подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или 
което е във водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш, 
защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив“ (Изход 20:2–5). След това 
Господ  щеше да заявява многократно  ексклузивния характер на връзката 
и да нарича Себе Си ревнив.  

12. ИЗРАЕЛ СЕ СЪГЛАСИ СЪС СВАТБЕНИТЕ КЛЕТВИ КЕТУБА. 
След прочитането на кетубата хората потвърдиха в един глас своето 
„Да!”: „Тогава Моисей дойде та каза та каза на людете всичките думи на 
Господа и всичките му съдби; и всичките люде едногласно отговориха 
казвайки: Всичко, което е казал Господ, ще вършим.“ (Изход 24:3). 

13. БРАЧНИЯТ ЗАВЕТ БИВА ОПРЕДЕЛЕН КАТО КРЪВЕН ЗАВЕТ ДО 
СМЪРТ.  
Бракът беше подпечатан с кръв, което го определя като кръвен завет до 
смърт: „А Моисей взе половината от кръвта и тури я в паници, а с другата 
половина половина от кръвта поръси върху олтара. После взе книгата за 
завета и я прочете, като слушаха людете; и те рекоха: Всичко, каквото е 
казал Господ, ще вършим, и ще бъдем послушни. Тогава Моисей взе кръвта 
и поръси с нея върху людете, като казваше: Ето кръвта на завета, който 
Господ направи с вас според всички тия условия.” (Изход 24:6-8). 

14. БРАЧНИЯТ ЗАВЕТ БЕШЕ ЗАПЕЧАТАН СЪС СВАТБЕНО ПИРШЕСТВО. 
След като воловете бяха принесени в жертва, Мойсей, Аарон, Надав, Абиху 
и седемдесетте старейшини на Израел се изкачиха на върха на планината 



и „ядоха и пиха“. Това е отразено днес в съвременните сватби с вечеря в 
края на сватбата.  

15. ЯХВЕ ДАВА НА ИЗРАЕЛ СЪБОТАТА КАТО ВЪНШЕН ЗНАК.  
В подобна форма на съвременните сватбени церемонии, завършващи с 
размяната на брачни халки, Господ даде съботата като външен знак: 
„Господ говори още на Моисея, казвайки: “Говори тъй също на 
израилтяните, казвайки: Съботите Ми непременно да пазите; защото това е 
знак между Мене и вас във всичките поколания, за да знаете че Аз съм 
Господ, Който ви освещавам.”“ (Изход 31:12-13). 

16. ЯХВЕ ДАВА НА ИЗРАЕЛ СЪБОТАТА КАТО ВИД РОМАНТИЧНА СРЕЩА.  
По същия начин, по който всяка семейна двойка, която се стреми да 
поддържа пламъка на своя романс, знае, че трябва да прекарват време 
заедно, така също и ЯХВЕ разпореди Израел да прекарва редовно 
планирано време с Него всяка седмица. 

17. ЯХВЕ ДАВА НА ИЗРАЕЛ КАМЕННИТЕ ПЛОЧИ КАТО ВИД БРАЧНО 
СВИДЕТЕЛСТВО.  
При сключването на Синайския завет „сертификатът“ бяха двете каменни 
плочи, върху които бяха написани десетте заповеди. След като Господ даде 
на Моисей заповедите относно съботата, ни се казва: „И като свърши 
говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даде двете 
плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.“ (Изх. 
31:18). Допълнително демонстрирайки дълбоко свещената природа на тези 
плочи, Господ определи да бъде построен свещен съндък, в който да се 
съхраняват плочите (Изход 25:10-22). Това сега се нарича ковчега на 
завета (вж. Чис. 10:33; 14:44; Второзаконие 10:8).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В заключение, всеки внимателен анализ на Изхода и Синайския завет ще 
разкрие многото компоненти, които отразяват романтика, сватба и брачни 
отношения. Можем с право да установим това не само чрез внимателно 
четене на книгата Изход, но и на Второзаконие. Както месианският 
еврейски учен Арнолд Г. Фрухтенбаум обобщава:  



“Целият формат на Книгата Второзаконие съответства както на формата 
на древен договор между сюзерен и васал, така и на този на древен брачен 
договор. С други думи, това, което направи Мойсей във Второзаконие, 
беше да вземе всички различни аспекти на трите по-ранни книги и да ги 
представи под формата на древен брачен договор. Тази книга съдържа 
брачния договор, подписан между Израел и Бог – където Израел става 
Съпругата на Йехова.”1  

   Вече отбелязали това обаче, трябва да добавим едно важно уточнение. 
Образът на съпруга и съпругата, колкото и важен и централен да е в 
разказа, със сигурност не е единствената метафора, която Господ използва 
в Писанието, за да говори за връзката Си с Израел. В цялата Библия 
Господ също често говори за Себе Си като за баща и за Своя народ като за 
Негови деца. Той използва и други метафори. Той е Пастирът, а Израел - 
Неговото стадо. Разбира се, зад всички тези метафори истинската 
взаимовръзка е следната: Той е техният Бог и те са Неговият народ. Това 
призвание се появява за първи път в Завета на Авраам: „На тебе и на 
потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си 
пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.” (Битие 17:8). След 
това то бива повторено в историята на Изхода: „Ще те взема за Свой народ 
и ще бъда Твой Бог” (Изход 6:7). Подобни твърдения се повтарят в цялото 
Писание (Изход 34:24,28; Йеремия 7:23; 30:22; 31:33). Както вече 
посочихме, независимо от това коя метафора използваме, всички те сочат 
към факта, че Господ е призовавал Своя народ Израел в уникална връзка 
със Себе Си, връзка на абсолютна ексклузивност и интимност.  
     Така народът на Израел произлиза от Авраам, Исаак и Яков. След като 
бяха прекарали четиристотин години в Египет като роби, ЯХВЕ призова 
Израел в ексклузивна, посветена и интимна връзка със Себе Си. Той ги 
покани да станат царство от свещеници. Той щеше да бъде техният Бог и 
Цар, а те щяха да бъдат Негов народ. Те приеха с радост предложението 
Му. Така Той им даде Своите заповеди, даде им националната харта, даде 
им инструкции как да живеят по начини, различаващи се рязко от 
околните народи. Така беше създадено най-първото теократично царство. 
Като техен Бог и Цар, ЯХВЕ сега щеше да отгледа Израел по начин, по 
който той щеше да се превърне в народ, пригоден да роди Неговия обещан 
цар, който щеше да установи Неговото царство тук на земята и да доведе 
до пълното изцеление и възстановяване на всички неща.  



ЧАСТ 2 



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БРАЧНИЯ ЗАВЕТ 

     След като разгледахме завета, сключен на планината Синай, сега ще 
преминем към обсъждане на разпоредбите на завета, как те са действали в 
историята на Израел и как щели да повлияят на неговото бъдеще. Тук ще 
разгледаме как Синайският завет щял да определи бъдещото наказание на 
Израел, последвано от окончателното му спасение. Както ще видим, 
историята за възстановяването на Израел в последните дни не само е 
пророкувана от Мойсей, но и самият начин, по който тя щяла да се случи, е 
моделиран според историята на Изхода. Това е една от главните 
фундаментални теми на цялата Библия. Всъщност, както предстои да 
видим, разбирането на Изхода като модел за библейската история на 
изкуплението е ключът, целенасочено вграден в библейския разказ, който 
отключва огромна част от думите на пророците и Новия завет. 
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ПРОКЛЯТИЯТА НА ЗАВЕТА 

В тази глава ще започнем с обсъждане на благословенията и проклятията 

на завета от планината Синай. Ако искаме да разберем правилно както 
историята на Израел, така и тяхното бъдеще, трябва да започнем с 
разбирането на тази критически важна тема в Тората. Чрез завета в Синай 
Бог обеща, че ако Израел останеше послушен, Той щеше да ги благослови. 
Ако обаче Израел беше непокорен, Той щеше да навлече всякакви 
проклятия, или, по-точно, наказания върху тях. Тези наказания следват 
много специфичен цикъл, който вече няколко пъти до сега частично се е 
разигравал в историята на Израел. Ще започнем с благословенията и след 
това ще разгледаме наказанията. 

БЛАГОСЛОВЕНИЯТА НА ЗАВЕТА 
В първите глави на Второзаконие Мойсей призовава Израел да се подчини 
на принципите на завета: „Сега слушай, Израилю, повеленията и съдбите, 
които ви уча да вършите, за да живеете, и да влезете и наследите земята, 
която ви дава Господ Бог на бащите ви.” (Второзаконие 4:1) Резултатите от 
подчинението се отнасят както до влизането, така и до „притежанието“ на 
земята, която за първи път бива обещана на Израел в Завета с Авраам. 
Обещанието е повторено и разширено в Левит 26:  

“Ако ходите по повеленията Ми, и пазите заповедите Ми и ги вършите, 
тогава ще ви дам дъждовете на времето им, и земята ще даде плодовете си, 
и полските дървета ще дадат плода си. Вършитбата ви ще трае до 
гроздобер и гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита и 
ще живеете безопасно в земята си.” (Левит 26:3–5)  



   Както казва Уенхам, „[П]одчинението на закона е ключът към 
оцеляването и успеха на Израел.“1 Подчинението щяло да донесе 
просперитет и мир; прости неща като дъжд в подходящия сезон, изобилна 
реколта и добри отношения със съседите.  

НАКАЗАНИЯТА НА ЗАВЕТА  
Обратно, ако Израел е непокорен на Господа, тогава има поредица от 
много конкретно посочени наказания, които ще ги сполетят. Във 
Второзаконие 4 Моисей започва да пророкува на Израел относно това, 
което ще преживеят, ако се разбунтуват в бъдеще:  

“Когато ти се родят чада и внуци, като живеете дълго време на земята, се 
развратите и направите идол, образ на нещо и вършите зло пред Господа 
твоя Бог и Го разгневите.” (Второзаконие 4:25)  

     След това, използвайки езика на съдебен процес, призовавайки небето 
и земята като свои свидетели, Мойсей обобщава наказанията, които щели 
да дойдат върху Израел, ако, и когато те се разбунтуват срещу Бог и 
провокират гнева Му:  

“днес викам небето и земята да свидетелствуват против вас, че непременно 
скоро ще изчезнете от земята, за превземането на която вие преминавате 
Иордан; няма да живеете дълго време в нея, а съвсем ще бъдете изтребени. 
Господ ще ви разпръсне между племената, и ще останете малочислени 
между ония народи, всред които Господ ще ви отведе. Там ще служите на 
богове, дело на човешки ръце, на дърво и камък, които нито виждат нито 
чуват, нито ядат нито миришат.” (Второзаконие 4:26–28) стр. 85  

    Докато подчинението щеше да доведе до това Израел да завладее и да 
остане в земята, то непокорството щеше да доведе до това мнозина от 
израилтяните да бъдат избити, а много други да бъдат изгонени от земята 
и разпръснати сред езическите народи. Във Второзаконие 32 Господ 
разширява тази тема:  



“Ще натрупам на тях зло; Всичките Си стрели ще изхвърля върху тях. Ще 
изтлеят от глад, Ще бъдат изпоядени от възпалителна болест И от лют мор; 
Зверски зъби ще изпратя върху тях, И отрова от пълзящи по земята. Извън 
нож а извътре ужас Ще погуби децата им, И младежа и девицата, 
кърмачето и белокосия старец.” (Второзаконие 32:23–25)  

Левит 26 отново повтаря и разширява същата тема:  

“Но ако не Ме послушате и не извършите всичките тия заповеди, и ако 
отхвърлите повеленията Ми, и ако душата ви се погнуси от съдбите Ми, та 
да не вършите всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми, тогава ето 
какво Аз ще ви направя: ще изпратя върху вас ужас, охтика и треска, 
които ще развалят очите ви и ще стопят душата ви; и ще сеете семето си 
напразно, защото неприятелите ви ще го ядат. Ще насоча лицето Си против 
вас, и ще бъдете избити пред неприятелите; и ония, които ви мразят, ще 
владеят над вас, и ще бягате, когато никой не ви гони. (Левит 26:14–17)  

    Накратко, ако Израел наруши завета, Господ ще им причини различни 
национални катастрофи. Те започват с неща като болести, диви животни и 
неуспешни реколти и биват последвани от по-драматични катастрофи като 
чуждо нашествие, поражение и в крайна сметка изгнание от земята.  

  

ЗАВЕТНИЯТ ЦИКЪЛ НА НАКАЗАНИЯ 
Когато разгледаме внимателно всички пасажи по-горе, откриваме много 
ясен модел или цикъл, който се развива в следния ред: 

  

1. Израел нарушава завета и извършва идолопоклонство. 

2. Бог ги дисциплинира първо с различни национални бедствия. 

3. След това земята бива нападната. 

4. Накрая хората биват изгонени от земята. 



5. В последствие те се покайват.  

6. Господ ги връща обратно в земята.  

     Разпознаването и разбирането на този модел е от съществено значение 
за разбирането на последните времена. Както ще видим, това е цикъл, 
който вече се е разигравал в историята на Израел, но също така ще се 
повтори и в последните дни. 

ПРОРОЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ИЗПЪЛНЕНИ В ИСТОРИЯТА НА 
ИЗРАЕЛ  
Пророческите предупреждения, съдържащи се в завета, всъщност са 
съществено доказателство за това, че Бог съществува и е лично ангажиран 
с живота на Своя народ Израел. Доста специфичният цикъл на заветните 
наказания се разиграва драматично на световната сцена по време на 
следните епизоди от историята на Израел:  

1. Асирийското нашествие, поражение и изгнание на десетте племена в 
северното Израелско царство през осми век пр.Хр.  

2. Вавилонското нашествие, поражение и изгнание на южното царство 
Юда в началото на шести век пр.Хр.  

3. Римската окупация, нахлуване и поражение на Йерусалим през 70 г. сл. 
Хр., последвани от многобройни изселвания, продължили до 136 г. сл. Хр.  

    Във всеки от тези три примера грехът на Израел беше довел до нейното 
поражение и отстраняване от земята. Докато в много отношения първото 
заточение в Асирия никога не приключило напълно, другите две 
депортации на Юда накрая наистина завършват със завръщане в земята. 
Така че докато тези три примера със сигурност потвърждават божествения 
произход на завета, както ще видим, те не завършват пълния цикъл. 



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
Също така е важно да се разбере, че наказанията на завета не са просто 
наказателни, а тъй като произлизат от Божието сърце към Неговия народ, 
те винаги имат изкупителна цел. Колкото и болезнени да са наказанията, 
те винаги трябва да се разглеждат като Божието любящо дисциплиниране 
на Неговите деца. Те са Неговият метод за изобличаване на Неговия народ 
с цел тяхното възстановяване. Те са продължение на пламенното и 
ревностно желание в сърцето на ЯХВЕ Неговата невяста да се върне при 
Него и единствено при Него. Толкова важно е християните да разберат 
това в епоха, в която ирационалната омраза към еврейския народ отново 
се надига по целия свят. Всеки от различните пасажи, говорещи за 
Господните наказания, обяснява, че след като Бог разпръсне Израел сред 
народите, Той ще се смили над тях и ще ги върне обратно в земята. Както 
четем в Левит:  

“Но и така, както са в земята на неприятелите си, няма да ги отхвърля, 
нито ще се отвратя от тях до там щото да ги изтребя и да наруша завета 
Си с тях; защото Аз съм Господ техен Бог; но заради тях ще си спомня 
завета, който направих с праотците им, които съм извел из Египетската 
земя пред очите на народите, за да бъда техен Бог, Аз съм Иеова.” (Левит 
26:44-45)   

     Въпреки историческите изгнания, през които преминава Израел, 
накрая те биват възстановени в земята. След асирийското и вавилонското 
изгнание много от тях (но със сигурност не всички) накрая се завръщат в 
земята, за да възстановят изпадналата си в немилост нация. Близо две 
хиляди години след римското изгнание, съвременната държава Израел 
бива възстановена през 1948 г. Въпреки че никоя друга нация не е била 
възобновена по подобен начин след толкова дълго време, това не би 
трябвало да е изненада, тъй като то е точно това, което Писанието казва, 
че ще се случи. Колкото и опустошителни да са заветните проклятия, те 
винаги имат за цел  да доведат до завръщането на Израел както в земята, 
така и при Господа. Най-върховната цел на Изкупителя на Израел е тяхното 
пълно възстановяване и Той винаги ще има последната дума. Ще обсъдим 
важната тема за окончателното възстановяване на Израел много по-
подробно, докато се придвижваме напред.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
За да обобщим, заветът, сключен на планината Синай, съдържа както 
благословения, така и проклятия, свързани или с подчинение, или с 
непокорство. Ако Израел беше покорен на Господ, тогава те щяха да бъдат 
благословени и да завладеят земята. Ако Израел беше непокорен и 
нарушеше Господния завет, тогава след поредица от предупреждения и 
различни бедствия, те по същество щяха да бъдат избълвани от земята. 
Накрая, след известно време, Господ щеше да ги върне обратно. Целта на 
всичко това е да се даде възможност на Израел да се покае за своето 
идолопоклонство и невярност и да се върне при Господа. Това се е 
изпълнило напълно поне два пъти в историята на Израел. За шок на 
мнозина обаче Израел ще претърпи един последен период на наказание, 
изгнание и възстановяване. 
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ВРЕМЕТО НА УТЕСНЕНИЕТО НА ЯКОВ 

  

    Докато цикълът на национален бунт, чуждо нашествие, изгнание и 

възстановяване се е изпълнил вече поне два пъти в историята на Израел, 
Писанията ни представят шокиращата и необозримо отрезвяваща 
реалност, че цикълът ще се повтори отново в бъдеще. Преди Исус да се 
завърне, сегашната държава Израел до голяма степен ще претърпи още 
едно значително наказание и откарване в плен. По мнението на този автор 
тази ужасяваща и болезнена реалност съвсем ясно се проповядва системно, 
в цялата Библия. Както ще видим, Писанията ни учат, че точно преди 
завръщането на Месията ще има още един драматичен, макар и много 
кратък, сезон на голямо бедствие. Важно е да се отбележи, че предметът, 
обсъден в тази глава, е най-чувствителният и опасен материал, който тази 
книга включва. По абсолютно никакъв начин този материал не бива да се 
използва някога за нападка срещу еврейския народ или сегашното 
състояние на Израел. Точно обратното, единственият правилен библейски 
отговор на пасажите, обсъдени тук, от страна на християните-езичници, 
трябва да бъде да се търсят веществени начини, по които да се подкрепят 
еврейския народ и държавата Израел, особено когато глобалната омраза 
нараства, разширявайки територията си. За да бъда ясен, понякога 
Писанията подчертават глобалния характер на този период на голяма 
скръб, което означава, че той наистина ще засегне глобалната християнска 
общност също толкова значително, колкото ще засегне и Израел и 
еврейския народ. Други пасажи обаче подчертават въздействието на 
идващата беда конкретно върху Израел. Този период обикновено бива 
наричан по най-разнообразни начини като „последните дни“, „последните 
времена“, „голямата скръб“ или „времето на утеснението на Яков“. Както 



ще видим, Господната цел за този период съвпада съвършено с цикъла от 
заветни наказания, обсъдени в предишната глава.  

ПЕСЕНТА НА МОИСЕЙ 
Концепцията за Израел, подложен на голямо наказание преди времето на 
изкуплението, води началото си от Тора. Може би най-основополагащият 
пасаж се нарича Песента на Мойсей. Точно преди Мойсей да умре, Господ 
му каза да напише песен „и да научи израилтяните на нея; да я тури в 
устата им, тъй щото тая песен да Ми бъде за свидетелство против 
израилтяните.” (Втор. 31:19). След като Мойсей умря, Господ обясни, че 
Израел щеше да „стане и блудства с чуждите богове на земята“ и щеше да 
„Ме изостави и наруши завета Ми“. В резултат на това:  

“гневът Ми ще пламне против тях, а Аз ще ги оставя и ще скрия лицето Си 
от тях; и ще бъдат разграбвани, и много злини и скърби ще ги постигнат .  .  
.  Защото, като ги въведа в земята, за която съм се клел на бащите им, земя 
гдето текат мляко и мед, и те ядат и се наситят и затлъстеят, тогава ще се 
обърнат към чужди богове и ще им служат, а Мене ще отхвърлят с 
презрение и ще нарушават завета Ми.” (Второзаконие 31:17,20)  

     Така Моисей записва пророчеството и го предава на хората (ст. 22). Не 
е преувеличение да се каже, че тази песен е един от най-важните и 
основополагащи пророчески текстове в цялата Библия. Внимателното 
изучаване на Песента на Мойсей и сравнението с толкова много от по-
късните коментари на пророците ще разкрие, че те неизменно сочат 
обратно към този основополагащ пророчески текст. Той започва с описание 
на първите фази от цикъла на заветни наказания, обръщането на Израел 
към идолопоклонство и нарушаване на завета. Тогава, в резултат на техния 
бунт:  

„Видя Господ и огорчи се, Защото Го разгневиха синовете Му и дъщерите 
Му;  И рече: Ще скрия лицето Си от тях, Ще видя каква ще бъде сетнината 
им; Защото те са поколение развратено, Чада, в които няма вярност. Те Ме 
раздразниха до ревнуване с онава, което не е Бог, С кумирите си Ме 



разгневиха; За това и Аз ще ги раздразня до ревнуване с ония, които не са 
люде, С народ несмислен ще ги разгневя.” (Второзаконие 32:19-21) 

  
   Това е втората фаза на цикъла. Господ ще отговори на 
идолопоклонството на Израел, като позволи да ги връхлетят всякакъв вид 
бедствия. Те служат до голяма степен като предупреждения. Той ще 
оттегли Своите благословения и защита. Следващите две фази от цикъла на 
наказанието включват инвазия и изгнание. Мойсей вече беше говорил за 
тези неща  във Второзаконие 4: „Господ ще ви разпръсне между племената, 
и ще останете малочислени между ония народи, всред които Господ ще ви 
отведе.“ (ст. 27). Както отбелязва библейският учен и коментатор Питър К. 
Крейги, „Те щели да оцелеят, малко на брой – въпреки че нямало да бъдат 
напълно унищожени, да оцелеят малко на брой би било трагичен контраст с 
обещанието на завета, според което Израилтяните трябваше да станат 
многобройни като небесните звезди.”1 Освен това, тъй като Израел щеше 
да провокира ЯХВЕ да се разгневи с техните идоли, Той обещава да 
използва несмислен народ (ако сте езичник, тогава вдигнете ръка), за да 
провокира техния гняв. Апостол Павел по-късно щеше да направи 
препратка към този пасаж, когато говори за проповядване на езичниците, 
така че те на свой ред да могат да провокират неговите еврейски 
сънародници, с надеждата да спасят някои (Римляни 11:14).  

УТЕСНЕНИЕТО НА ЯКОВ СПОРЕД ЙЕРЕМИЯ  
Много поколения по-късно, обяснявайки думите на Мойсей, пророк 
Йеремия говори за тези ужасни дни: „Защото така казва Господ: Чухме 
шум на треперене; Страх има, а не мир.“ (30:5). След като задава тона на 
пророчеството, той задава въпроса може ли мъж да ражда или не. Това е 
риторичен въпрос, разбира се чийто отговор е категорично не. Ако мъжете 
не могат да раждат, тогава: „Защо гледам аз всеки мъж С ръцете си на 
кръста, като жена, която ражда, И лицата на всичките пребледнели?” (ст. 
6). Хората от земята на Израел са представени като обхванати от агония и 
страх. Йеремия завършва: „Уви! защото оня ден е велик, няма подобен на 
него; и това е времето на утеснението на Яков” (ст. 7а). KJV го нарича 
времето на „неволята на Яков“. Когато пророкът казва, че този ден е 
„велик“, това означава ужасяващо страховит. Както ще го нарече по-късно 
пророк Малахия: „великият и страшен ден Господен“ (Малахия 4:5). 
Наблягайки на това, че няма друг ден като този, пророкът подчертава 
небивалия ужас на това време.  



    Как ще изглежда това време на несравнимо утеснение за Израел? 
Йеремия продължава, говорейки за поробването на Израел сред народите, 
които са ги нападнали. В стих 8 Господ заявява: „В оня ден, казва Господ 
на Силите, Ще строша хомота му от врата ти, Ще разкъсам оковите ти, И 
чужденци няма вече да те поробват;” Както беше случаят с историческите 
цикли, когато асирийците и вавилонците завладяха и отведоха хората във 
вериги, така също Йеремия предсказваше, че Израел ще премине през 
един последен епизод на бедствие, в което много от неговите хора 
всъщност ще бъдат поробени или отведени като военнопленници. Разбира 
се, от съществено значение е да се отбележи, че насред описанието на това 
бедствие, пророкът добавя и силно изявление на надежда: „Но ще бъде 
избавен от него” (ст. 7b). Въпреки катаклизма на този предстоящ ден на 
беда, остатъкът от Израел ще бъде спасен от този период. Това спасение, 
разбира се, е основният фокус на историята и затова ще бъде предмет на 
следващите няколко глави. 
  
  
УТЕСНЕНИЕТО НА ЯКОВ СПОРЕД АНГЕЛ ГАВРИИЛ 
Почти век след Йеремия, пророчеството на Даниил също се отнася до 
времето на утеснението на Яков. На въпроса колко дълго ще продължи 
периодът на последното наказание на Израел, един ангел вдига ръце към 
небето и заявява, че ще отнеме три години и половина на армиите на 
Антихриста да „да смажат силата на светите люде, когато всичко това ще 
се изпълни” (Дн. 12:7). По-рано в пророчеството на Даниил същият този 
период от време описва Антихриста по следния начин:  

“Неговата мощ ще бъде голяма, но не със своята сила; и ще погубва по 
чудодеен начин, ще успява и върши по волята си, и ще покорява силния и 
свят народ” (Даниил 8:24)  

     В Даниил 11, след като описва множеството ужасни неща, които ще се 
случат в Ерусалим чрез ръцете на Антихриста (ст. 21–45), ангел Гавраил 
прави следното ужасяващо изявление: „ще настане време на страдание, 
каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време;” 
(12:1). След това, за да стане съвсем ясно кога ще се случи това, той 
незабавно идентифицира това време на страдание като настъпващо точно 
преди възкресението на мъртвите: „в онова време твоите люде ще се 
отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.” (Дн. 12:1-2). Докато 



Йеремия говори в общи линии за този период като за несравнимо време на 
бедствие, Гавриил е много по-конкретен, наричайки го най-тежкото време 
на бедствие, сполетявало някога една нация в историята на човечеството. 
След това той изрично го свързва с времето, когато мъртвите биват 
възкресени, в края на века. Накрая друг ангел се намесва, повтаряйки, че 
продължителността на това време на скръб ще бъде, „време, времена и 
половин време“ (Дн 12:7). Всички християнски тълкуватели са съгласни, че 
това се отнася до последните три години и половина преди завръщането на 
Исус.  

УТЕСНЕНИЕТО НА ЯКОВ СПОРЕД ИСАИЯ  
Представата, че Израел, ще преживее големи страдания преди епохата на 
изкуплението, била дълбоко вкоренена в националното съзнание на Израел. 
Исаия 26, често наричана „малкият апокалипсис на Исаия“, ясно предава 
идеята за това очакване:  

“Както непразна жена,  
Когато наближава да роди, е в мъка  
И вика в болките си,  
Такива станахме и ние пред Тебе, Господи.  
Станахме непразни, бяхме в мъка,  
Но като че ли вятър родихме;  
Никакво избавление не извършихме на земята,  
Нито се родиха жители на света. (англ.превод NASB - бел.пр.)”  
(Исаия 26:17–18)  

    Тук Израел колективно се оплаква от факта, че въпреки че били 
претърпели големи страдания, оприличени на родилни болки, те не родили 
бебе. Вместо това просто изпуснали газове. Какво точно очакваха те да 
произведат болките? Трябва да обърнем много специално внимание на 
това. Те очакваха „избавление за земята“ и „жителите на света, да се родят” 
като за нов живот. Израел разбра, че след период на собственото им 
корпоративно страдание, светът щеше да бъде избавен от проклятията на 
грехопадението. Това премахване на проклятието щеше да доведе до много 
повече от това те просто да се сдобият с почивка и избавление от тяхната 
усилена работа и тежкия труд на ръцете им  (Битие 5:28-29), но също така 
щеше да бъде краят на самата смърт. Праведните мъртви наистина щяха 



да се върнат към живота. Още в следващия стих това става кристално 
ясно. Господ отговаря на вика на Израел, като ги утешава със следното 
обещание: 

“Твоите мъртви ще оживеят; Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете 
се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, Защото росата Ти е 
кат росата по тревите. И земята ще изхвърли мъртвите.” (Исаия 26:19)  

     ЯХВЕ уверява Своя народ, че въпреки разочарованието им, тяхната 
надежда е валидна и „раждането“ наистина ще дойде. Труповете на 
праведните мъртви буквално ще се издигнат от земята и ще викат от 
радост! „Родилните“ мъки на Израел ще доведат до „раждането“ от земята 
на онези, които в момента са погребани под почвата. Това е един от най-
ясните пасажи в Писанието, използващ такива ярки подробности, 
описващи възкресението на мъртвите. Коментаторът Гари В. Смит нарича 
този пасаж „Божието спасително пророчество на надежда.”2 Това, че 
Исаия говори за възкресението тук, става още по-ясно, когато погледнем 
към предишната глава от пророчеството на Исаия, където той говори за 
времето, когато Бог „Ще погълне смъртта завинаги и.  .  .  ще обърше 
сълзите от всички лица” (Исаия 25:8). Когато дойде Месията, Той ще 
премахне проклятието и дори самата смърт ще бъде победена. Точно преди 
това време обаче Израел и Божият народ по света ще преживеят кратък 
период на несравнима скръб. 

УТЕСНЕНИЕТО НА ЯКОВ СПОРЕД ЙЕЗЕКИИЛ  
Един от най-завладяващите пасажи в цялата Библия относно дългата и 
знаменита история на Израел се намира в Йезекиил 16. Пасажът започва с 
призива на ЯХВЕ към пророка да „извести на Йерусалим нейните 
мерзости“ (ст. 2). Използвайки образи, грабващи вниманието на 
слушателите, Израел е описана като бебе, изхвърлено при раждането, което 
Господ е намерил да лежи край пътя 

“А при раждането ти, В деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил 
отрязан, Нито си била къпана във вода за да се очистиш, Със сол не си 
била насолявана, нито в пелени повивана. Око не те е пощадило Та да ти 



направи някое от тия неща и да те пожали; Но в деня, когато си се родила, 
Понеже са се погнусили от тебе, Била си изхвърлена по лицето на полето. И 
когато заминах край тебе и те видях, че се валяше в кръвта си, Рекох ти 
<като беше> в кръвта си: Живей; Да! рекох ти <като беше> в кръвта си: 
„Живей!“” (Йезекиил 16:4–6)  

     След като спасява Израел от смърт, Господ описва как Той й се 
посвещава с цялото си сърце именно чрез брачен завет: „[Аз]стъпих в завет 
с тебе, Казва Господ Иеова; и ти стана Моя,”” (ст. 8). Господ обгрижва 
невястата Си, благословя я и я украсява с бижута и дарове (ст. 9–14). От 
отхвърлено сираче Израел се превръща в царица. Тогава падайки от 
такава висота тя се превръща в проститутка: „Но поради известността си 
Ти си уповавала на хубостта си и си блудствувала, И към всеки, който 
минаваше, си изливала блудството си; и то е станало негово. И взела си от 
дрехите си, И като си украсила издигнатите си места с пъстри шарки Си 
блудствувала на тях. <Такова нещо> не е било нито ще бъде.” (ст. 15-16). 
Правейки нещата далеч, далеч по-ужасни: „При това, си взела синовете и 
дъщерите, Които си Ми родила, И тях си им пожертвувала да бъдат 
изядени. Малко ли бяха <тия> твои блудства Та си заклала <и> чадата Ми, 
и си ги предала Да бъдат преведени през <огъня> за тях? (ст. 20, 21). 
Укорът продължава, тъй като Израел прелюбодейства с египтяните (ст. 26), 
асирийците (ст. 28) и халдейците (ст. 29). Господ не се сдържа в болезнения 
Си упрек: „Прелюбодейна жена, която вместо своя мъж приютява чужди!” 
(ст. 32). След това Господ описва наказанията, които Той ще нанесе върху 
Израел, за да я накара да проумее грешките си:  

“И ще те съдя с наказания на блудници и проливащи кръв. Ще те превърна 
в кървава жертва на гняв и ярост. Ще те предам в ръцете им и те ще 
разрушат твоето оброчище, и ще срутят твоето светилище, ще смъкнат 
твоята дреха, ще вземат твоите красиви накити и ще те оставят напълно 
гола. И ще съберат против тебе тълпа, за да те убият с камъни и да те 
насекат на парчета с мечовете си.” (Йезекиил 16:38–40)  

    Йезекиил описва с ярки подробности времето на утеснението на Яков. 
По онова време египтяните, асирийците и халдейците ще образуват 
коалиция и ще се съберат срещу нея за нейното унищожение. Чрез 
излагане на голотата й, огън и мечове, Господ казва, че Израел ще бъде 



наказана по най-суровия начин, който можете да си представите. 
Историята обаче не свършва дотук. По-късно ще разгледаме славното 
заключение на това завладяващо пророчество, в което ще видим 
безкрайното състрадание на Господ към Неговия народ и крайните Му 
намерения да го възстанови завинаги.  

УТЕСНЕНИЕТО НА ЯКОВ СПОРЕД ЗАХАРИЯ  
Пророк Захария, един от последните пророци, също описва по доста ясен 
начин това време на скръб за Израел. Той изрично говори за нашествието 
на нацията през последните дни, при което много от нейните хора отиват в 
изгнание. В последната глава на неговото пророчество, например, ни е 
дадено едно много подробно описание на това време:  

“Ето идва ден Господен, когато ще разделят сред тебе плячката от твоите 
богатства. Защото ще събера всички народи на война срещу Йерусалим. 
Градът ще бъде превзет и домовете – разграбени, жените ще бъдат 
обезчестени и половината град ще отиде в плен. Но останалият народ няма 
да бъде изтребен от града. Тогава Господ ще излезе и ще воюва против тези 
народи, така както Той воюва в ден на битка.” (Захария 14:1-3)  

     Захария говори за народите, които се събират, за да атакуват Ерусалим; 
нашествениците ще ограбят домовете, ще изнасилят жените, ще разделят 
плячката от войната и ще отведат много от хората като военнопленници. 
Пророчеството също изрично посочва, че половината от жителите на града 
ще останат в Йерусалим. В този смисъл Захария описва тези неща много 
по-подробно от който и да било от предишните пророци. Няколко други 
пророчески пасажа в Писанията също описват именно това нашествие 
(вж. Зах. 12:2-9; Йоил 3:2; Йез. 38-39; Дан. 9:26; 11:31,41; Откр. 11:3-10). 
Знаем, че пророчеството на Захария се отнася до последните времена, 
защото предметът на цялата глава е Денят Господен. Освен това, 
описанието на Господ, излизащ да воюва с нахлуващите народи, сочи към 
идването на Месията. Още в следващия стих ни се казва, че „В онзи ден 
нозете Му ще стъпят на Елеонския хълм“ (ст. 4). Кулминацията на личната 
интервенция на Господ се вижда в изявлението „И Господ ще бъде цар над 
цялата земя; в този ден Господ ще бъде един и името Му – едно.” (Зах. 
14:9). Както обобщава коментаторът Ф. Дуейн Линдзи: „Тази глава описва 
триумфалното завръщане на Месията на Израел като божественият Цар.“3 



Той обаче идва веднага след нашествието и поражението на Израел. Както 
Дейвид Барон, великият месиански еврейски екзегет и мисионер от 
началото на ХХ век, коментира: „След кратък период на просперитет, идва 
нощ на мъка. Това, което предизвиква най-мрачния час в нощта на 
тъжната история на Израел от момента, в който отхвърлиха Христос, е 
събирането на народите и обсадата, предсказани в тази глава.”4 

  
УТЕСНЕНИЕТО НА ЯКОВ СПОРЕД ИСУС 
Когато Исус поучава учениците Си за последните дни, Той умишлено прави 
препратки към много от пасажите, които току-що разгледахме. Първо, Той 
говори за началото на този период на страдание като за „начало на 
родилни мъки” (Матей 24:8). KJV превежда това като „началото на 
скърбите“. Този образ е извлечен директно от Исаия 26. Подобно на Исаия, 
Исус използва образа на болезнено раждане, за да опише страданието, 
което Израел ще изпита преди окончателното си изкупление. Второ, Исус 
също черпи директно от Йеремия 30 и Даниил 12, за да опише какво ще 
сполети Израел:  

“Защото тогава ще настане голяма скръб, каквато не е имало от началото 
на света досега и няма да има. И ако Бог не би съкратил онези дни, не би 
се спасил никой човек, но заради избраните Той ще съкрати дните.” (Матей 
24:21-22)  

    Подобно на Гавриил, Исус определя това време като най-ужасния 
период в историята на света. Докато Йеремия нарече това време 
„утеснението на Яков“, Исус го нарича „голямата скръб“. В разказа на Лука 
Исус добавя много подробно описание на това време и някои силни 
предупреждения: 

“А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е 
наближило запустяването му. Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в 
планините, а които са всред града, нека излязат вън, а които са в 
околностите, да не влизат в него. Защото това са дни на въздаяние, за да 
се изпълни всичко, което е писано. Горко на непразните и на кърмачките, 
през ония дни! Защото, ще има голямо бедствие в страната, и гняв върху 
тия люде. Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен 



по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се 
изпълнят времената на езичниците.” (Лука 21: 20–24)  

   В рамките на своя дискурс Исус също прави някои допълнителни 
коментара в Лука, които не се намират нито в разказа на Матей, нито в 
Марк. Първо, той нарича този период „Дните на въздаяние“. Това е пряка 
препратка обратно към основополагащия текст на песента на Мойсей: 
„Развеселете се, народи, с людете Му; Защото ще въздаде на противниците 
Си , И ще направи умилостивение за земята Си , за людете 
Си." (Второзаконие 32:43) 

   Изхождайки от същия този пасаж, Исаия също свързва дните на 
въздаяние с идването на Месията: „Защото е ден на възмездие от Господа, 
Година на въздаяние за Сионова отплата.“ (е 34:8; срв. 35: 4; 63: 4). Второ, 
Исус също казва, че през това време мнозина в Израел ще „паднат от 
острието на меча“, или „ще бъдат отведени в плен сред всички 
народи“ (Лука 21:24). Отново, това е съвършено описание на 
завършващите етапи от цикъла на заветни наказания, както е описан в 
Тора (Втор. 4:26–28; 32: 23–25; Лев. 26:14–17). Накрая Исус казва, че този 
период няма да приключи, докато „времената на езичниците“ не се 
изпълнят. Израел ще остане в позиция на относително потисничество от 
Световната езическа система, докато народите не бъдат съдени в деня 
Господен. Всички тези препратки свързват това време на страдание с края 
на епохата и идването на Месията. Така, в проповедта на Исус за 
последните времена, Той черпи от Песента на Моисей и пророчествата на 
Исаия, Йеремия, Даниил и Захария, за да поучава, че пълният цикъл на 
заветните проклятия ще се разгърне още един последен път точно преди 
Той да се завърне. Ако някой иска да разбере откъде идва цялата 
информация на Исус, всичко, което трябва да направи, е да погледне 
назад към думите на Мойсей и пророците, които току-що прегледахме. 
Исус не представя нищо ново или революционно тук. Той просто обобщава 
всичко, което вече е било изявено, и отправя най-уместното 
предупреждение, което можете да си представите, относно онези дни, към 
всеки, който желае да слуша.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Преди Месията да се завърне, за да започне Своето глобално управление от 
Ерусалим, Сатана ще предприеме последния си велик опит на съпротива. 
Държавата Израел и Ерусалим, по-специално, ще бъдат нападнати, 
разграбени и окупирани от армиите на Антихриста. Това е една от 
последните фази на последния цикъл на заветните наказания. Въпреки че 
цикълът на национален бунт, нашествие, поражение, изгнание и 
възстановяване на земята вече се е изпълнил два пъти в историята на 
Израел, Библията ясно учи, че това ще се случи отново, за последен път, в 
края на тази епоха. Мойсей, пророците, Гавриил и дори сам Исус 
свидетелстват за тази ужасяваща реалност. Колкото и невероятно 
ужасяващо и болезнено да е това, настоящата държава Израел, 
възстановена през 1948 г., още веднъж ще изпита наказанията, свързани с 
проклятията на завета. Това обаче не е краят на историята. Цикълът на 
завета няма да бъде завършен, докато не дойде окончателното спасение и 
възстановяване. Това ще бъде темата на следващите шест глави.  
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НАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ НА ИЗРАЕЛ 

Въпреки изключително болезнените реалности, обсъдени в предишната 

глава, Писанията са ясни, че моделът на заветните наказания има 
изкупителна цел. Те няма да бъдат завършени, докато Израел не бъде 
напълно възстановен – както спрямо тяхната земя, така и спрямо Господ. 
Окончателното възстановяване на Израел в земята ще бъде придружено от 
следните наистина красиви реалности:  

1. Национално покаяние.  

2. Изливането на Божия Дух върху целия народ на Израел.  

3. Целият оцелял остатък от Израел бива духовно спасен или обновен.  

4. Завършването на новия завет.  

5. Завръщането и възцаряването на царя-Месия.  

     Важно е да се отбележи, че нито едно от тези неща не може да се каже 
относно скорошното възстановяване на Израел през 1948 г. За да бъда 
ясен, аз лично съм твърд поддръжник на еврейската държава и виждам 
ясно доказателство за ръката на Господ в нейната съвременна 
реставрация. Но въпреки това, Писанията учат, че окончателното 
завръщане в земята няма да бъде просто възраждане на еврейския 
национализъм, но духовно съживление на цялата нация, пълно завръщане 
към Господа, завинаги. Нека разгледаме някои ключови текстове, в които 
това става ясно.  



ПОКАЯНИЕТО НА ИЗРАЕЛ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ СПОРЕД МОЙСЕЙ  
И в двете предишни глави започнахме с Второзаконие 4, което съдържа 
пророческото обобщение за бъдещето на Израел. Там Мойсей описва как 
Израел щеше да се обърне към идолопоклонство, което в последствие щеше 
да доведе до тяхното изгнание от земята и разпръскване между народите. 
След това обаче Моисей продължава, говорейки за покаянието на Израел, 
което щеше да последва:  

“Но ако оттам потърсите Господа, вашия Бог, всеки от вас ще Го намери, 
ако Го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа. Когато се намериш в 
скръб и всичко това те постигне, ако накрая се обърнеш към Господа, твоя 
Бог, и послушаш гласа Му, то понеже Господ, твоят Бог, е Бог милостив, 
Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за 
който се е клел на бащите ти.” (Второзаконие 4:29–31)  

    Този пасаж описва крайната цел на Господ, свързана със заветните 
наказания. След като Израел преживее изгнание в земята на своите 
врагове, болката, която ще изпитат там, ще им даде възможност да се 
покаят и да се върнат при своя Бог. Покаянието тук е описано като 
резултат от Господната хирургическа операция в техните сърца. По този 
начин окончателното завръщане на Израел при Господа не е представено 
като дължащо се на добротата на Израел, а по-скоро като резултат от 
милостивото състрадание на ЯХВЕ към тях. Тяхното завръщане е мощно 
свидетелство за Божията ревност и вярност към Неговия народ. Както 
Крейги заявява, „Дори и хората да се окажели неверни, то Бог щял да 
остане верен.“1 Въпреки че изневярата на Израел законно анулира завета, 
вярността на Господ ще вземе връх над техния бунт. ЯХВЕ лично ще се 
погрижи Израел да се върне при Него и Той ще ги приеме обратно с 
широко отворени и радостни ръце. 
     Трябва да обърнем внимание на въпроса за времето. Според този пасаж 
завръщането на Израел в земята идва след като те се завърнат при Господа 
с цялото си сърце. Те са изобразени тук като завръщащи се в земята в 
пълно послушание на Господа. Кога ще се случи това? Мойсей казва „в 
последните дни“. Както отбелязва Джак С. Диър в Кометар на 
Библейското Знание (The Bible Knowledge Commentary), „Крайният смисъл 
на текста се отнася до времето, когато Господ Исус ще се върне на земята, 



за да установи Своето хилядолетно царство (Откр. 20:4). По онова време 
покаялата се Израел най-накрая ще потърси Господ. . . ще Го търси с 
цялото си сърце и душа и ще Му се покорява.”2 Докато част от тези, които 
се завърнаха от вавилонското изгнание, го направиха в дух на покаяние, 
Писанието не описва завръщането от Вавилон като национално 
съживление. По същия начин не можем да твърдим, че цялата нация се е 
върнала в Израел в дух на покаяние през 1948 г. Съвременното 
репатриране и реформиране на Израел беше преди всичко 
националистическо възраждане, подкалдено до голяма степен от   ужасите 
на Холокоста. По-голямата част от израелците днес не живеят в пълно 
подчинение на Бог и Неговия Месия. Въпреки че има нарастващ остатък 
от месиански евреи, които наистина служат на Господа и Неговия Месия и 
за които трябва да сме наистина благодарни, тъжната реалност е, че 
огромното мнозинство от тях не го правят.3  
    Към края на Второзаконие Мойсей повтаря същите неща , макар и в 
малко по-различна форма. В следващите коментари виждаме почти 
съвършен преглед на възстановителната природа на заветните наказания:  

“Когато ти се сбъднат всички тези неща, благословенията и проклятията, 
които изложих пред теб, ако ти си ги припомниш сред всичките народи, 
между които Господ, твоят Бог, ще те пръсне, и се обърнеш към Господа, 
твоя Бог, и с цялото си сърце и с цялата си душа послушаш, ти и синовете 
ти, гласа Му според всичко, което днес ти заповядвам, тогава Господ, твоят 
Бог, ще те върне от плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от 
всички народи, между които Господ, твоят Бог, ще те е разпръснал. Ако 
бъдеш изгонен до небесните краища, даже оттам ще те събере Господ, 
твоят Бог, и оттам ще те вземе; и Господ, твоят Бог, ще те въведе в земята, 
която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти прави 
добро и ще те умножи повече от бащите ти. Господ, твоят Бог, ще обреже 
сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа, твоя Бог, с 
цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.” (Второзаконие 30:1–6)  

    Това, което трябва да се подчертае тук, са последните коментари 
относно това, че Господ обрязва сърцата на Своя народ, след като са се 
върнали в земята. Тук намираме може би най-ясното ранно пророчество 
относно новия завет в писанията на Мойсей. Господ казва, че след като 
Неговите хора са били заточени, след като са претърпели пречистващите 
ефекти на проклятията на завета, те ще се върнат в дома си и в 



съответствие с физическото си възстановяване в земята, също ще 
преживеят вътрешно обрязване на сърцата си, водещо до пълно 
послушание. Както ще видим, пророците подхващат тази тема и я 
разширяват значително, за да развият концепцията, изрично посочена 
като „новия завет“.  

ПРОБУЖДАНЕТО НА ИЗРАЕЛ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В ПЕСЕНТА НА 
МОЙСЕЙ  
В предишните две глави обсъдихме също как основният пророчески пасаж 
от Песента на Мойсей предсказва несравнимо бедствие, което ще сполети 
Израел в последните дни. Песента на Мойсей обаче не свършва с 
идолопоклонството и наказанието на Израел. Подобно на глава 30, тук 
Мойсей отново продължава, обяснявайки, че като любящ баща, Господ ще 
използва болката от наказанията от последните дни, за да доведе Израел до 
покаяние и пълна, постоянна заветна вярност: Защото Господ ще оправдае 
народа Си и ще прояви състрадание към Своите слуги, когато види, че 
силата им е изчезнала и няма останал нито роб, нито свободен. И Той ще 
каже:  

„Защото Господ ще съди людете Си И ще пожали слугите Си, Когато види, 
че изчезна силата им, И че не остана никой, затворен или свободен {Т.е., 
малолетен или пълнолетен.}. И ще рече: Где са боговете им, Канарата, на 
която уповаваха, Които ядяха тлъстината на жертвите им, Пиеха виното на 
възлиянията им? Те нека станат и ви помогнат Нека ви бъдат закрила. 
Вижте сега, че Аз съм Аз, И освен Мене няма Бог; Аз убивам и Аз 
съживявам, Аз наранявам и Аз изцелявам; И няма кой да избавя от ръката 
Ми.” (Второзаконие 32:36-39)  

    В Своята милост Господ ще позволи на Израел да се събуди за 
реалността на абсолютната безполезност на фалшивите богове, на които 
твърде често са се уповавали. Както коментира Джон Д. Кюрид, „Боговете 
на народите не са като Яхве. Те не могат да снабдяват. Те не оказват 
никаква помощ. Те са напълно безполезни!”4 След това Господ доста 
ужасяващо заявява, че Той целенасочено ще позволи на Израел да стигне 
до абсолютния край на своята сила, като мнозина ще загинат в процеса. И 
все пак, както се казва в книгата на Йов: „Обаче в падането си човек няма 
ли да простре ръка, Или да нададе вик в бедствието си?“ (Йов 30:24). 



Именно там, на мястото на пълната покруса, като сурово окастрен клон, 
Израел ще извика и Господ ще им говори нежно, разкривайки Себе Си 
като единствения истински Бог и източник на всеки живот. Въпреки че 
Господ ще ги рани, Той също така ще донесе изцеление и възстановяване. 
Въпреки че ще причини смърт, Той също ще им донесе нов живот. Той е 
напълно различен от фалшивите богове, на които са се покланяли. По този 
начин, след като несравнимото опустошение, причинено от Антихриста, 
разгроми народа и държавата Израел, те ще преживеят общо пробуждане 
и окончателно завръщане при Господа.  

СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАЕЛ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ СПОРЕД ИСАИЯ  
Основавайки се на думите на Мойсей, пророк Исаия също говори с 
красноречива поетична красота относно окончателното възстановяване на 
Израел:  

„А <като> Изкупител ще дойде в Сион И за ония от Якова, които се 
обръщат от престъпление, казва Господ. А от Моя страна, ето Моят завет с 
тях, казва Господ: Духът Ми, който е на тебе, И словата Ми, които турих в 
устата ти, Не ще липсват от устата ти, Нито от устата на потомството ти, 
Нито от устата на тяхното потомство {Еврейски: Потомството на 
потомството им.}. От сега и до века, казва Господ.” (Исаия 59:20-21)  

    Забелязваме, че Исаия изрично прави връзка между следните четири 
много важни събития: (1) идването на Месията, (2) националното покаяние 
на Израел, (3) Сключването на нов завет между Господ и Израел и (4) 
изливането на Господния Дух върху Израел. Първо, този пасаж описва 
идването на Изкупителя в Сион. Апостол Павел в Новия завет тълкува това 
като препратка към завръщането на Месията (Римляни 11:26). Той ще 
дойде при тези, които са се обърнали от греховете си в покаяние. Тогава 
Господ изрично обявява новия завет. Този завет предполага, че Господ  ще 
постави Духа Си в народа Израел завинаги. Както Джон А. Мартин в 
“Коментар на Библейското Знание” (The Bible Knowledge Commentary) 
обобщава: „Когато Месията се завърне с възмездие (ст. 18), Той ще постави 
началото на Своя завет . . . изливайки Духа Си върху вярващите 
израилтяни.”5 Тук се изяснява Израелоцентричната природа на новия 
завет. Колкото и да се опитват християните да отнемат тези обещания от 
Израел и да ги претендират изцяло за себе си, в техният фактически 



контекст те трябва да бъдат разпознати като обещания, дадени за Израел. 
Докато новият завет беше установен през първи век чрез изкупителната 
смърт на Исус на кръста и докато множество вярващи, както евреи, така и 
езичници, сега се радват на духовните преимущества на този завет, той 
всъщност няма да бъде напълно завършен преди завръщането на Исус и 
пълното спасение на Израел.  

СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАЕЛ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ СПОРЕД ЙОИЛ  
Говорейки за Деня господен, пророк Йоил обръща внимание и на великото 
изливане на Божия Дух върху Израел в последните дни. В края на Деня 
господен, след като приключи  съда над народите, Господ заявява, че ще 
излее Духа Си върху еврейския народ (Йоил 2:28-32). Те ще преживеят 
пълно оправдание и изцеление (Йоил 3:18–21). Следователно последната 
фаза на цикъла на завета, а именно пълното възстановяване на Израел, не 
може да се случи преди присъдата на народите в Деня Господен, в края на 
последните дни.  

СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАЕЛ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В ЙЕРЕМИЯ  
Освен че обвързва националното покаяние на Израел с новия завет и 
изливането на Святия Дух, Йеремия също го обвързва конкретно с 
идването на Месията с цел да управлява като Цар над Израел. В Йеремия 
30, пасажът, който обсъдихме по-рано, отнасящ се до времето на 
утеснението на Яков, намираме ясно описание на това, че Израел бива 
освободен от робството:  

„В оня ден, казва Господ на Силите, Ще строша хомота му от врата ти, Ще 
разкъсам оковите ти, И чужденци няма вече да го поробват; Но ще 
слугуват на Господа своя Бог, И на царя си Давида, Когото ще им 
въздигна.” (Йеремия 30:8–9)  

    Въпреки че потисникът не е назован, отнасящият се до последните дни 
контекст на този пасаж ни насочва към Антихриста. След освобождението 
им Господ ще снеме игото на Антихриста от врата им и оковите му от 
китките им. Това е пряка препратка към проклятията на завета, където 
Мойсей заявява: „за това ще слугуваш на неприятелите си, които Господ 
ще прати против тебе  .  .  . и Той ще тури на шията ти железен ярем догде 



те погуби.” (Втор. 28:48). След освобождението си те вече няма да бъдат 
поробени от потисника. Вместо това те ще служат на великия Цар, сина на 
Давид. Както Ланге толкова красноречиво заявява, „Това спасение трябва 
да бъде известено чрез помазаника на Господа, втория Давид. Месията е 
наречен Давид не просто като потомък на Давид, който също се нарича с 
неговото име, но и като истински Давид в най-висша степен. Както Давид 
беше основателят на земния трон на Давид, така и Месията като 
изпълнителят е основателят и обитателят на вечния трон на Давид.”6 По-
нататък в пасажа отново става ясно, че всичко това ще се случи, когато 
Израел бъде възстановен обратно в земята си: 

„Затова не бой се, служителю Мой Якове, казва Господ, Нито се страхувай, 
Израилю; Защото, ето, ще те избавя от далечната страна, И потомството ти 
от земята гдето са пленени; И Яков, като се върне, ще се успокои и ще си 
почине, И не ще има кой да го плаши. Защото Аз съм с тебе, казва Господ, 
за да те избавям; Понеже ще изтребя всичките народи, гдето съм те 
разпръснал” (Йеремия 30:10–11)  

    Израел ще бъде избавен от земите, където са били разпръснати и 
държани в плен. След като бъдат върнати у дома, където всичките им 
врагове са победени, тогава те ще живеят в спокойствие и мир. Цикълът на 
заветните наказания ще бъде завършен. От този ден нататък Израел ще се 
радва единствено на благословенията на завета, описани в него.  
    В глава 31 Йеремия се връща към темата за разпръскването на Израел 
между народите: „„Ето идват дни”, казва Господ, “когато ще засея дома на 
Израил и Юдея с човешко семе и със семе на добитък.“” (Йеремия 31:27). 
След това Той незабавно се връща отново към темата, за тяхното 
възстановяване: „И както бдях над тях, за да изкоренявам, Да събарям, да 
съсипвам, Да погубвам и да наскърбявам, Така ще бдя над тях, За да градя 
и да насаждам, казва Господ.” (ст. 28). След това, точно като Исаия, 
неговия предшественик, Йеремия също обвързва окончателното завръщане 
на Израел обратно в земята с това, че Господ прави нов завет с тях:  

„Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще направя с Израилевия дом и с 
Юдовия дом Нов завет; Не такъв завет, какъвто направих с бащите им, В 
деня, когато ги хванах за ръка, За да ги изведа из Египетската земя; 
Защото те престъпиха Моя завет, Поради което Аз се отвърнах от тях, 



казва Господ. Но ето заветът, Който ще направя с Израилевия дом След 
ония дни, казва Господ: Ще положа закона Си във вътрешностите им, И ще 
го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат Мои люде; И 
няма вече да учат Всеки ближния си и всеки брата си, И да казват: 
Познайте Господа; Защото те всички ще Ме познават, От най-малкия до 
най-големия между тях, казва Господ; Защото ще простя беззаконието им, 
И греха им няма да помня вече.” (Йеремия 31:27-34).  

    Новият завет тук е изрично противопоставен на Синайския завет. 
Докато Израел наруши завета в Синай, новият завет нямаше да бъде 
нарушен. Защо? Защото в него е включено това, че Господ всъщност ще 
вложи Духа Си в тях. Сам Господ ще обитава във всеки индивид и в 
резултат на това всички ще Го познават и с готовност ще Му се покоряват. 
Както беше обещал и на Авраам, и на Мойсей толкова отдавна (Битие 17:7; 
Изход 6:7), ЯХВЕ щеше да бъде Бог на Израел и те щяха да бъдат Негов 
народ. Така пасажът завършва с това, че Господ заявява, че от онзи ден 
нататък греховете на Израел ще бъдат завинаги простени. Йеремия 
предсказва и свързва всички различни фази на заветните наказания с 
окончателното спасение на Израел от последните дни и окончателното 
възстановяване на земята, където Месията, управлява над тях като Цар. 

СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАЕЛ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В ЙЕЗЕКИИЛ 34 
Така също и пророк Йезекиил свързва възстановяването на Израел с 
идването на Месията: „И ще поставя над тях един пастир, слугата Си 
Давид, който ще ги пасе; той ще ги пасе и той ще им бъде пастир. Аз, 
Господ, ще им бъда Бог” (Йез. 34:23-24). Именно по онова време, когато 
Месията седи на трона, Господ обещава да благослови Израел с постоянен 
завет на мир и сигурност:  

„И като сключа с тях завет на мир, ще премахна лютите зверове от земята, 
така че те ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в горите. Ще 
направя тях и местата около хълма Си за благословение; и ще изпращам 
дъжда на времето му; дъжд на благословение ще бъде. Полските дървета 
ще дават плода си и земята ще даде произведеното; и те ще бъдат в 
безопасност в земята си.” (Йезекиил 34:25–27а)  



    Веднага след като Месията се яви като Цар на Израел, благословенията 
на завета ще бъдат щедро изсипани (излети) върху нацията. Кога ще се 
случи това? Господ отново заявява точно кога:  

“Така те ще живеят безопасно на своята земя и ще разберат, че Аз съм 
Господ, когато счупя прътите на ярема им и ги освободя от ръцете на 
поробителите им.” (Йезекиил 34:27б)  

   Подобно на Йеремия преди него, Йезекиил сочи обратно към проклятията 
на завета и говори за избавлението на Израел от робството, 
затворническите решетки и оковите на Антихриста. Той свързва това 
освобождение с времето, когато Месията, Синът на Давид, ще присъства 
физически, управляващ на престола Си в Йерусалим (ст. 23-24). 

СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАЕЛ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В ЙЕЗЕКИИЛ 36  
Още веднъж, в 36та глава, Йезекиил свързва великото изливане на Святия 
Дух в края на времето с повторното събиране на Израел в тяхната земя:  

„Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено между народите, 
което вие омърсихте между тях; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, 
казва Господ Иеова, когато се осветя сред вас пред очите им. Защото ще ви 
взема изсред народите, и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа 
в земята ви. Тогава ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите; от 
всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя. Ще ви дам и 
ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното 
сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във 
вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и 
да ги извършвате. Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие 
ще Ми бъдете люде, и Аз ще бъда ваш Бог. Ще ви спася от всичките ви 
нечистоти; и като призова житото, ще го умножа, и не ще <вече> да ви 
докарам глад. Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не 
ви се присмиват вече народите за гдето гладувате. Тогава, като си 
спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите 
сами от себе си пред очите си поради беззаконията си и поради мерзостите 
си.” (Йезекиил 36:23-31; срв. 39:29)   



     Подобно както на Исаия, така и на Йеремия, Йезекиил ясно свързва 
събитието, при което Святият Дух бива вложен „в“ Израел, чиито 
колективни грехове са простени, с нейното окончателно завръщане в 
земята. Древното обещание, че ЯХВЕ ще бъде Бог на Израел и  че те ще 
бъдат Негов народ, е повторено тук отново. Пророчеството завършва, 
описвайки Израел живеещ в земята си без страх, без да страда повече от 
проклятията на завета, а вместо това единствено наслаждаващ се на 
неговите благословения. По този начин Йезекиил представя новозаветното 
изливане на Святия Дух като кулминация и изпълнение на всички 
предишни завети. Новият завет ще направи възможни следните неща: (1) 
наследството на Израел на земята, според обещаното в завета на Авраам, 
(2) с всички благословения, описани в завета на Мойсей, (3) и с царя 
Месия, управляващ над тях, според обещаното в Завета на Давид.  

СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАЕЛ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ СПОРЕД ЗАХАРИЯ 
Може би най-често цитираният пасаж относно спасението на Израел се 
намира в пророк Захария:  

„В оня ден Ще потърся да изтребя всичките народи, Които идат против 
Ерусалим; А на Давидовия дом И на ерусалимските жители Ще излея дух 
на благодат и на моление; И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха; И 
ще плачат за Него Както плаче някой за едничкия си син, И ще скърбят 
горчиво за Него Както скърби някой за първородния си. В оня ден ще има 
голямо жалеене в Ерусалим. .  .  .  Земята ще жалее, Всяко домочадие 
отделно. .   .   . В оня ден ще се отвори извор За Давидовия дом и за 
ерусалимските жители За грях и за нечистота. И в оня ден, казва Господ на 
Силите, Ще изтребя имената на идолите от земята, Та не ще се помнят 
вече; Тоже ще направя <лъжливите> пророци и нечистият дух Да се махнат 
от земята.” (Захария 12:9–13:2)  

     Като един от късните пророци, говорейки за бъдещото колективно 
спасение на Израел, Захария прави връзка между няколко теми от 
предишни месиански пасажи. Първо, той говори за това, че Господ 
наказва народите, нападнали Израел. След това той говори за 
новозаветното изливане на Господния Дух върху Неговия народ. Захария 
обаче добавя някои важни подробности за това как ще се развие това 
събитие. Докато Исаия свързва спасението на Израел с идването на 



Месията, Захария всъщност го описва. В това най-славно пророчество на 
пророчествата, Захария описва Месията като явяващ се внезапно от 
небето, за да спаси Израел. Когато Израел види, че техният Спасител е 
Този, Когото те (и всички ние) са пронизали, тогава духът на покаяние ще 
се излее върху всички тях. Всяко семейство ще приеме това ново 
откровение с траур и силен плач. 

НАЦИОНАЛНОТО ПОКАЯНИЕ НА ИЗРАЕЛ СПОРЕД ПАВЕЛ 
Заедно, всички пасажи, цитирани по-горе, образуват бетонено солидна 
основа за апостол Павел, върху която той с голяма увереност развива 
своите доводи относно бъдещото национално спасение на Израел: 

“Тогава казвам: Спънаха ли се, та да паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното 
отклонение <дойде> спасението на езичниците, за да ги възбуди към 
ревнивост. А, ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното 
отпадане - богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно 
<възстановяване!> .  .  .  Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, 
искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, 
<само> докато влезе пълното <число> на езичниците. И така целият Израил 
ще се спаси, както е писано: - "Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова; И ето завета от Мене към тях: Когато отнема 
греховете им". (Римляни 11:11–12, 25–27)  

   Излагайки своите аргументи за съживление на целия Израел в последните 
дни, Павел черпи директно от няколко от пасажите, които току-що 
обсъдихме. В стихове 11–12 той се връща към основния текст, Песента на 
Мойсей (Вт. 32), която говори за това, че Господ довежда Израел до края на 
силата им, така че да може да им говори нежно. Но също така говори и за 
това, че Бог ще използва езичниците, с цел  да провокира Израел към гняв 
и ревност, концепция, на която Павел отделя специално внимание. След 
това, в стихове 26-27, Павел черпи от два от най-важните старозаветни 
текстове, споменаващи новия завет, които току-що разгледахме (Исаия 
59:20 и Йеремия 31:34). Заедно тези два пасажа както говорят за новия 
завет, така и описват реалността на изливането на Господния Дух върху 
целия Израел. Тъй като Павел бил добре запознат с тези текстове, които 
толкова ясно сочат към спасението на Израел в последните дни, той също 



говори за тези неща с голяма страст и убеденост. Според Павел това ще се 
случи едва когато Месията дойде да ги спаси. Докато остатък беше спасен 
по негово време и много други продължиха да капят през историята, 
присъединявайки си се към тях, то голямо национално спасение предстои в 
последните дни и края на времената на езичниците. Когато цялата история 
на изкуплението достигне времето, което посочват всички пророци, тогава 
всички сънародници на Павел ще преживеят шокиращото откровение, 
което той самият беше преживял толкова много години преди това по пътя 
за Дамаск.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В предишната глава обсъдихме как цикълът на заветните наказания ще се 
повтори в последните дни. Израел отново ще бъде атакуван, нападнат и 
победен. Крайният резултат от това ще бъде, че много от обитателите на 
Израел ще бъдат отведени в изгнание или отведени като пленници сред 
народите. В тази глава видяхме, че моделът на заветните проклятия няма 
да бъде завършен, докато Израел не се завърне при своя Бог и в своята 
земя, имайки Месията за свой владетел. По този начин Писанията 
категорично сочат, че крайното и окончателно възстановяване на Израел 
ще се случи в последните дни. Мойсей, пророците и апостол Павел свързват 
спасението на Израел с края на тази епоха и идването на Месията. 
Окончателното възстановяване на Израел в земята ще бъде придружено от 
следните четири реалности: (1) национално покаяние, (2) изливането на 
Божия Дух върху целия Израел, (3) завършването на новия завет и (4) 
ръкополагането на царя Месия. Както посочихме, нито едно от тези неща 
не може да се каже за съвременното репатриране на държавата Израел. 
Окончателното завръщане в земята няма да бъде просто възраждане на 
еврейския национализъм, нито частично съживление само на малка част от 
народа, то по-скоро ще бъде духовно възраждане на цялата нация, подобно 
на което светът никога не е бил свидетел. Това ще бъде пълно и вечно 
завръщане към Господа и Неговия Месия. След като размишлява върху 
красотата и славата на това велико събитие от последните дни, апостол 
Павел не успява да се сдържи. Така той завършва тази част от своето 
послание с ликуващ изблик на пламенно хвалебствие: 

“О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко 
са непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата му! Защото, 
"Кой е познал ума на Господа, Или, кой Му е бил съветник?" или, "Кой от 



по-напред Му е дал <нещо>, Та да му се отплати?" Защото всичко е от Него, 
чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до векове. Амин.” (Римляни 
11:33-36) 



13 

ПОСЛЕДНОТО СЪБИРАНЕ НА ИЗРАЕЛ  

ОБРАТНО В ЗЕМЯТА 

Без съмнение много читатели вероятно ще възразят, може би доста силно, 

срещу мнението, че Израел трябва да претърпи още едно последно голямо 
наказание. Напълно разбирам и симпатизирам на подобни резерви. 
Последствията от подобен сценарий в реалния свят, въздействието му 
буквално върху милиони хора, са необозрими. Дори самата мисъл за това, 
че на еврейския народ, който вече е страдал потресаващо дълбоко през 
цялата си история, за в бъдеще предстои една още по-сърцесъкрушителна 
трагедия изглежда недопустима. Освен невъобразимо голямото 
предизвикателство в емоционално отношение, което подобен възглед носи 
със себе си обаче, има и няколко ключови текста, които са били 
общоприето тълкувани погрешно до сега, с цел да се постави под съмнение 
подобен възглед. През последните няколко десетилетия много учители са 
тълкували конкретно Исаия 11 и Йеремия 16 и 23, всички от които говорят 
за второ велико събиране в земята , като изпълнили се при 
възстановяването на съвременната държава Израел. Всеки от тези пасажи 
говори за това, че Господ връща Израел обратно в земята „за втори път“. 
По този начин се твърди, че първото завръщане в земята е след 
вавилонското изгнание, докато завръщането през двадесети век е второто 
и последно завръщане в земята. Повечето сред тези, които заемат тази 
позиция, гледат на Холокоста като на последното наказание, за което се 
говори в Писанието. Израел в момента е представен като преживяващ 
постепенно пробуждане и съживление, което в крайна сметка ще завърши 
със завръщането на Исус Месията и пълното възстановяване на Израел. За 
да бъда съвсем ясен, движението на вярващите месиански евреи в Израел 



нараства. Смята се, че в момента в земята живеят около двадесет хиляди. 
Това е в контраст с около шестте милиона еврейски граждани на Израел. 
Въпреки много малкия процент от еврейските граждани, представляващи 
месианската общност, ние все пак трябва да отдаваме значение на, 
празнуваме и подкрепяме това движение, като същевременно се молим, 
вярваме и работим за целта да видим нарастването на тези числа. 
    Имайки предвид всичко това обаче, както демонстрирахме в 
предишните глави, възгледът, че сегашното състояние на Израел 
представлява окончателното възстановяване, по необходимост игнорира 
твърде много подробности в пророчествата, които свързват  интегрално 
следните реалности: (1) последните три години и половина от тази епоха, (2) 
заветните наказания, (3) голямата скръб, (4) Антихриста, (5) завръщането 
на Исус и (6) възстановяването на Израел. Тези неща биват описани като 
разгръщащи се и кулмиращи едновременно за сравнително кратък период 
от време. Просто не е възможно основният акцент на Писанията да се 
нагоди така че да се вмести във времевата линия на бавно и постепенно 
възстановяване, развиващо се в продължение на няколко десетилетия или 
повече. Както ще видим, преобладаващият акцент в Писанията описва 
абсолютното и окончателно възстановяване на Израел в земята, което се 
случва след като Месията се явява внезапно из небето, за да я спаси. 
Библията описва окончателното национално възстановяване като случващо 
се след наказанията от последните дни, последвано от национално 
покаяние. Завръщането на Израел и притежание на земята зависят изцяло 
от изливането на Святия Дух, чрез който всички те ще могат да живеят в 
пълно покорство на Господа. Така че, докато е напълно разбираемо, че 
мнозина, които обичат Израел, биха се съпротивили пламенно на идеята, 
че се задава друго голямо национално наказание, това е болезнена 
реалност, която Библията ясно и последователно поучава в широк кръг от 
пасажи. Как тогава да разбираме тези три пасажа (Исаия 11, Йеремия 16 и 
23), които говорят за второ и последно събиране в земята на Израел? Както 
ще видим, внимателното изследване на всеки от тези текстове подкрепя 
мнението, че те все още остават неизпълнени.  

ОКОНЧАТЕЛНОТО ЗАВРЪЩАНЕ В ЗЕМЯТА В ИСАИЯ 11  
Исаия 11 е месианско пророчество, което започващо с описание на 
Месията, който ще излезе от „Йесевия пън“, бащата на Давид (ст. 1). 
Пророчеството продължава, описвайки управлението на Месията. Той ще 



бъде справедлив съдия (ст. 3), който ще управлява в правда и 
справедливост (ст. 4). По време на Неговото управление светът ще се 
завърне към един вид Едемско състояние. През това време агнета ще се 
сгушват при вълци, а мечки ще пасат заедно с крави и сегашният 
естествен ред ще бъде преобразен (ст. 6–8). Царството на Израел ще живее 
в мир, свободно от противници, и знанието за Господа ще покрие цялата 
земя (ст. 9). Разбира се, нищо от това не може да се каже за сегашния свят, 
в който живеем в момента. След това пророчеството се връща на темата за 
Месията:  

“В оня ден, към Йесевия корен, -  
Който ще стои като знаме на племената, -  
Към него ще прибягват племената;  
И неговото място на покой ще бъде славно.” (Исая 11:10)  

    Самият Месия ще присъства и ще управлява от Йерусалим. Дори 
езическите народи ще търсят напътствие от Него. След това идва следното 
много критично изявление:  

“В този ден Господ ще вдигне отново ръката Си,  
за да Си възвърне остатъка от Своя народ, който остана  
в Асирия и Египет, Патрос, Етиопия, Елам, Сенаар и Хамат,  
и по морските острови. И ще издигне знаме за народите,  
и ще събере заедно от четирите края на земята  
изгнаниците от Израил и разпръснатите от Юдея.” (Исаия 11:11-12) 

      Месията лично ще надзирава повторното събиране на децата на 
Израел, разпръснати по целия свят, обратно в обетованата земя. Твърди се, 
че това представлява „второ“ голямо повторно събиране в земята. Както 
казахме, мнозина гледат към този пасаж, за да подкрепят твърдението, че 
скорошното възстановяване на Израел е неговото окончателно 
възстановяване. Техните разсъждения са доста прости. Те казват, че 
завръщането на Израел в земята след вавилонското изгнание е първото 
повторно събиране, докато съвременното репатриране на Израел 
представлява второто (и следователно окончателно) повторно събиране. 
Има няколко очевадни проблема с тази позиция. Първо, както току-що 



видяхме, пасажът ясно описва самия Месия като присъстващ на място, 
лично надзираващ това глобално повторно събиране. Очевидно в момента 
Месията не се намира на земята в Йерусалим. Той седи от дясната страна 
на Отец в небето (Евреи 10:12-13). Второ, не може да се каже, че в 
момента всички хора на Израел живеят в съвършена праведност.  
    Друг критичен момент е, че когато Исаия прави това пророчество, това 
е приблизително сто години преди вавилонското изгнание дори да е било 
на лице. Не би имало смисъл Исаия да говори за второ завръщане от 
изгнание, когато първото изгнание дори не се е състояло все още. Когато 
това пророчество бива изречено, единственото изгнаническо събитие, към 
което Израел можел да обърне поглед назад, било четиристотингодишният 
им престой в Египет. По този начин пророчеството говори за окончателно 
повторно събиране, следващо модела на първоначалния Изход от Египет. 
Първият беше от Египет, вторият е от целия свят, в края на Голямата 
скръб. 

ОКОНЧАТЕЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА В ЙЕРЕМИЯ 16 
Друг подобен пасаж се намира в Йеремия 16. Там пророкът започва с 
описание на последните фази на заветните наказания:  

“Затова от тази страна Аз ще ви изхвърля в страна, която нито вие, нито 
предците ви сте познавали, и там ще служите на други богове денем и 
нощем, защото няма да окажа милост към вас.” (Йеремия 16:13)  

    След това Йеремия говори за последната фаза на заветния цикъл, в 
която Израел се връща обратно в земята си. Правейки това, Йеремия 
отново контрастира окончателното възстановяване с първия Изход:  

„Затова идват дни – казва Господ, – когато вече няма да кажат: ‘Жив е 
Господ, Който изведе израилтяните от египетската земя’, но: ‘Жив е Господ, 
Който изведе израилтяните от северната страна, от всички страни, където 
ги беше изгонил!’“ Тогава ще ги върна в земята, която дадох на предците 
им.” (Йеремия 16:14-15) 
  
     В съзнанието на Йеремия, окончателното възстановяване на земята е 
един вид последен Изход, много по-превъзходен от историческия Изход. 



ОКОНЧАТЕЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В ЗЕМЯТА В ЙЕРЕМИЯ 23  
В Еремия 23 се повтаря същата концепция. Там пророчеството започва с 
друго наименование на Месията, наречен тук „Клонът на Давид“:  

„Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще въздигна на Давида праведен 
отрасъл, Който като цар ще царува, ще благоденства, И ще върши 
правосъдие и правда по земята. В неговите дни Юда ще бъде спасен, И 
Израил ще обитава в безопасност; И ето името, с което ще се нарича - 
Господ е Наша Правда.“ (Йеремия 23:5–6)  

    Контекстът на пророчеството е лесно разпознаваем. Отнася се за 
епохата на изкуплението, когато Царят ще присъства в Ерусалим:  

„Затова настъпват дни – казва Господ, – когато вече няма да казват: ‘Жив е 
Господ, Който изведе израилтяните от египетската земя’, а ‘Жив е Господ, 
Който изведе и Който доведе потомството на дома Израилев от земята 
откъм север и от всички страни, в които ги беше изгонил.’ И те ще се 
заселят в своята земя.“ (Йеремия 23:7–8)  

     Както коментира тълкувателят Ф. Б. Хюи, „Когато Бог върне своя народ 
от земите, където са били разпръснати, това ще бъде събитие от такъв 
мащаб, че освобождението на техните предци от Египет ще бъде 
забравено. Този втори Изход обещава да бъде по-велик от първия.”1 
Първият Изход беше просто прелюдия, блед предвестник на окончателното 
освобождение и възстановяване в земята. Както казахме, невъзможно е да 
се каже, че тези пасажи говорят за неотдавнашното завръщане на Израел 
в земята през миналия век.  

ОКОНЧАТЕЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В ЗЕМЯТА В ЙЕЗЕКИИЛ 20 
Има още няколко много важни пасажа, които също говорят за 
окончателното завръщане на Израел в земята. Един такъв основополагащ 
пасаж на възстановяване е Йезекил 20. Там Господ започва, отправяйки 
остро изобличение към представителните старейшини на Израел. Пасажът 



започва: „Сине човешки, говори на Израилевите старейшини и им кажи: . . 
. . Дай им да узнаят мерзостите на предците си!” (ст. 3–4). Както виждаме 
отново и отново в пророците, Господ напомня на Израел за Своята милост 
и мощното Си избавление, които прояви, извеждайки ги от Египет. 
Въпреки всичко, което Той направи за тях обаче, през цялата си история, 
хората постоянстваха в бунтовете си. И все пак, колкото и тежки да бяха 
греховете им, Господ имаше план за окончателното им бъдещо 
възстановяване: „Заклевам се в живота Си”, казва Господ Иеова, 
непременно с мощна ръка, с издигната мишца, и с излеяна ярост ще 
царувам над вас„“ (Йеез. 20:33). След това идва нещо доста удивително: 
централен в Неговия план за възстановяване на Израел е планът да ги 
върне обратно в пустинята на Изхода: „ще ви заведа в пустинята на 
заточение между племената, и там ще се съдя с вас лице с лице.” (ст. 35). 
По същия начин, по който Господ пречисти Израел по време на скитането 
им в пустинята, така ще ги върне обратно, за да ги пречисти отново: 

 „Както се съдих с бащите ви в пустинята на Египетската земя, така ще се 
съдя с вас, казва Господ Иеова. Ще ви прекарам под жезъла и ще ви заведа 
във връзките на завета. И ще изчистя отсред вас бунтовниците и ония, 
които вършат престъпления против Мене; ще ги извадя из земята, гдето 
пришелствуват; но те няма да влязат в Израилевата земя; и ще познаете, че 
Аз съм Господ.” (Йезекиил 20:36–38)  

    Господ обрисува Себе Си като пастир, който ще върне Израел обратно в 
пустинята, за да ги пресее. Подобно на пастир, който кара овцете да се 
подредят в един ред, всяка трябва да премине под Неговия жезъл. Само 
онези, които наистина са Негови, ще преминат през него, докато тези, 
които не са Негови, ще бъдат „изчистени“. Старозаветният учен Риса Левит 
Кон обобщава добре главата:  

„[Йзекиил 20] говори за властта, която Яхве ще упражни в бъдещото си 
освобождение на Израел. След като разпръсне израилтяните сред чуждите 
народи, Яхве отново ще управлява над тях и ще използва тази власт, за да 
ги събере от земите, в които са били разпръснати. . . . За Йезекиил 
предстоящото изкупление, „Вторият изход“, засенчва своя древен прототип 
като върховната проява на могъществото на Яхве.”2  



     В обобщение, възстановяването на Израел в земята, описано в Йезекиил 
20, се случва в съответствие със следните събития и теми: (1) последният 
Изход, описан на други места в пророците, (2) когато Господ очиства 
Израел от  нейните грехове и (3) възстановява връзката им на постоянна 
заветна вярност. Тези неща се случват в края на епохата, когато цар Месия 
се завръща.  

ОКОНЧАТЕЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В ЗЕМЯТА В ЙЕЗЕКИИЛ 37  
Друго много важно и поразително пророчество, което описва 
възстановяването на Израел от последните дни, се намира в първата 
половина на Йезекиил 37. След описанието на новия завет от пророка в 
Йезекиил 36 Господ описва националното възстановяване на Израел в 
земята, което ще се случи в ясна съгласуваност с общото възкресение на 
мъртвите. Йезекиил чрез видение бива отведен в долина, пълна със сухи 
кости (ст. 1). Там му бива показано това огромно поле от кости, покрити 
със сухожилия, плът и кожа (ст. 2–7). И накрая, дъхът – или Духът – на 
Господа влиза в телата и те оживяват (ст. 8-10). Тогава Господ тълкува и 
обяснява това, на което Йезекиил току-що бил станал свидетел:  

“Тогава ми рече: Сине човешки, тия кости са целият Израилев дом. Ето, те 
казват: Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали. 
Затова, пророкувай и речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, люде Мои, Аз 
ще отворя гробовете ви, и като ви изведа из гробовете ви, ще ви заведа в 
Израилевата земя. И ще познаете, люде Мои, че Аз съм Господ, когато 
отворя гробовете ви и ви изведа из гробовете ви. И като туря духа Си във 
вас, ще оживеете; и ще ви поставя във вашата си земя; и ще познаете, че 
Аз Господ изговорих това и го извърших, казва Господ.” (Йезекиил 
37:11-14)  

    Видението за отварянето на гробовете на Израел, за сухите кости, които 
биват облечени с плът и кожа и получават Божия дьх съвсем очевидно се 
отнася до възкресението на мъртвите, но също и до националното 
възстановяване на Израел в земята. Както отбелязва старозаветният 
изследовател Даниел Исак Блок, „Равинските коментари често тълкуват 
този пасаж като пророчество за есхатологичното възкресение в 
месианската епоха.“3 Интересно е, че Тертулиан, един от най-влиятелните 



теолози и апологети на ранната църква, писали в началото на трети век, 
конфронтирал твърдението на гностичните еретици от неговото време 
относно същия този пасаж. Гностиците твърдели, че докато видението 
използва образа на възкресението, то го прави само алегорично, за да 
говори за възстановяването на еврейската държава:  

   “Следователно образът на възкресението е приложен алегорично към 
тяхната държава, тъй като те трябва да бъдат събрани отново заедно, 
заставени отново кост до кост (с други думи, племе до племе и народ до 
народ), и да бъдат обединени отново от сухожилията на властта и нервите 
на кралските особи, и да бъдат извадени, така да се каже, от гробовете, 
тоест от най-мизерните и деградирали жилища на пленничеството, и да 
дишат отново по пътя на възстановяването, и да живеят оттогава нататък 
в собствената си земя Юдея.”4  

    За съжаление, много либерални библейски учени днес продължават да 
правят подобни твърдения. Факт е обаче, че в рамките на това 
пророчество двете реставрации, физическата и националната, са 
неразривно преплетени. Тертулиан с право коригира гностиците: 

„Всъщност, поради самото обстоятелство, че възстановяването на 
еврейската държава е предварително загатнато от повторното събиране и 
обединяване на костите, се предлага доказателството, че това събитие ще 
се случи и със самите кости; тъй като метафората не би могла да се 
образува от костите, ако точно същото нещо не би трябвало да се 
реализира също и в тях.”5 

     С други думи, видението не говори нито за физическо възкресение, 
нито за възстановяване на държавата Израел, по-скоро то говори и за 
двете, случващи се в съвършена връзка едно с друго. Видението умишлено 
смесва както фигуративното, така и буквалното. Йезекиил просто казва 
същото нещо, което толкова много от предишните пророчества преди него 
вече били казали. Окончателното възстановяване на Израел ще настъпи 
едва в края на тази епоха, по времето на възстановяване на всички неща. 
Подобно на своя съвременник Даниил, Йезекиил вижда тук буквалното 
възкресение на мъртвите в края на века (Дан. 12:2-3). Всъщност Блок 



разглежда пасажа като източник на надежда дори отвъд Израел: „[Т]ози 
текст носи надежда за всички, които приемат Божията благодат в Христос 
(Ефесяни 2:1-10). С основание ние, които сме наследници на славното 
послание на пророците и апостолите, можем да намерим в този текст 
драматично потвърждение, че жилото на смъртта ще бъде победено от 
оживотворяващата сила на Духа на Яхве.”6 Така имаме още едно мощно 
есхатологично видение, установяващо връзката между окончателното 
завръщане на Израел в земята и общото възкресение и завръщането на 
Исус в края на настоящата епоха. Чарлз Х. Дайър отбелязва правилно 
времето на пророчеството: „Ще се изпълни, когато Бог събере отново 
вярващите израилтяни в земята (Йерем. 31:33; 33:14-16), когато Христос се 
завърне, за да установи Своето царство (срв. Мат. 24:30–31).“7  

ОКОНЧАТЕЛНОТО ЗАВРЪЩАНЕ В ЗЕМЯТА В МИХЕЙ  
Подобно на „тримата големи“ главни пророка – Исаия, Йеремия и Йезекиил 
– така и пророк Михей си виждаше окончателното възстановяване на 
Израел през призмата на един повторен Изход. В глава 7 пророкът говори 
за есхатологичното възстановяване на Израел и за разширяването на 
националните му граници: „ден в който твоите предели ще се разширят” 
(ст. 11). Онези, които са били заточени или пленени сред народите, ще се 
завърнат:  

“В този ден всички ще идват при тебе –  
от Асирия до Египет,  
от Египет до река Ефрат  
и от море до море, и от планина до планина. (Михей 7:12)  

     След това прозвучава и пророческият и ходатайствен вик на Михей към 
Господа: „Паси народа Си със скиптъра Си, стадото на Твоето притежание“ 
(ст. 14). Господ отговаря:  

„Ще ти покажа чудесни неща  
Както в дните на излизането ти  
из Египетската земя.” (Михей 7:15)  



     Както заявява Мартин, „Нацията отново ще има голямо „изселване“ от 
местата си на обитаване и Бог по чудо ще премести израилтяните обратно 
в земята им. Това ще стане, когато Месията се завърне и установи Своето 
хилядолетно управление.”8 В резултат на чудотворното Господно 
избавление на Неговия народ:  

“Народите, като видят това, ще се посрамят  
За всичката си сила;  
Ще турят ръка на уста,  
Ушите им ще оглушеят.  
Ще лижат пръстта като змии,  
Като земните гадини ще излизат треперещи из дупките си;  
Ще дохождат със страх при Господа нашия Бог,  
И ще се уплашат поради Тебе.” (Михей 7:16–17) 

    Така, подобно на онези преди него, Михей също сравнява окончателното 
освобождение и възстановяване на Израел с Изхода. Както първият Изход, 
така и последният Изход и завръщането в земята ще бъдат придружени от 
толкова големи чудеса, че народите ще бъдат напълно засрамени и 
изпълнени със страх, признавайки факта, че Бог наистина е заедно с 
остатъка от Израел.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Няколко много важни пасажа в пророците говорят за окончателното 
завръщане на Израел обратно в земята като втори, по-голям или дори 
последен Изход. Ехото от първия Изход отеква толкова силно из цялото 
Писание, че всъщност служи като модел и предобраз на голямата 
кулминация на историята на изкуплението. Както професор Джеймс М. 
Хамилтън младши така правилно заявява: “Исаия, Йеремия, Йезекиил и 
Дванадесетте пророкуват въз основа на това, което Мойсей обяви в Тората, 
и което Ранните пророци разказват в книгите от Исус Навин до Царе. 
Късните пророци, от Исаия до Дванадесетте [малки пророци], обявяват, че 
Израел е нарушил завета, че Яхве търпеливо ги е дисциплинирал и че ако 
Израел откаже да се покае, Яхве ще спази думата си и ще ги прогони в 
изгнание. След изгнанието пророците обещават славно есхатологично 
възстановяване: нов Изход, завръщане от изгнание, нов Давид, нов завет, 
нов Едем, ново сътворение.”9  



   Концепцията за окончателното събиране на Израел в земята, представена 
като последен велик „втори Изход“, не е извлечена от някаква езотерична 
или чудата нова интерпретация на Писанията. Точно обратното, това е 
тема, която може да намерим из целия библейски разказ. 
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ВЪЗРАЖДАНЕТО НА МОДЕРНИЯ ИЗРАЕЛ 
  

В ПРОРОЧЕСТВОТО  

    Преди да продължим напред, трябва да спрем, за да отговорим на 

въпрос, който без съмнение ще бъде повдигнат: Ако пророчествата, които 
току-що обсъдихме в последната глава, не говорят за прераждането на 
съвременната държава Израел, то има ли пророчества, които го правят? 
Можем ли с право да кажем, че съвременното възстановяване на 
държавата Израел изобщо е било пророческо? Отговорът е, че това е така и 
със сигурност има пророчества, които го доказват. Погрешното прилагане 
на някои пророчества към съвременното прераждане на Израел по 
никакъв начин не означава, че няма пророчества относно неотдавнашното 
завръщане и репатриране в земята. По никакъв начин това не означава, че 
сегашното състояние на държавата Израел не e пророкувано повторно 
събиране. Разбира се, че е; то просто не е изпълнението на текстовете за 
втория Изход, които се отнасят за последното и крайно повторно събиране, 
което се случва при окончателното изкупление, когато Исус се завръща.  

ПОВТОРНО СЪБИРАНЕ КАТО НЕОБХОДИМА ПРЕДПОСТАВКА  
Не може да има спор по въпроса, че съвременната държава Израел 
наистина представлява пророческо повторно събиране, предизвикано от 
ръката и волята на Бог. Фактът, че Израел ще бъде възстановен в 
последните дни обаче, до голяма степен е загатната реалност из цялото 
библейско пророческо свидетелство. Например в пророчествата на Йоил, 
Йезекил, Захария и Исус четем за езическите нации, които нахлуват в 
Йерусалим и атакуват еврейския народ преди завръщането на Исус (Йоил 
3:12; Йез. 38–39; Зах. 12:2,9; Лука 21:24). Това не беше възможно да се 
случи, освен ако първо еврейският народ не се завърнеше в земята на 
Израел и не поемеше контрол над Ерусалим. От втория век, когато 
последните еврейски жители биват прогонени от земята, до 1967г., когато 
израелските отбранителни сили поемат контрола над Йерусалим, беше 



невъзможно многобройните пророчества за последното време да бъдат 
изпълнени. Съседните народи не можеха да обкръжат Йерусалим в 
преследване на еврейския народ, тъй като градът не беше под еврейски 
контрол. Съвременното завръщане в Израел наистина е необходима 
предпоставка за изпълнението на много библейски пророчества. Няколко 
пасажа в Даниил например (напр. 8:11-15; 9:26; 11:31; 12:11) показват, че 
Антихристът ще накара ежедневните еврейски жертви да спрат и храмът 
да стане пуст чрез „мерзостта, която причинява запустение.” Исус повтори 
тези предупреждения (Матей 24:15). Храмовите жертвоприношения не 
могат да бъдат спрени, освен ако първо не бъдат рестартирани. Храмът не 
може да бъде опустошен, освен ако първо не бъде възстановен. Разбира се, 
това може да е нещо толкова просто като структура, подобна на палатка, 
но e нужно да се изгради нещо, което в момента не е там. Нито едно от 
тези неща не може да се случи без пулсиращо еврейско присъствие обратно 
в земята. Могат да бъдат цитирани много други пасажи, но нека 
разгледаме накратко този, който вероятно е най-ясният и най-важният. 

ЙЕЗЕКИИЛ 38-39  
Пророчеството на Йезекиил 38-39, често наричано битката на Гог и Магог, 
е много важен, но твърде често погрешно тълкуван пасаж. Един от най-
разпространените възгледи за това пророчество е, че то говори за 
неуспешна инвазия на Израел в последните дни някъде преди времето на 
Антихриста. Ако някой се наемеше да прегледа произволен брой популярни 
книги и статии на тема последното време, на практика всички биха 
твърдели, че този пасаж говори за многонационално нахлуване в Израел, 
при което армиите едва ще влязат в земята на Израел и веднага след това 
ще бъдат свръхестествено унищожени. Пасторът и автор Марк Хичкок 
например казва: „Йезекиил 38–39 описва това, което бихме могли да 
наречем „Еднодневната война“ – или дори „Едночасовата война“ – защото 
Бог бързо ще унищожи ислямските нашественици от лицето на земята чрез 
свръхестествени средства.”1 Вярно ли е, че войната по същество ще 
приключи, преди да започне? По-внимателното разглеждане на самия 
текст показва, че това въобще не е вярно. Армиите на Гог и Магог 
наистина ще бъдат унищожени, но не и преди Израел да претърпи 
катастрофални загуби като това, че много от хората му ще избягат от 
земята или ще бъдат отведени в плен сред нациите. Това става ясно, когато 
сравним описанието на народа на Израел преди и след инвазията. Преди 
инвазията еврейският народ е описан като живеещ в земята, с усещане за 
спокойствие и сигурност, докато след инвазията на Гог и Магог те са 



описани като военнопленници, разпръснати сред нациите и завръщащи се 
в земята си. Нека да разгледаме текста. Преди нашествието Израел е 
описан като  

“земята, която е била отървана от ножа, и е била събрана от много племена, 
върху Израилевите планини, които са били непрекъснато пусти; но Израил 
беше пренесен изсред племената, и те всички ще живеят в нея в 
безопасност.” (Йезекиил 38:8)  

    Освен това Израел е описан като място, обитавано от „народа, събран 
измежду народите, който е придобил добитък и блага, който живее в 
центъра на света“ (ст. 12). Така Израел е изобразен като място, пълно с 
хора, завърнали се в земята от народите и придобили изобилни материални 
благословения. Преди живели сред езичниците, но сега са се завърнали, за 
да заселят отново това, което е било пустош в продължение на много 
поколения. Със сигурност това е идеалното описание на държавата Израел, 
в състоянието, в което съществува днес. Освен това, въпреки че всеки 
момент предстои да бъдат атакувани, те са описани като живеещи с 
усещане за сигурност. Нека сега разгледаме състоянието на Израел, след 
като Гог и неговите орди биват унищожени и прахта се е слегнала:  

“А народите ще познаят, че израилтяните са били отведени в плен поради 
своята поквара. Затова, че са отстъпвали вероломно пред Мене, то Аз 
скрих от тях Своето лице и ги предадох в ръката на враговете им, и всички 
паднаха от меч. Поради нечестията им и според престъпленията им Аз им 
сторих това и скрих лицето Си от тях.” (Йезекиил 39:23–24) 

    И така, докато пророчеството започва с Израел, намиращ се в земята, то 
в края на пророчеството те са описани като намиращи се в изгнание сред 
народите. Заради техния бунт Господ е позволил на много от тях да загинат 
и да отидат в изгнание или да станат затворници сред народите. 
Следващите стихове ясно показват, че това се случва при свършека на 
света:  



“Затова, така казва Господ Иеова: Сега ще върна Якова от плен, ще се 
смиля за целия Израилев дом, и ще бъда ревнив за светото Си име. И те ще 
носят срама си и всичките престъпления, чрез които станаха непокорни на 
Мене, когато живеят безопасно в земята си, без да има кой да ги плаши. 
Когато ги доведа пак от племената, и ги събера от страните на 
неприятелите им, тогава ще се осветя у тях пред очите на много народи; и 
те ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог, понеже ги направих да бъдат 
закарани в плен между народите, а после ги събрах в земята им; и няма да 
оставя вече там никого от тях. И няма вече да скрия лицето Си от тях; 
защото излях Духа си върху Израилевия дом, казва Господ Иеова.” 
(Йезекиил 39:25-29)  

    Този пасаж подчертава няколко много важни неща. Първо, изразът 
„Сега ще възстановя съдбата на Яков“, както се появява в NASB, е 
преведен в KJV като „Сега ще върна отново пленничеството на Яков“, 
което означава, че Господ ще освободи и върне Израилевите пленници и 
изгнаници обратно в земята. Конкретната фраза сочи към факта, че 
Божието възстановяване и благословение на Израел е неразривно свързано 
със завръщането на неговия народ от плен в земята. Второ, терминът „сега“ 
установява факта, че възстановяването от плен става след присъдата над 
Гог и неговите орди. Това е бъдещо събитие. Трето, едва след 
унищожението на Гог, Израел наистина се покайва от своя бунт и предстои 
да бъде възстановен. Четвърто, кога са се разбунтували те, навличайки си 
Господното наказание? Текстът казва: „И ще почувстват те своето 
безчестие (“ще забравят своя позор” - англ.превод - бел.пр.) и всички свои 
беззакония, които вършиха пред Мен, когато живеят безопасно в земята 
си, без да има кой да ги плаши.“ Позорът и предателството са препратка 
към началото на пророчеството. За съжаление, това описва духовното 
състояние на съвременната държава Израел в сегашното й положение. Те 
са се върнали в земята и са заселили отново древните руини, но огромното 
мнозинство не живеят в покорство на Господ. След като бъдат 
възстановени и най-накрая заживеят в истинска сигурност, тогава те ще 
погледнат назад към сегашното си състояние и ще признаят предишния си 
бунт към Господа.  
    Следователно Йезекиил 38-39 е пророчество, което ясно говори за: (1) 
съвременното възстановяване на държавата Израел, (2) нейното бъдещо 
нашествие, поражение и изгнание, последвано от (3) нейното бъдещо и 
окончателно възстановяване. Пето, народът на Израел не е просто 



представен като в изгнание сред езическите народи, но конкретно като 
пленник в „земята на своите врагове“ – действителни военнопленници. 
Шесто, в края на пророчеството, след окончателното завръщане, Израел ще 
живее в истинска сигурност, за разлика от фалшивото чувство за 
сигурност, което са изпитвали преди инвазията, в началото на 
пророчеството. Седмо, след това избавление от плен, настъпва масово 
съживление и Израел се обръща към Господ завинаги: „И ще знае домът 
Израилев, че Аз съм техен Господ Бог, от тоя ден и занапред.“ (Йез. 39:22). 
Господ излива духа Си върху тях и те Му принадлежат завинаги. Така 
пророчеството завършва с описание на изкупителната и последна фаза на 
заветните наказания: окончателното и постоянно завръщане на Израел.  
   Обобщавайки казаното, преди нашествието на Гог и Магог, еврейският 
народ е описан като завърнал се в земята, живеещ с фалшиво усещане за 
сигурност. След инвазията, обаче, голям процент от еврейския народ е 
описан като военнопленници, в земята на техните врагове, и Месията ги 
връща обратно в земята. То завършва с пълното завръщане на Израел 
както при Господа, така и в земята. Така това пророчество бива частично 
изпълнено със съвременното възстановяване на държавата Израел, но 
също така има и много неща, които тепърва предстои да се изпълнят.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Из цялата Библия можем да открием множество пророчества за последното 
време, изискващи Израел да бъде в земята. Те описват езическите нации, 
които нахлуват в Йерусалим и атакуват еврейския народ преди 
завръщането на Исус. От времето, когато Израел бива заточен през първи 
и втори век, до 1967 г., когато израелските отбранителни сили поемат 
контрола над Йерусалим, нито едно от тези пророчества за последното 
време не можеше да бъде изпълнено. Нужно е да се случат някои други 
много конкретни неща, така че различни пророчески събития от 
последното време да намерят своето изпълнение. Например, храмовите 
жертвоприношения не могат да бъдат спрени от Антихриста, освен ако 
първо не бъдат започнати наново. Храмът също не може да запустее, освен 
ако първо не бъде възстановен. Отново, нито едно от тези неща не може да 
се случи без пулсиращо еврейско присъствие обратно в земята. В този 
смисъл съвременната държава Израел със сигурност е изпълнението на 
библейското пророчество. Въпреки това, макар че тя е изпълнението на 
пророчеството, както демонстрирахме в последната глава, тя не е 
окончателното изпълнение, към което най-често сочат пророците. 



Окончателното изпълнение, както демонстрирахме, ще се случи единствено 
когато Исус се завърне.  
    Някои са отправяли обвинението, че възгледът, че Господ е върнал 
Израел обратно в земята, знаейки, че те отново ще страдат невъобразимо, е 
антисемитски. Проблемът с подобни обвинения е, че това също би 
означавало, че Мойсей, пророците и дори самият Исус са антисемити. 
Очевидно никой не би отправил такова обвинение. Вместо да 
взаимодействат с действителните предупреждения на Писанието, някои 
избират просто да атакуват онези, които разпространяват сигнала на тези 
предупреждения. И макар да е вярно, че различни антисемитски групи или 
лица са използвали различни части от Библията за собствените си цели, от 
това по никакъв начин не следва, че простото вярване в подобни неща 
води до омраза към еврейския народ. Точно обратното, Мойсей, пророците 
и Исус всички носеха в сърцето си както словото на Господа, така и 
Неговата любов към Израел. Друго подобно обвинение е, че този възглед 
представя Господ в садистична светлина – сякаш Господ е поставил Своя 
народ в капан, понеже Той всъщност желае да ги накаже. Бих казал, че 
този вид обвинение произлиза от извратено сърце, обвиняващо Господа. 
Израел беше върнат обратно в земята, защото Господ обеща, че ще бъдат 
върнати обратно в земята. Днес Израел е живо свидетелство за света 
относно Божията вярност към Неговите обещания и Неговия народ. 
Съвременното повторно събиране и репатриране в земята без съмнение е 
извършено от Божията ръка, според Неговата воля. Да подкрепяме 
съвременната държава Израел и да заставаме с еврейския народ днес е 
справедливо, правилно и свято. 
     Представете си, ако някой обвини съпруг, че е забременил съпругата си, 
просто защото е садист, който единствено желаел тя да страда от болките 
при раждането. Човек трябва да е доста разстроен психически, за да 
отправи такова нелепо обвинение. По същия начин обвинението, че Господ 
е върнал Своя народ обратно в Израел само с цел да страда, е също толкова 
възмутително. Да, предстоят родилни болки. Писанията са ясни относно 
този факт. Да ги игнорирате или отричате означава да се присъедините 
към лъжепророците от древността, обещаващи вечен мир и предлагащи 
фалшива утеха. Християнските лидери днес трябва да подготвят своите 
хора да застанат заедно с Израел, както сега, така и в трудните дни, които 
предстоят. Просто защото предстоят родилни болки, не означава, че трябва 
презираме бременността. Радваме се на бременността, защото тя е свята. 
Благославяме и подкрепяме модерната държава Израел. Никой не копнее 
за родилните болки; те са неприятна и естествена част от процеса на всяко 
раждане. Такова трябва да бъде нашето отношение към Израел днес. Ние 



подкрепяме това, което Господ вече е направил и което прави в момента. 
Молим се за съживление сред еврейския народ сега. Подкрепяме служения, 
които благославят Израел и подкрепят евангелската работа сред еврейския 
народ. Празнуваме растежа на месианското еврейско движение. Но 
колкото и прекрасни да са всички тези неща, ние все още копнеем за 
пълнотата; копнеем за раждането. Нетърпеливо копнеем за окончателното 
изкупление; възстановяването на царството на Израел, което ще дойде 
едва след завръщането на царя.  



15  

БЛАГОДАТ В ПУСТИНЯТА 

    В тази глава ще започнем да обсъждаме някои много важни и 

завладяващи подробности относно това къде ще се състои това велико 
национално спасение. Както видяхме, спасението на Израел и повторното 
събиране в тяхната земя ще бъде предшествано от наказанията на 
Моисеевия завет. Това включва различни национални бедствия, 
последвани от нашествие, след което много от жителите на земята биват 
убити, взети като затворници или напускат в бягство. След това, от своето 
състояние на съкрушеност, те ще се завърнат колективно към ЯХВЕ. Той 
ще излее Духа Си върху тях и ще ги спаси. Това окончателно 
възстановяване основно ще се състои, съвсем буквално, в пустинята на 
изток и юг от Израел. Казвам „предимно“, защото библейското свидетелство 
по този въпрос всъщност е доста сложно. Както ще видим, Писанията 
говорят за различни сценарии, чието синтезиране изисква да се извърши 
известна работа. 
     Дори в периоди на нормалност животът често е хаотичен, но през трите 
години и половина на „утеснението на Яков“ животът в Израел ще бъде 
всичко друго, но не и нормален. Писанията ни учат, че тя ще се окаже в 
центъра на огромно многонационално нашествие (Дан. 11:21-45; Йез. 
38-39; Зах. 12-14). Помислете какъв беше животът на хората в Сирия през 
периода след революцията от 2011 г. Страна с приблизително двадесет и 
два милиона души се озова с повече от шест милиона вътрешно разселени, 
пет милиона избягали като бежанци и близо един милион загинали. Можем 
с основание да предположим, че ситуацията в Израел всъщност ще бъде 
много по-хаотична. Когато разгледаме широкия диапазон от твърдения в 
Писанията относно това време, можем с основание да заключим, че не 



съществува един единствен сценарий, който да е приложим за всеки един 
жител на земята. Пророчеството на Захария 13-14, например, говори за 
народа на Израел, който преживява различни ужасяващи обстоятелства 
през този период. Първо, пророкът прави следното невъобразимо 
изявление: „И в цялата земя, казва Господ, Две части от жителите й ще се 
изтребят и изчезнат, А третата ще се остави в нея.” (Зах 13:8). След като 
отбелязва, че само една трета ще оцелее, Захария заявява, че половината 
от жителите на Йерусалим ще отидат в изгнание, докато другата половина 
ще остане в града (14:2). След това само няколко стиха по-късно се казва, 
че след мощно земетресение онези, които са останали в града, ще избягат 
като бежанци (ст. 5). Книгата Откровение дори отива по-далеч, казвайки, 
че през това време една трета от жителите на земята ще бъдат убити (Откр. 
8:1–13; 9:15). Така че Писанието описва хаоса от последните дни, засягащ 
както Израел, така и света, по няколко много различни начина.  

ОПРЕДЕЛЯЙКИ КОЛИЧЕСТВЕНО УТЕСНЕНИЕТО НА ЯКОВ? 
Преди да продължим напред, е важно да се върнем и да разширим нашата 
дискусия относно пророчеството на Захария за двете трети в земята, които 
ще бъдат „отсечени“ и само една трета ще оцелее. Очевидно това е много 
конкретно и тежко пророчество. Наистина ли се говори за бъдещето на 
Израел тук? Важно е да се отбележи, че докато много отлични тълкуватели 
настояват, че това е така, много други  отлични тълкуватели настояват, че 
това не е така. Нека разгледаме само няколко от тях.  

• Джон Ф. Уолворд, бивш президент на Теологическата семинария в Далас, 
заявява доста догматично: „Това пророчество ще се изпълни по време на 
Голямата скръб, когато две трети от евреите в страната, които се опитват 
да избягат от своя преследвач, бъдещия световен лидер, ще загинат и само 
една трета ще избягат и ще чакат Христос, когато Той дойде.”1  

• Арнолд Фрухтенбаум заявява по подобен начин: „Това ще се изпълни по 
време на Голямата скръб, когато Израел ще премине през потресаващо 
преследване . . . и две трети от еврейския народ ще бъдат убити.“2  

• Кенет Л. Баркър в The Expositor's Bible Commentary казва: „Докато това, 
което се случи през 70 г. сл. Хр. в ръцете на римляните, може да е било 
начален етап от постепенното изпълнение на пророчеството, то последният 
и завършващ етап е все още предстоящ, тъй като Израел като цяло не е в 
правилното заветно взаимоотношение с Бог, описано в ст. 9.”3  



   Следвайки линията на Уолворд, Фрухтенбаум и Баркър, повечето 
диспенсационалисти, особено класическите диспенсационалисти, по 
принцип също поддържат този възглед.  

• Дж. Бартън Пейн, от друга страна, в своята класическа Енциклопедия на 
библейските пророчества, твърди, че този пасаж се е изпълнил в 
„оцеляването на Израел в плътта (“физически” - бел. пр.) след 70 г. сл. Хр.”4  

• Бари Уеб, в “Поредицата от Библейски коментари Библията говори 
днес”, излага аргументи против бъдещо приложение към държавата 
Израел, казвайки: „Точното значение на две трети и една трета от ст. 8 не е 
ясно. То най-малкото говори за изключително тежко страдане и 
разпръскване. Имайки предвид цитата на ст. 7 от Исус в Мат. 26:31 и 
Марк 14:27, ст. 8, то вероятно трябва да се разглежда като изпълнило се в 
преследването и разпръскването на ранната църква (Деяния 8:1; 11:19).“5  

• Ф. Дуейн Линдзи гледа на пророчеството като имащо както историческо, 
така и бъдещо изпълнение: „Точно както Елеонската беседа (Мат. 24–25; 
Марк 13; Лука 21) сбива в едно пророчествата за разпръскването на 
еврейската нация, изпълнили се през 70 г. сл. Хр., с тези, които ще се 
изпълнят през последната половина на бъдещия период на Скръбта, така и 
Захария тук комбинира в един фокус същите два периода и 
разпръсквания на еврейската нация. Така Захария 13:8-9 вероятно ще 
види своето окончателно и пълно изпълнение в разпръскването на Израел 
по време на Скръбта (вж. Откр. 12:6, 13-17). По това време две трети от 
еврейската нация ще бъдат унищожени и ще загинат, но оцелелият остатък 
ще бъде възстановен, поне в по-голямата си част, към техните заветни 
отношения с Господа.”6  

    Може би най-значителният проблем с отделянето на части от това 
пророчество, говорещи за скръб, от последващите ги положителни 
описания на „извор“ на национално спасение, който се отваря за Израел 
(Зах. 13:1), е, че те са фундаментално преплетени в текста. Огънят на 
страданието, описан в стихове 8-9, е точно това, което произвежда 
възстановяването на заветната връзка с Господа в същите стихове. 
Имайки това предвид, въпреки че най-естественият прочит на това 
пророчество в контекст изглежда сочи към бъдещо изпълнение, ние не 



бива да бъдем догматични. Въпреки че съм склонен да се съглася с 
тълкуването на диспенсационалистите, споменати по-горе, бих насърчил 
също и огромна предпазливост. В светлината на дълбоко болезнения и  
деликатен характер на темата на пророчеството, ние всички трябва да 
подходим към него с трепет. Целта на пророчеството не е да се определят 
количествено бъдещите страдания на Израел. Целта по-скоро е да се 
осигури утеха, тъй като колкото и катастрофални да са загубите, остатъкът 
наистина ще оцелее. Израел ще бъде спасен. От друга страна, за онези, 
които биха желали да игнорират изцяло това пророчество, това просто не е 
опция. Наложително е да се признае факта, че наистина се задава буря. 
Това е безспорно. Това, което е абсолютно неподлежащо на обсъждане 
обаче, е, че християните трябва да решат сега да застанат с Израел в пълна 
солидарност както днес, така и през следващите дни на огън и големи 
изпитания. 
    Както ще обсъдим по-долу, няколко много важни пророчества учат, че 
голяма част от народа на Израел ще избяга и ще намери място за убежище 
в пустинята през онова време. След това, след като Исус се завърне, Той 
ще ги върне оттам обратно в земята. Накрая, след като върне безопасно 
голяма част от изгнаниците и пленниците обратно у дома в обетованата 
земя, Господ ще събере и много други, които са все още разпръснати по 
целия свят. И така, защо Господ ще заведе много от хората Си точно в 
пустинята? Първо, нека обсъдим духовните и символични причини.  

ПУСТИННАТА ПУСТОШ  
В повечето английски Библии еврейската дума мидбар (midbar) се 
превежда като „пустош“ (wilderness - бел.пр.). Проблемът с използването на 
тази дума обаче е, че тя предизвиква мисли за гора с дървета. В 
библейския свят обаче тя сочи към самотна, необитаема, безплодна 
пустиня, далеч от удобствата на населените градове и села. Суровите 
физически характеристики на пустинята всъщност определят нейното 
символично значение в цялото Писание. Пустинната пустош не играе 
централна роля само в разказа на Изхода, тя продължава да играе важна 
роля в останалата част от Писанието. Този враждебен свят, надвиснал 
заплашително над източната и южната страна на Израел, се е запечатал 
дълбоко в съзнанието на древните евреи. Писанията описват пустинята 
като място, където човек трябва да се научи как да разчита единствено на 
Бог. Оцеляването в пустинята наистина изисква Божията благодат. Както 
видяхме в глава 11, пустинята е мястото, където Господ снабди Израел с 
манна, пъдпъдъци, вода и защита. Чудодейното снабдяване на Господ за 



Израел всъщност беше толкова голямо, че в продължение на четиридесет 
години дрехите им никога не се износиха (Втор. 29:5). Ако не беше 
Неговата състрадателна, подкрепяща и спасителна ръка, Израел щеше да 
загине в пустинята.  
     Тъй като пустинята е място, където ЯХВЕ се грижи за Своя народ, тя 
също се превръща в място за убежище и светилище във времена на голяма 
опасност. Когато цар Давид беше заплашен от враговете си, той и 
поддръжниците му избягаха в пустинята (1 Царе 23:14). Илия избяга от 
Езавел и Ахав в пустинята, където по чудодеен начин беше хранен от 
врани (3 Царе 17:4–6). Тъй като пустинята е толкова враждебна към 
човешкия живот, тя най-често се избягва. Йов я нарича пустош, където 
никой не живее (Йов 38:26-27). Пустинята или закоравяваше, или 
съкрушаваше онези, които живееха там. Условията по време на Изхода 
всъщност бяха толкова тежки, че израилтяните всъщност изразиха 
предпочитанието си да се върнат в Египет вместо да страдат като роби в 
пустинята (Изход 14:12). Пустинята е мястото, където Господ изпитва, 
наказва и възпитава Своя народ. Това е и място за покаяние. Господ 
заявява на Израел, че ги е водил в пустинята в продължение на 
четиридесет години, „за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в 
сърцето ти“ (Втор. 8:2). Пустинята често е тренировъчна площадка за 
истинско ученичество и духовност. Така и Йоан Кръстител живееше в 
пустинята и проповядваше посланието на покаянието (Матей 3:1-4). Дори 
Исус отиде в пустинята, за да се изправи лице в лице с изкушението на 
дявола (Матей 4:1).  
      Пустинята е и мястото на среща с Господа. Много велики Божии мъже 
отиваха в пустинята, за да се срещнат с Господ. Пустинята беше мястото, 
където Моисей се натъкна на горящия храст (Изход 3). Именно на 
планината Синай Израел срещна ЯХВЕ в най-мощната теофания в цялата 
история на изкуплението (Изход 19-20). Илия  също преживя най-силната 
си среща с Господа именно на планината Синай (3 Царе 19:10-18). И 
накрая, може да се построи много солидна аргументация за това, че 
апостол Павел е пътувал до планината Синай, за да се срещне с Господа 
малко след обръщането си, за да се учи от Господ и да получи „Неговото 
благовестие“ (Гал. 1:17; 4:25; 2 Тим. 2 :8).7 Именно поради всички тези 
причини и други, Господ ще заведе мнозина от остатъка на Израел обратно 
в пустинята в последните дни. Те ще избягат там и ще намерят място за 
убежище. Там те отново ще открият чудодейното Господно снабдяване и 
защита. Там те отново ще срещнат ЯХВЕ, Бога на тяхното спасение. Там те 
ще преживеят покаянието, необходимо за тяхното окончателно и крайно 
възстановяване. Къде тогава Писанието говори за това?  



НАМИРАЙКИ БЛАГОДАТ В ПУСТИНЯТА  
В Йеремия 30 пророкът ясно посочва пустинята на Изхода като мястото, 
където ще започне окончателното възстановяване на Израел. След своето 
ужасяващо пророчество относно времето на несравнимата скръб на Израел 
в последните дни, Йеремия заявява, че оцелелите от Израел ще намерят 
убежище в пустинята:  

„„В онова време, казва Господ, Аз ще бъда Бог на всичките родове на 
Израил и те ще бъдат Мой народ.” Така казва Господ: ‘Народът, който 
оцеля от меча, ще намери милост в пустинята, когато Израил странства 
към своето място на почивка’.“ (Йеремия 31:1-2)  

     Първоначалното твърдение относно това, че всички семейства на 
Израел стават Божи народ, се отнася до окончателното възстановяване на 
всичките дванадесет племена както от северното, така и от южното 
царство в един обединен народ. След това Йеремия заявява, че онези, 
които са оцелели и избягали от нахлуващите армии на Антихриста, ще 
намерят благодат в пустинята. Контекстът на времето, в което ще се случи 
всичко това е, когато Исус се завърне: 

“Господ ми се яви отдалече и рече: „Обикнах те с вечна любов, затова 
продължих да ти оказвам милост.” (Йеремия 31:3)  

    Самият Господ лично ще се яви на онези в пустинята. Около сто години 
по-рано Исаия беше казал в общи линии същото нещо:  

“Защото палата ще бъде изоставен, Шумният град ще бъде напуснат.  .  .  . 
Докато Духът не бъде излят върху нас свише и пустинята не стане плодна 
градина, а градината не бъде сравнена с гора.” (Исаия 32:14a–15)  

     Исаия казва, че след като Духът се излее върху Израел, всички неща ще 
бъдат обновени. Пустинята ще стане като тучно поле и някогашните 



опустошени градове на Израел ще бъдат възстановени. Още един век по-
късно пророк Захария също ще опише това време:  

“А на Давидовия дом И на ерусалимските жители Ще излея дух на благодат 
и на моление; И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха; И ще плачат 
за Него Както плаче някой за едничкия си син, И ще скърбят горчиво за 
Него Както скърби някой за първородния си.” (Захария 12:10)  

    Захария описва Израел като поглеждащ на Този, когото „прободоха“, 
когато Той идва, и в резултат на това те ще получат Духа на благодат и 
покаяние. Йеремия и Захария описват абсолютно едно и също събитие. 
Оцелелите от Израел, избягали в пустинята, (1) ще видят Господ и (2) ще 
получат благодат. По-късно, в книгата Откровение се повтаря точно тази 
тема. Ще обсъдим това по-долу.  

КОГАТО ИСУС ЦАРУВА  
След описанието на Израел в Йеремия като получаващ благодат в 
пустинята, Господ обещава да възстанови Израел, да благослови посевите 
му и да изпълни хората с огромна радост:  

“Пак ще те съградя, И ще бъдеш съградена, девице Израилева; Пак ще се 
украсиш с тъпанчетата си. И ще излизаш в хората на ония, които се 
веселят. Пак ще насадиш лозя на самарийските планини; Ония, които ги 
насадят, те ще ядат плода им.” (Йеремия 31:4–5)  

    Това славно възстановяване не се случва, разбира се, преди да бъдат 
върнати обратно в земята си. Следователно това е хилядолетното царуване 
на Исус.  

ГЛОБАЛНОТО ПОВТОРНО СЪБИРАНЕ 
След като Исус бъде установен като Цар в Израел, тогава Той ще продължи 
Своя проект за завръщане на всички, които са били разпръснати по цялата 
земя:  



“Ето, Аз ще ги доведа от северната земя,  
И ще ги събера от краищата на света,  
И заедно с тях слепия и куция,  
Непразната заедно с раждащата;  
Ще се върнат тук с голямо множество.  
С плач ще дойдат,  
И като се молят ще ги доведа;  
Ще ги доведа до водни реки през прав път,  
В който няма да се спънат;  
Защото съм Отец на Израиля,  
И Ефрем е първородният Мой.  
Слушайте, народи, словото Господно,  
И известете в далечните острови, казвайки:  
Който разпръсна Израиля, той ще го събере,  
И ще го опази както овчаря стадото си.  
Защото Господ е изкупил Якова,  
Изкупил го е от ръката на по-силния от него.  
И те ще дойдат, и ще пеят върху височината на Сион,”  (Йеремия 31:8–11)  

    След първоначалното освобождение на остатъка в пустинята, Исус ще 
доведе оцелелия по целия свят остатък от Своя народ обратно в Сион. 
Няколко пасажа в пророците описват това по-голямо повторно събиране от 
целия свят (Ос. 11:10; Ис. 11:12; 43:5–7; 49:12; 60:4; Йер. 3:18; 16:15; 23:8; 
31:8; Зах. 2:6; 10:6–12). Някогашните изгнаници са описани като 
завладени от силни емоции по пътя обратно към Сион, плачейки, докато 
вървят. При пристигането им обаче сълзите им ще бъдат заменени от 
неудържими викове на радост. Както ще видим, Писанието всъщност 
говори за две различни фази, отнасящи се до повторното събиране на 
Израел. Първата фаза ще види избягалите конкретно в пустинята, върнати 
обратно лично от самия Месия. Втората фаза от възстановяването на 
Израел ще настъпи, след като Исус пристигне в Сион и ще види 
завръщането на изгнаниците от всички краища на света. 

НА ОРЛОВИ КРИЛЕ 
Концепцията за завръщането на Израел в пустинята на Изхода от 
последните дни също бива ясно поучавана в Новия завет. В книгата 
Откровение четем за жена, описана като „облечена“ със слънцето, с луната 



под краката си и корона от дванадесет звезди на главата (12:1). Уолворд 
отбелязва точно: „Жената символизира Израел, както е посочено в Битие 
37:9–11, където слънцето и луната са образ на Яков и Рахил, родителите на 
Йосиф. Звездите в короната на жената са ясно свързани с дванадесетте 
синове на Яков и идентифицират жената като Израел.”8 Видението описва 
жената като бременна и на път да роди мъжко дете (ст. 2). Тогава се 
появява голям червен дракон, който иска да погълне детето веднага щом 
то се роди (ст. 3-4). Детето обаче бива избавено от плановете на дракона, 
тъй като бива грабнато на небето (ст. 5). Детето, разбира се, символизира 
Исус Месията, „който ще управлява всичките народи с желязна тояга“ (ст. 
5), докато драконът символизира дявола. След това концепцията за Израел, 
който бяга в пустинята през последните дни, е заявена директно:  

“Тогава жената избяга в пустинята, където имаше място, приготвено от 
Бог, така че там да бъде хранена хиляда двеста и шестдесет дни.” 
(Откровение 12:6)  

   На практика всички коментатори удостоверяват явно изразената 
препратка към Изхода тук.9 В Своята проповед, засягаща точно този 
период от време, Исус предупреди, че когато хората видят армиите на 
Антихриста да се приближават към Йерусалим, за да донесат запустение, 
„тогава онези, които са в Юдея трябва да бягат в планините” (Матей 
24:16-21; Марк 13:14-22; Лука 21:20-24). Призивът на Исус да бягат в 
планините и това видение за Израел, бягащ в пустинята, по голяма 
вероятност се отнасят за едно и също събитие. И планините, и пустинята 
са зони на пустош, и двата термина могат с право да се използват за 
описание на пустинята от Изхода.10  
     Темата за Израел, който бяга, търсейки прибежище в продължение на 
три години и половина, се повтаря отново няколко стиха по-късно: „И 
дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си 
в пустинята, там гдето бе хранена за време и времена и половин време, 
скрита от лицето на змея (гръцки: Змията).” (Откровение 12:14). Фактът, че 
й се дават орлови крила, е още една ясна алюзия към първия Изход: „Вие 
видяхте що сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и 
доведох ви при Себе Си.“ (Изход 19:4; срв. Второзаконие 32:11-14). Там, в 
пустинята, тя ще бъде хранена и обгрижвана от Господ. Както Той заяви в 
Осия, там Той ще й говори любезно. Именно там Той отново ще разкрие 



Себе Си като грижовния и състрадателен Бог, който вървеше пред тях по 
време на първия Изход. 
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 БРАЧНИЯТ ЗАВЕТ БИВА ПОДНОВЕН 

Централно за окончателното възстановяване на Израел е подновяването 

на нейния брачен завет с Господа. Както обсъдихме в част 1, заветът на 
планината Синай всъщност беше годежен или брачен завет. В тази глава 
ще обсъдим перманентното подновяване и консумиране на този брачен 
завет в последните дни. Въпреки че то наистина е „подновяване“, то също 
представлява и изцяло нов завет. Фрухтенбаум заявява: „Това, което често 
е известно като Новия завет, в много отношения представлява нов брачен 
договор, който Бог ще сключи с двата дома на Израел и Юда.“1 Първият от 
пророците, който засяга тази тема, е Осия. Както ще видим, пророчеството 
на Осия свързва заедно толкова много други теми, които вече разгледахме. 
В Осия Божията благодат излиза наяве ярко, с поразителна сила. 
Дългосрочните изкупителни планове на Господ за Израел, Неговата 
невяста, са описани по дълбоко трогателен начин. 

ПРОРОЧЕСТВОТО НА ОСИЯ 
Историята на живота и божественото поръчение на пророк Осия е 
шокираща. Въпреки болката и унижението, които това щеше да му 
причини, Господ заповяда на Осия да се ожени, да обича и да има деца с 
проститутка. „Иди, вземи си блудна жена, и добий чада от булдство; защото 
земята с многото (“безсрамното” - англ.превод - бел. пр.) си блудстване се 
отклони от Господа.” (Осия 1:2). Всичко това трябваше да послужи като 
пророчески нагледен урок, демонстриращ естеството на изневярата на 
Израел и Божията неизменна любов: „Господ ми каза: Иди пак, залюби 
жена си .  .  . прелюбодейка, също както Господ люби израилтяните, при все 
че гледат към чужди богове.“ (Осия 3:1). В цялото пророчество Господ 
изобличава Израел за нейното отстъпничество, но също така предсказва и 
окончателното й възстановяване. В първа глава Господ отново конкретно 
посочва къде ще се случи това окончателно възстановяване:  



“и вместо онова, което им се каза, че:  
“Не сте Мой народ”,  
ще им се каже:  
“Вие сте деца на живия Бог.”  
Тогава юдеите и израилтяните ще се съберат заедно  
и ще си поставят един началник,  
и ще излязат от земята;  
защото велик ще бъде денят на Йезраил.” (Осия 1:10-11) 

  
   Те ще бъдат възстановени на същото място, където беше казано, че 
Израел вече не е Божи народ. Възстановяването важи за целия Израел и 
Юда, а не само за северното царство.2 Мястото, където Израел отново ще 
се завърне при ЯХВЕ, е мястото, където заветът беше нарушен за първи 
път. Това е мястото, където се случи инцидентът със златния телец и то 
също е мястото, където Исус Месията ще им се яви и ще ги заведе обратно 
в земята. Както Франсис I. Андерсен и Дейвид Ноел Фридман в Библейския 
коментар “Йейл Анкър” (Yale Anchor Bible Commentary) заявяват: „Както 
Мойсей изведе обединените племена от робство, така „един единствен 
лидер“ ще изведе обединената нация, както Юда, така и Израел, от 
разрухата, в която Яхве ги е запокитил.”3 В Осия 3:5 се повтаря същата 
тема, като става ясно, че „лидерът” е Месията: „После Израиляните наново 
ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давида; и в последните дни ще 
дойдат със страхопочитание при Господа и при неговата благодат.” По 
същия начин и Йезекиил повтаря точно същата тема за обединението на 
целия Израел под един цар и завръщането му в земята:  

“И речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните 
изсред народите гдето са отишли, и като ги събера от всякъде, ще ги 
доведа в земята им; и ще ги направя един народ в земята, върху 
Израилевите планини; един цар ще царува над всички тях; и не ще бъдат 
вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени в две царства. Те няма 
вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с кое да 
било от престъпленията си; но ще ги избавя от всичките отстъпления, с 
които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мои люде, и Аз ще 
бъда техен Бог.” (Йезекиил 37:21–23)  



     Изявлението на Осия относно Израел, който „излиза от земята”, има 
двойно значение. Първо, това се отнася за Израел, който идва от Египет и 
се завръща в земята си. Както отбелязва Дуейн Гарет в “Нов Американски 
Коментар” (The New American Commentary): „Това означава, че Осия говори 
за завръщане от изгнание в един вид нов Изход и това наистина е 
начинът, по който много библейски учени го приемат.“4 Андерсен и 
Фридман обаче също виждат двойно значение: „Ние предполагаме, че 
твърдението „и те ще излязат от земята“ има два смисъла, един 
исторически (Изходът) и един есхатологически (възкресение).“5 Бих казал, 
че езикът относно Изхода и възкресението и в двата случая е 
есхатологичен. И двете събития ще се състоят в бъдеще. Възкресението на 
мъртвите и вторият Изход на Израел, представляващ повторно събиране 
обратно в земята съвпадат със завръщането на Месията. Точно това е и 
двойният акцент, фокус на Йезекиил 37, който току-що цитирахме.  
    В имената на децата на Осия Господ закодира Своето пророческо 
послание към Израел. Първо, Той инструктира Осия да нарече първото си 
дете Йезраел, което означава „Бог сее“. Следващите две деца се казват 
Лорухама („Не обичана“) и Лоами („Не мой народ“). Пророческото 
заключение е, че въпреки че Господ временно е отхвърлил народа Си (те 
вече не са обичани и вече не са Негов народ), те ще бъдат възстановени и 
посети в земята и там ще пуснат корени завинаги. Като семе, посято в 
земята (Йезраел), те отново ще поникнат от почвата на земята чрез 
възкресението и възстановяването. По този начин, последните две 
твърдения - Израел, който излиза от земята и денят на Йезраел - са 
неразривно свързани. Не можем да не си припомним изявлението на Исус 
относно собствената Му смърт и възкресение: „Истина, истина ви казвам, 
ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само; но ако 
умре, дава много плод.” (Йоан 12:24). По подобен начин, освен ако Израел 
не изпита дълбоките болки и „погребението“ на заветното наказание, той 
не може да преживее такова голямо обновление и възкресение (вж. Амос 
9:15).  

„ПРИМАМВАЙКИ“ ИЗРАЕЛ ОБРАТНО В ПУСТИНЯТА  
Много от същите теми се повтарят в останалата част на пророчеството. 
Господ отново смъмря Израел: „И ще я накажа за дните, които 
посвещаваше на Ваалимите, Когато им кадеше .  .  . А Мене забравяше, 
казва Госопд.” (2:13). След това Господ прави следното дълбоко 
проникновено profound изявление: „Затова, ето, Аз ще я привлека, ще я 



заведа в пустинята и ще й говоря по сърцето й“ (ст. 14). Вместо да говори 
гневно на Израел, тонът на Господ се променя забележимо. ЯХВЕ описва 
картина в която, Той внимателно привлича Израел в пустинята, където ще 
говори директно на сърцето ѝ. „И още от там ще й дам Ханаанските лозя, 
И долината Ахор (Т.е., Смущение) за врата на надежда; И там тя ще се 
отзове както в дните на младостта си, И както в деня, когато възлезе из 
Египетската земя.”(ст. 15). Долината Ахор е символ на място на страдание. 
Така през това време на огромно страдание Израел ще намери огромна 
надежда. Всъщност изявлението, че Израел ще пее както в дните на 
младостта си, когато излезе от Египет, по същество означава, че в онези 
дни Израел ще пее с ентусиазма, с който пееше като новоомъжена. В каква 
пустиня ще отведе Господ Израел? Кайл и Делич заявяват: „Пустинята, в 
която Господ ще отведе Своя народ, не може да бъде никоя друга освен 
Арабската пустиня.“6 Там, в пустинята на Синай, където брачният завет бе 
сключен за първи път, Господ ще върне Своята Невяста при Себе Си. Така: 
„„Ще стане в онзи ден“, заявява Господ, „В оня ден, казва Господ, Ще Ме 
наричаш: Иши (Мъж ми); И няма да Ме наричаш вече: Ваал ми {Т.е., Мой 
господар.}“ (ст. 16). Годежната церемония, състояла се на планината Синай, 
ще бъде възстановена и никога повече няма да бъде нарушавана: „И ще те 
сгодя за Себе Си за винаги; Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съдба, 
В милосърдие и милости. Ще те сгодя за Себе Си във вярност; И ще 
познаеш Господа.” (ст. 19–20). Връщайки се към темата за това, че Господ 
посажда за постоянно Израел обратно в земята й, стих 23 продължава: „И 
ще я насея за Себе Си на земята; И ще покажа милост към непомилваната; 
И на ония, които не бяха Мои люде ще река: Мои люде сте вие; И те ще 
рекат <всеки един>: Ти си мой Бог.““ В този стих намираме имената и на 
трите деца на Осия. По този начин крайната цел на завета ще бъде 
изпълнена. 

ЕЛАТЕ ДА СЕ ВЪРНЕМ ПРИ ГОСПОДА 
Една от най-красивите песни в Писанието, Осия 6, предава лирически 
отговора на Израел към Господа, след като вече е изтърпяла болките от 
заветното наказание: „Дойдете, да се върнем при Господа; Защото Той 
разкъса и Той ще ни изцели, Порази и ще превърже< раната> ни. Подир 
два дни ще ни съживи, На третия ден ще ни въздигне; И ще живеем пред 
Него. Да! нека познаем Господа, нека продължим да Го познаваме; Той ще 
се появи сигурно, както зората, И ще дойде при нас, както дъжда, както 
пролетния дъжд, който пои земята.” (Осия 6:1–3) Назоваването на Господ 
като Един, който разкъсва, но изцелява, е извлечено директно от Песента 



на Мойсей. Там четем, че след като Израел стигне до края на силите си, 
Господ ще им каже: „Аз умъртвявам и Аз съживявам, Аз наранявам и Аз 
изцелявам;” (Второ 32:39; срв. Осия 5:14). Останалата част от изповедта на 
Израел потвърждава тяхната увереност, че както е сигурно, че слънцето 
изгрява всеки ден, така и обещаният Месия ще дойде в определеното 
време. 

ПОДНОВЯВАНЕТО НА БРАКА НА ИЗРАЕЛ В ИСАИЯ 
Ако Осия беше единственият пророк, говорещ за тази красива тема, тогава 
тя би могла да се разглежда само като второстепенна в рамките на по-
голямата история на изкуплението. Реалността обаче е, че подновяването 
на брачния завет на Господа с Израел в последните дни намира подкрепа 
сред други пророци след Осия и е важна тема в еврейската визия за 
бъдещето. Исаия, великият поет-пророк, доразвива в голяма степен много 
от тези теми. В цялото пророчество на Исаия Израел е поетично 
персонифициран като жената Сион или Йерусалим. Исаия 54 започва с 
това, че Господ говори на Израел, който в своето време на наказание и 
изгнание е оприличен на изоставена съпруга: бездетна, опозорена и сама 
(ст. 1). Въпреки миналите си обстоятелства, тя бива насърчена да се 
подготви за драматичното нарастване на своето семейство (ст. 2-3). Задава 
се пълен обрат на нейните обстоятелства, голямо възстановяване. Когато 
дойде това време, тя никога повече няма да има от какво да се страхува. 
Предишните й обстоятелства фактически ще бъдат забравени. Както 
коментира Мотиър, „От ранната пролет на младостта чак до тъгата, която 
предстои по-нататък в живота, всичко е включено в категорията на 
минали и забравени неща, далеч от очите - далеч от ума.”7 Защо идва това 
време на голямо възстановяване? Посочена е причината:  

„Защото твоят съпруг е Творецът ти,  
Чието име е Господ на Силите;  
И изкупителят ти е Светият Израилев,  
Който ще се нарече Бог на цялата земя.  
Защото Господ те повика  
като жена оставена и наскърбена духом,  
Да! жена <взета> в младост, а <после> отхвърлена,  
казва твоят Бог.  
Оставих те за малко време;  
Но с голяма милост ще те прибера.  



В изобилието на гнева Си  
скрих лицето Си от тебе за един миг;  
Но с вечна благост ще се смиля за тебе,  
Казва Господ Изкупителят ти.” (Исаия 54:5-8) 

    Първо, Господ се обявява за съпруг на Израел. Макар че нейните грехове 
бяха тези, които причиниха нейното наказание, изгнание и отчуждение от 
съпруга й (50:1), предстои възстановяване. Това обновление обаче не се 
дължи на нейната доброта; по-скоро, Той ще я вземе обратно поради 
Своето голямо състрадание и любяща милост. Използването на думата 
„милосърдие“ (на иврит: hesed) има за ясна цел да напомни за 
чизявлението на Господ относно собствената Му природа, направено на 
планината Синай. Там, на самото място, където брачният завет беше 
сключен за първи път, ЯХВЕ описа Себе Си като „Господ, Господ, Бог 
жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, 
Който пази милост за хиляди <поколения>, прощава беззаконие, 
престъпление и грях” (Изход 34:6). Завръщането на Израел при нейния 
съпруг ще бъде за постоянно и Неговото любящо посвещение на нея никога 
няма да престане.  
    В Исаия 62 пророкът се връща отново към темата за възстановяването 
на брака. Както коментира Мартин, „Голяма част от тази глава говори за 
подготовката, която се прави за Господното пришествие и за 
възстановяването на Неговия народ.”8 Пасажът започва с известния оброк 
на застъпничество, че докато Израел не бъде напълно възстановена, Исаия 
няма да престане да вика към Господа:  

“Заради Сион няма да млъкна, И заради Ерусалим няма да престана, 
Догдето не се яви правдата й като сияние, И спасението й като запалено 
светило.” (Исаия 62:1)  

    Исаия ще се моли и ще продължи да се моли, докато спасението на 
Израел не изгрее от Ерусалим като колосален пламък. Той очаква с 
нетърпение онези златни дни, когато:  

„Народите ще видят правдата ти, И всичките царе славата ти; И ти ще се 
наречеш с ново име, Което устата Господни ще нарекат. Ще бъдеш тъй 



също славен венец в ръката Господна, Дори царска корона на дланта на 
твоя Бог. Няма вече да се наричаш оставена, Нито ще се нарича вече 
земята ти пуста; Но ще се наричаш благоволението Мое е в нея, И земята 
ти венчана; Защото Господ благоволи в тебе, и земята ти ще бъде венчана.” 
(Исаия 62:2-4) 

     През онези дни Израил няма вече да се посрами; вместо това жителите 
на света ще бъдат свидетели на нейното възвисяване и прослава. В 
съвременния западен свят повечето омъжени жени приемат фамилното 
име на съпруга си. По време на нейното възстановяване Израел също ще 
получи две нови имена. Едното е Хефзиба, а другото е Беула. И двете 
имена сочат към нейния нов и постоянен статут на невяста на Господа, 
Негова възлюбена. Метафората сочи директно към специалните заветни 
отношения, установени на планината Синай. Като царица, тя ще носи 
царска корона или венец. Като скъпоценно бижу, тя ще бъде носена в 
ръката на самия ЯХВЕ. Правейки това още по-въздействащо, пророкът 
продължава, повтаряйки:  

“Защото както момък се жени за мома, Така и твоите люде {Еврейски: 
Синове.} ще се оженят за тебе; И както младоженецът се радва на 
невестата, Така и твоят Бог ще се зарадва на тебе.” (Исаия 61:5)  

Гари Смит обобщава заключителната природа на стих 5:  

“Това събитие ще бъде обкръжено от радостта и вълнението на 
младоженците, понеже сам Бог ще се радва най-накрая да изпълни плана, 
който беше представил преди толкова много години. Накрая Божието 
чудотворно преобразяване на народа ще възвърне радостта и насладата, 
които винаги е трябвало да характеризират връзката между Бог и неговия 
избран народ.”9  

ПОДНОВЯВАНЕТО НА БРАКА НА ИЗРАЕЛ В ЙЕРЕМИЯ  
В глава 13, обсъждайки спасението на Израел в последните дни, 
разгледахме изключително важния пасаж от Йеремия 31. Тази глава не 
само има какво да каже за бъдещото възстановяване на Израел, но е и 



един от основните Старозаветни пророчески пасажи, говорещи за новия 
завет (вж. Исаия 59:19-21; Йез. 36:23-31). Това, което не разяснихме там е, 
че споменаването на предстоящия нов завет там е пряко свързано с 
брачния завет, сключен на планината Синай:  

„Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще направя с Израилевия дом и с 
Юдовия дом Нов завет; Не такъв завет, какъвто направих с бащите им, В 
деня, когато ги хванах за ръка, За да ги изведа из Египетската земя; 
Защото те престъпиха Моя завет, Поради което Аз се отвърнах от тях, 
казва Господ.” (Йеремия 31:31–32)  

    Така Йеремия също говори за Синайския завет като брачен завет и за 
ЯХВЕ като съпруг на Израел. Подобен език се използва в Йеремия 2-3. 
Истински важното в този пасаж е, че Йеремия представя новия завет като 
подновяване на брачния завет, сключен на планината Синай. От друга 
страна, новият завет е напълно нов завет, много по-добър от 
първоначалния завет на планината Синай. По-добър е, защото осигурява 
Святия Дух, чрез който Израел ще получи способността да остане вярна на 
Господа завинаги: „Но ето заветът, Който ще направя с Израилевия дом 
След ония дни, казва Господ: Ще положа закона Си във вътрешностите им, 
И ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат Мои 
люде.” (Йеремия 31:33) 

ПОДНОВЯВАНЕТО НА БРАКА НА ИЗРАЕЛ В ЙЕЗЕКИИЛ 
В глава 12 обсъдихме пронизващия сърцето пасаж от Йезекиил 16. Там 
Господ описва как намира Израел като бебе, захвърлено край пътя. Той я 
вдига от земята, измива я, грижи се за нея и я отглежда. Накрая, когато тя 
пораства, Той влиза в завет с нея и се жени за нея. Въпреки всичко това, 
тя си позволява да се превръне в проститутка с околните народи. Тя дори 
стига дотам, че убива собствените си деца. Главата смесва метафора с 
факт, за да отправи болезнено порицание. В центъра на пасажа Господ 
извиква: „Ти жено прелюбодейка, която приемаш чужди вместо мъжа си!” 
(Йез. 16:32). В резултат на невярността на Израел, Господ обещава да я 
накаже и да я съди по най-суровия начин, който можете да си 
представите. Господните наказателни присъди обаче ще произведат 
желания ефект и Израел ще се събуди за дълбочината на своите грехове. 
Пасажът завършва по абсолютно най-зашеметяващ начин. Въпреки 



повтарящите се оскърбления на Израел срещу Господа, въпреки нейното 
серийно прелюбодейство, Господ заявява, че ще си спомни брачния завет, 
който е сключил с невястата Си, и ще й прости. Малко части от Писанието 
улавят простителното сърце на Господ към Израел толкова трогателно, 
колкото последните стихове на Йезекиил 16.10 Там Господ заявява:  

„И ще установя Своя завет с тебе и ти ще узнаеш, че Аз съм Господ, за да 
помниш и да се срамуваш, и никога повече да не отваряш уста поради 
твоята посрама, когато ти простя всичко, което си извършила’.“ (Йезекиил 
16:62–63)  

     Въпреки повтарящите се оскърбления на Израел, Господ ще си спомни 
Своя заветен ангажимент към Невястата и в крайна сметка ще я вземе 
обратно. Той ще установи нов завет (новия завет), ще прости миналите й 
прегрешения и ще я очисти завинаги. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Из цялото Писание Господ използва различни аналогии, за да обясни 
нагледно връзката Си със Своя народ. Както видяхме по време на нашето 
изследване на разказа в Изход, Господ описва Себе Си като орел, който 
защитава и се грижи за малките си. В Библията Господ многократно 
говори за Себе Си като за Отец и за Своя народ като за Негови деца. 
Навсякъде сред тези аналогии срещаме акцент върху интимните 
взаимоотношения. По същия начин картината на Господ като Младоженец 
и Неговия народ като невяста е тема, която се простира из целия 
библейски разказ. Това е една от най-важните и видни аналогии, 
използвани в Писанията с цел да се предаде идеята за връзката на Господ 
с Неговия народ. Използвайки тази образност, по майсторски поетичен и 
пророчески начин, пророк Осия, чрез собствения си житейски опит, ни 
представя една трогателна и ефективна алегория относно Израел и Господ. 
По-късно Исаия, Йеремия и Йезекиил също ще опишат връзката на Израел 
с Бог през призмата на брачен завет. ЯХВЕ е наречен съпругът на Израел, 
а тя своенравната съпруга, която един ден ще бъде възстановена завинаги.  
   Докато синайският завет е създаден по образеца на брачен завет, 
историческите грехове на Израел и отхвърлянето на Бог довеждат до 
нейното отчуждение от Него. Времето на нейното отчуждение обаче ще 
свърши. Както Соломон описва, в края на тази епоха Израел ще излезе от 



дългото си и болезнено време в пустинята, доверявайки се с цялото си 
сърце на Господа, своя съпруг: „Коя е тази, която идва от пустинята, 
опирайки се на своя възлюбен?“ (Пес. на пес. 8:5). Когато Исус Месията се 
завърне, в края на настоящата епоха, брачният завет на Израел ще бъде 
възстановен за вечни времена. Великата история на изкуплението, 
започнала в Битие, тогава ще е направила пълен кръг. 
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 СВАТБЕНОТО ПИРШЕСТВО 

Тъй като възстановяването на брака на Израел с Господа ще се случи 

конкретно в края на тази епоха, когато Исус Месията се завърне, първия 
въпрос, който много християни вероятно ще зададат, е как всичко това се 
свързва със „сватбената вечеря на Агнето“. За да отговорим правилно на 
този въпрос, трябва да започнем, разбирайки първо основополагащите 
пасажи от Стария завет, информиращи Новия завет по тези въпроси. Как 
някой библейски грамотен вярващ евреин от първи век би разбрал тези 
неща? Първите пасажи, свързани с темата, които трябва да разгледаме, 
разбира се, са тези, които вече разгледахме в част 1, както и тези в 
предишната глава. Още по-важни обаче са няколко много ключови пасажа 
в Исаия. Защото освен че говорят за подновяването на брачния завет в 
последните дни, тези конкретни пасажи говорят и конкретно за голямо 
сватбено пиршество в Сион, което ще се състои след идването на Месията. 

ИСАИЯ 4: ЕСХАТОЛОГИЧНАТА СВАТБА  
Първият пасаж в Стария завет, който изрично посочва сватба в края на 
епохата, е Исаия 4. Този пасаж е част от по-широко описание на 
хилядолетното царуване на Месията, което започва в Исаия 2:1–5. През 
това време Израел ще бъде издигнат над всички други народи:  

“И всичките народи ще се стекат на него.  
И Много племена ще отидат и ще рекат:  
Дойдете, да възлезем на хълма Господен,  
В дома на Якововия Бог;  
Той ще ни научи на пътищата Си,  
И ние ще ходим в пътеките Му,  



Защото от Сион ще излезе поуката,  
И словото Господно от Ерусалим.  
Бог ще седи между народите,  
И ще решава между племената;  
И те ще изковат ножовете си на палешници,  
И копията си на сърпове;  
Народ против народ няма да вдигне нож,  
Нито ще се учат вече на война.” (Исаия 2:2b–4)  

Описанието на хилядолетното царуване продължава в Исаия 4:  

“В същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна, И плодът на 
земята изряден и приличен за избавените измежду Израиля; И останалите 
в Сион и оцелелите в Ерусалим ще се нарекат свети, - Всички, които са 
записани в Ерусалим за живот, - Когато Господ измие нечистотата на 
сионовите дъщери. И очисти кръвта на Ерусалим отсред него, Чрез дух на 
съдба и чрез дух на изгaряне .  .  .” (Исаия 4:2–4)  

     Терминът „издънката Господна“ се отнася до Месията (ст. 2). Той е 
клонът или издънката, която ще изникне от нещо, което приличало на 
мъртъв пън — царската Давидова династия, за която всичко сочело, че 
била изчезнала. След като се завърне, Исус ще седне на трона на баща Си 
Давид и ще управлява земята от Йерусалим (2 Царе 7:10–16; Пс 2; 45:5–7; 
72:8–20; 102:13–17; 110; Исаия 9:7). Целият оцелял остатък от Израел ще 
бъде свят, след като е бил изпълнен със Светия Дух и облагите на кръвта на 
новия и по-добър завет (Евреи 8:6). Забелязваме препратките към 
пречистващото дело на заветните наказания, които ще се случат по време 
на „неволята на Яков“. Както отбелязва Мартин, Исаия има предвид онези 
евреи, „които ще преживеят трудностите в Голямата скръб точно преди 
Господ Исус Христос да се завърне, за да установи Своето царство.”1 Така 
че времето, когато ще се случи това е кристално ясно; това е зората на 
месианското царство. Което прави толкова интересно и важно онова, което 
четем в следващите два стиха.  

“И над всяко жилище на хълма Сион, И над събранията му, Господ ще 
създаде облак и дим денем, А светлина от пламенен огън нощем, Защото 



ще има покрив над всичката слава. И ще има заслон да засенява от пeка 
денем, И да служи за прибежище и защита от буря и от дъжд.” (Исаия 
4:5-6) 

    Въпреки че английската дума тук е "canopy" (балдахин, покривало - бел. 
пр.), тя всъщност е “хупа” chuppah на иврит. В глава 7 обсъдихме 
концепцията за “хупа” chuppah или балдахин-подслон, под който булката и 
младоженецът стоят по време на библейската сватбена церемония.2 Както 
казва Мотиър, „Canopy (ḥuppâ) винаги обозначава „брачната стая“.“3 
Пълната Еврейска Библия превежда този стих много по-ясно: „Адонай ще 
създаде над цялото място на планината Сион и над онези, които се събират 
там, димящ облак през деня и сияещ, пламтящ огън през нощта; защото 
Славата ще почива над всичко като хупа.” Така, в зората на месианската 
епоха, когато брачният завет на Господ с Израел бъде възстановен, Славата 
на Бог ще покрие планината Сион като сватбена хупа! Може би този 
балдахин-подслон ще остане през целия хилядолетен период, като вечно 
свидетелство за брачния завет и благословената връзка между Бог и 
Неговия народ. Човек може да чуе изявлението на Бог към Израел, ечащо 
из историята: „Аз ще бъда ваш Бог и вие ще бъдете Мой народ“ (Битие 
17:7; Изход 6:7; 34:24, 28; Йеремия 7:23; 30:22; 31:33). Както беше на 
планината Синай, така ще бъде и на планината Сион. Точно както Господ 
осигури гъст облак, за да служи като хупа, когато беше сключен първият 
завет, така новият брачен завет ще има нова хупа, установена над 
планината Сион в Йерусалим по време на месианското царство. 

ИСАИЯ 25: БРАЧНИЯТ БАНКЕТ 
Докато Исаия 4 започва да подготвя сцената за есхатологично сватбено 
пиршество, в Исаия 25 пророкът говори доста ясно за действителен 
сватбен банкет в Йерусалим. В онзи ден: „И на тоя хълм Господ на Силите 
ще направи на всичките племена Угощение от тлъсти неща, угощение от 
вина дълго стояли на дрождията си, От тлъсти неща пълни с костен мозък, 
От вина, дълго стояли на дрождията си, пречистени.” (ст. 6). Изключително 
важно е да се разпознае факта, както правилно отбелязва Мотиър, че 
„Исаия гледа назад към заветния банкет от Изход 24.“4 Както обсъдихме в 
глава 8, за да ратифицират и подпечатат брачния завет, сключен на 
планината Синай, Мойсей и Аарон и седемдесетте старейшини ядоха 
угощение на планината, „И те видяха Бога, и там ядоха и пиха.” (Изход 
24:11). Както беше проведен заветен банкет-пир на планината Синай, така 
също ще има заветен банкет на планината Сион.  



     През това време, обяснява Исаия, покривалата ще бъдат премахнати от 
„всички народи“ (ст. 7). Това може да са или воали на слепота, 
освобождаващи езичниците от робството на идолопоклонството, или може 
да се отнася до воали на траур, които неизбежно идват чрез греха и 
смъртта на тази паднала епоха. Всъщност всички тези неща (слепота, 
идолопоклонство, смърт и скръб) са доста свързани помежду си. Както 
Мартин отбелязва, „Това ще изпълни обещанието, дадено на Авраам, че 
всички народи на света ще бъдат благословени чрез Израел (Бит. 12:3).“5 В 
целия свят смъртта ще бъде „погълната“ (ст. 7-8). Сълзите и скръбта ще 
бъдат забравени (ст. 8). Дългата и трагична история на страданието на 
Израел ще бъде напълно обърната наопаки:  

“И ще отнеме укора на людете Си от цялата земя;  
Защото Господ е изговорил това,  
И в оня ден ще рекат:  
Ето, Тоя е наш Бог; Чакахме Го, и Той ще ни спаси;  
Тоя е Господ; чакахме Го;  
Ще се зарадваме и развеселим в спасението Му.”  
(Исаия 25:8б–9)  

     По този начин, в контекста на епохата на спасението на Израел, когато 
нейната връзка с Господа е изцелена и нейният брачен завет е напълно 
възстановен, Бог ще организира голямо пиршество, пищен сватбен банкет, 
в Ерусалим. Важно е да се отбележи, че Исаия в никакъв случай не описва 
сватбения банкет като предназначен единствено за Израел. Вместо това 
Той прави революционното изявление, че Господ специално ще подготви 
луксозен банкет-пиршество „за всички народи“ (ст. 6). Както коментира 
Мотиър, в целия този пасаж “се набляга на темата за универсалността – 
всички народи (два пъти), всички нации, всички лица, цялата земя.“6 
Докато заветният празник на планината Синай беше ограничен само до 
Мойсей и представителните старейшини на Израел, то на хълма Сион, 
поканата ще бъде изпратена до целия свят (Матей 24:14; Откровение 14:6).  

СЕДЕЙКИ НА ТРАПЕЗАТА С АВРААМ, ИСАК И ЯКОВ  



Голямото есхатологично сватбено пиршество, описано от Исаия, е тема, 
към която Исус сочи многократно по време на Своето служение. Първата 
такава препратка се намира в разговора Му с един римски стотник:  

“А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, 
казвайки: Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи. 
Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля. Стотникът в отговор Му рече: 
Господи не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една 
дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам 
подчинени на мен войници; и казвам на този: Иди, и той отива; и на друг: 
Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва.” (Матей 
8:5–9)  

   Докато по-голямата част от римските стотници били езичници и 
идолопоклонници, имало и такива, които се „боели от Бога” (Деяния 10:2; 
13:16, 26; 16:14; 17:4,17; 18:7). Учените смятат, че тези богобоязливи хора 
са се покланяли на ЯХВЕ и вероятно са спазвали определени еврейски 
религиозни традиции, без непременно да се обръщат напълно към 
юдаизма.7 Матей 8 разказва за разговора на Исус с един такъв човек. 
Вместо да моли Исус да премине през всички неприятности на пътуването, 
за да излекува слугата му, този римски военачалник заявява, че една 
проста дума от устните на Исус ще бъде достатъчна. Исус отговаря на този 
смирен и изпълнен с вяра човек: 

“Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: 
Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра. Но казвам 
ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат на трапеза с 
Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; а чадата на царството ще 
бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със 
зъби.” (Матей 8:10-12, срв. Лука 13:29) 

    Първо, Исус изразява радостта си от голямата вяра, демонстрирана от 
този езичник. След това Той започва да разяснява една от най-критичните 
теми от Исая 25. Когато настъпи месианската епоха, когато настъпи 
празненството на сватбения банкет, „много“ езичници от целия свят ще 
дойдат и ще „седнат на масата“ с великите патриарси на Израел. От друга 



страна, за шок на мнозина, много еврейски „синове на царството“ ще 
бъдат изключени и „хвърлени във външната тъмнина“. Исус целенасочено 
шокира и оскърбява етническите и националистически предразсъдъци на 
Своите еврейски сънародници. Докато основният и първоначален контекст 
на предстоящия сватбен празник е подновяването на брачния завет на 
Израел, той не е предназначен само за физическите потомци на 
патриарсите, но и за всички Божии хора, както евреи, така и езичници. 
Както обобщават Дейвид Търнър и Даръл Л. Бок в Библейския Коментар 
Корнърстоун (The Cornerstone Bible Commentary), „Исус говори за бъдещото 
царство като време, в което „много езичници“ . . . от цял свят . . . ще седят 
заедно с Авраам и патриарсите, наслаждавайки се на големия 
есхатологичен празник. . . докато много израилтяни ще бъдат изключени от 
Божието царство.  
    Визията за великия есхатологичен празник, описан от Исус, е здраво 
вкоренена в Исая 25, която от своя страна сочи директно към заветния 
празник от Изход 24. По този начин визията за есхатологичното сватбено 
пиршество, за което се говори толкова често в целия Нов завет, 
представлява върховният празник, който бил предзнаменуван от 
празничното угощение, консумирано от Моисей и старейшините на върха 
на планината Синай. По този начин Исаия описва дните на този бъдещ 
празник: „Защото Господ Вседържител се възцари над планината Сион и в 
Йерусалим, пред чиито първенци ще се прослави.“ (Исая 24:23b). Както 
Моисей и старейшините видяха Бога на Израел и ядоха и пиха, така и 
светиите от Сион в бъдещия век ще ядат, пият и ще видят Исус – ЯХВЕ Бог 
в плът.  

ПРИТЧАТА ЗА СВАТБЕНОТО ПИРШЕСТВО  
Друг път Исус разказваше притчи за предстоящото сватбено пиршество. 
Говорейки на тълпите в Матей 22, Исус казва:  

“Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той 
изпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да 
дойдат.” (Матей 22:2-3)  

    Както е обичайно за различни равински притчи, царят тук символизира 
Бог.9 Също така е важно да се разбере, че терминът „небесното царство“ не 
се отнася към духовно царство някъде там горе. По-скоро има за цел да 



предаде идеята за бъдещото месианско Божие царство на земята. 
Небесното царство просто означава Божието месианско царство.10 Това се 
вижда ясно в Лука, където Исус казва на учениците Си, „Затова, както 
Моят Отец завещава царство на Мене, а Аз завещавам на вас, да ядете и 
да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престола да 
съдите дванадесетте Израилеви племена.” (Лука 22:29-30). Както вече 
отбелязахме, предстоящият сватбен празник, описан от Исаия, се 
провежда на земята, в Ерусалим, след завръщането на Месията. Както 
заявява правилно коментаторът Луис А. Бариери младши, „Образът на 
сватбен банкет тук изобразява Хилядолетната епоха.“11 Притчата 
продължава, описвайки как царят изпраща слугите си, като им казва да 
информират поканените по-рано гости:  

„Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих 
вечерята си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете 
на сватба. Но те пренебрегнаха поканата, и разотидоха се, един на своята 
нива, а друг на търговията си; а останалите хванаха слугите му и 
безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати войските си 
и погуби ония убийци, и изгори града им.” (Матей 22:4–7)  

    Според изследователя на Новия завет Крейг Бломбърг, „хората, поканени 
първоначално на банкета, ясно представляват Израел.“12 За съжаление, 
през цялата си история по-голямата част от Израел са отхвърляли Божиите 
пратеници. Това включва не само пророците, но и Йоан Кръстител, Исус и 
апостолите. Знаейки предварително за Своето собствено отхвърляне, Исус 
предупреди Своите сънародници, че Бог щеше да изпрати армии да 
нахлуят в земята им, да убият много от тях и да изгорят Ерусалим. Нищо от 
това обаче не беше нова информация. Както обсъдихме в глави 11 и 12, 
подобни предупреждения бяха отдавна провъзгласени от Мойсей и 
пророците. Интересното е, че на практика всички коментатори разглеждат 
предупрежденията на Исус тук като сочещи единствено към катастрофите, 
сполетели Йерусалим през 70 г. сл. Хр. Човек може с голямо право да 
твърди обаче, че в същността си това в крайна сметка сочи към последния 
цикъл от заветни наказания, които тепърва ще сполетяват Израел през 
последните дни.  
    В резултат на това, че първоначално поканените отхвърлят щедрото 
предложение на Господа, царят изпраща нови пратеници и им казва: 
„Затова идете по кръстопътищата и колкото хора намерите, поканете ги на 



сватбата.“ (Матей 22:9). Този втори кръг от призиви сочи към евангелската 
покана, която за последните две хилядолетия е стигнала до почти целия 
свят. Много от класическите теолози-диспенсационалисти твърдят, че ще 
има две отделни сватбени пиршества в края на епохата; едно за Израел и 
друго за християните. Както Фрухтенбаум заявява, „В известен смисъл 
тогава ще има двойно сватбено тържество: едно за Църквата като 
Невястата на Месията и едно за Израел като повторно омъжената съпруга 
на Йехова.“13 Още по-силно, Дж. Дуайт Пентекост в неговата класическа 
диспенсационалистка работа “Идните Неща” (Things to Come), заявява, 
„[Изглежда наложително да се направи разлика между сватбата на Агнето и 
брачната вечеря. Сватбата на Агнето е събитие, което се отнася специално 
за църквата и се провежда на небето. Сватбената вечеря е събитие, което 
включва Израел и се провежда на земята.”14 От библейска гледна точка 
обаче, просто няма основание за подобно твърдение. Както показва 
притчата на Исус, онези, които са получили евангелската покана, 
присъстват на същия сватбен празник, предложен на Израел. В Исаия 25 
пищната сватба на Израел на планината Сион приветства „всички 
народи“. Писанието говори само за един сватбен празник. Усилията за 
прекалено усложняване на нещата и създаване на повече от една сватби и 
булки са резултат от стремежа да се наложи строга теологична система 
върху Писанията, създавайки разделения там, където Господ предвижда 
разнообразна група от хора, всички присъстващи обединени на един и 
същи голям празник. 

ПРОПОВЕДТА НА ИСУС ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА 
В разгара на Своята беседа на Елеона, великата проповед на Исус за 
последните времена, съвсем подобаващо, Той отново говори за 
есхатологичния брачен празник:  

“Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха 
светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха 
неразумни и пет – разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, 
не взеха елей със себе си. А разумните заедно със светилниците си взеха и 
елей в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, дрямка обхвана 
всички и заспаха. А посреднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде! 
Излизайте да го посрещнете! Тогава всички онези девици станаха и 
приготвиха светилниците си. А неразумните казаха на разумните: Дайте ни 
от вашия елей, защото нашите светилници угасват. А разумните 



отговориха: Да не би да не стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при 
продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът 
пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори.”  
(Матей 25:1–10)  

   Тази притча представлява едно доста просто предупреждение: 
последователите на Исус винаги трябва да са готови за Неговото 
завръщане, независимо колко време отнема това. Както отбелязват Търнър 
и Бок, „Петте неразумни девици очакват младоженецът да пристигне 
бързо, но мъдрите са подготвени за възможно забавяне.”15 Неразумните 
девици невярващи ли са или вярващи? Какво точно представлява маслото? 
Разрешаването на някои от тези общи въпроси за тълкуване е извън 
нашите цели тук. Отбелязваме обаче, че Младоженецът ясно представлява 
Исус. В Евангелията Исус нарича Себе Си с това наименование няколко 
пъти (Матей 9:15; Матей 25:1,5,6,10; Марк 2:19-20; Лука 5:34-35; Йоан 2:9; 
3 :39). Павел също използва подобна терминология: „защото ревнувам за 
вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя 
на Христос като чиста девица.” (2 Кор. 11:2). И така, докато християните 
са свикнали да мислят за Исус като за скоро пристигащия Младоженец, 
важно е да се отдаде значение на факта, че от гледна точка на евреите от 
първи век, този термин би трябвало да сочи към ЯХВЕ, Богът-младоженец 
от планината Синай. По този начин, наричайки Се многократно 
Младоженеца, Исус съвсем съзнателно се идентифицираше с ЯХВЕ. Както 
коментират Търнър и Бок, „връзката на Бог с Израел е оприличена на 
младоженец и булка в Стария завет. . . и в тази притча Исус описва Себе 
Си в еквивалентна връзка.”16 

В ОЧАКВАНЕ НА ГОСПОДАРЯ 
В Евангелието на Лука Исус повтаря и обобщава някои от поуките от 
притчата за глупавите и мъдрите девици:  

“Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени; и самите вие да 
приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, 
за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени онези слуги, 
чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той 
ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им 
прислужи.” (Лука 12:35-37)  



    Отново, призивът е да бъдат готови. Както отбелязва Робърт Л. Щайн в 
“Нов Американски Библейски коментар” (The New American Bible 
Commentary), „Този образ на човек, пъхнал дългата си роба под колана си, 
за да тича, се среща често в Библията.“17 KJV превежда този стих много 
по-близо до гръцкия: „Нека кръстът ви бъде опасан“ (ст. 35). Това е ясна 
алюзия обратно към Пасхата, по време на която беше казано: „А яжте го 
така: препасани през кръста, с обути крака и с тояга в ръка, яжте го 
набързо: това е празник Пасха, посветен на Господа.” (Изход 12:11). С 
други думи, манталитетът на готовност във всеки момент, който 
израилтяните бяха инструктирани да поддържат по време на пасхалната 
трапеза, е начинът, по който последователите на Исус трябва да живеят, 
докато очакват завръщането Му. Така, само три стиха по-късно, Исус 
казва: „Бъдете готови; защото Човешкият Син ще дойде в час, който не 
очаквате” (Лука 12:40). Както правилно отбелязват коментаторите Пао и 
Шнабел, сочейки обратно към Изход 12:11, Исус „изразява убеждението, че 
последното изкупление ще напомня за изкуплението на Изхода.“18 Отново, 
на практика цялата история на завръщането на Исус намира своя 
предобраз в историята на Изхода.  
   Използвайки същата терминология тук като в Матей 8:10-12, Исус още 
веднъж описва гостите на сватбата като „седнали на масата“. Този мотив 
всъщност е най-често срещания начин, по който Исус прави алюзия към 
месианския банкет (Матей 8:11; Лука 12:37; 13:29; 14:15-24; 22:27-30). 
Най-шокиращ и завладяващ е фактът, че Исус, който очевидно е 
господарят в тази притча, казва, че на банкета Той ще се „препаше“, за да 
служи смирено на гостите на сватбата. Единствено Исус демонстрира 
Своето абсолютно господство чрез актове на служене на другите.  

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ  
В нощта преди Неговото предателство, арестуване, мъчение и разпятие, 
Исус яде пасхалната вечеря с учениците Си. Евангелието на Матей 
разказва случилото се по следния начин: 

“И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше 
на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло. Взе и чашата, и, като 
благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защото това е Моята 
кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете. Но 



казвам ви, че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, 
когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си.“” (Матей 26:26–29)  

    Павел в първото си писмо до коринтяните добавя няколко важни 
подробности. Първо, след като разчупи хляба, Исус казва: „Това е Моето 
тяло, което е за вас; правете това за Мое възпоменание” (11:24). Второ, след 
като благославя чашата с вино, Исус казва: „Тая чаша е новият завет в 
Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание.” 
(ст. 25). Накрая Павел добавя: „Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и 
пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.“ (ст. 
26). Така Исус разширява пасхалната традиция за разчупване на хляб и 
пиене на вино и създава нова традиция, която се нарича „Господна 
вечеря“. Усвоено като практика от ранната Църква (Деяния 2:42), 
редовното отбелязване на Господната вечеря служи за две цели. Първо, то 
гледа назад за „възпоменание“ на пролятата кръв на новия завет. Второ, то 
гледа напред и „провъзгласява“ брачната вечеря, която ще се състои „в 
царството на моя Отец“. Докато старият завет изискваше проливането на 
кръв от волове, новият завет беше сключен с кръвта на Исус Месията. Така 
авторът на писмото до Евреите ни напомня за безспорното превъзходство 
на новия завет: „Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да 
отмахне грехове . . . . [Но] ние сме осветени чрез принасянето на Исус 
Христовото тяло веднъж за винаги.” (Евреи 10:4,10). 

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО 
И накрая, в книгата Откровение стигаме до последното споменаване на 
есхатологичния брачен празник в Писанията. Гледайки в бъдещето, 
апостол Йоан вижда кулминацията на историята за изкуплението и 
празничния вик, който ще се излее от небето по онова време: „Нека се 
радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава;“ Каква е причината за 
цялата радост? „Защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата невяста се е 
приготвила.“  

“И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е 
праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са 
призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са 
истинни Божии <думи>.“ (Откровение 19:7-9) 



   Наистина, благословение е да бъдеш поканен на голямото сватбено 
празненство, но истинското благословение ще бъде запазено за онези, 
които наистина присъстват. И така, кой точно ще бъде там? Този въпрос 
всъщност е доста спорен. Спорът засяга по-големия въпрос „кои са 
Божиите хора?“ Отговорът се усложнява от факта, той се променя в 
зависимост от това дали питаме за миналото, настоящето или бъдещето. 
Различни модели и диаграми са били създавани, за да се обясни този 
въпрос. Диспенсационните теолози многобройни модели, а реформираните 
теолози имат свои собствени модели. Над всяка система обаче, най-
библейският модел често бива наричан „теология на маслиновото дърво“. 
Тази позиция е формулирана от апостол Павел в Римляни 11. Използвайки 
аналогията с култивирано маслиново дърво, върху което са били присадени 
различни некултивирани клони. Павел идентифицира три различни групи 
хора: 

1. Естествени клони, в момента съединени с дървото. Това включва всички 
верни, вярващи евреи от преди и след времето на Исус. 

2. Някога диви, некултивирани клони, които са били присадени на 
маслиновото дърво. Това включва християните-езичници. 

3. Естествени клони, отрязани от дървото. Това включва не-месиански 
евреи. Това са естествените клони, които, въпреки че са били отстранени 
от маслиновото дърво, могат много лесно да бъдат присадени отново. 
Всъщност, както показват Писанията, хората от тази група, които оцелеят 
през последния период на утеснението на Яков, всички ще бъдат спасени и 
по този начин окончателно присадени обратно към маслиновото дърво. 

    И така, радостно празнуващите на сватбената вечеря на Агнето 
всъщност се състоят от следните три групи хора: 

1. Верни евреи и праведни, богобоязливи езичници, живели преди Исус 
като патриарсите: Авраам, Исаак и Яков. 



2. Както месианските евреи, така и християните-езичници, живели по 
време на или след земното служение на Исус. 

3. Евреи, които в момента не са вярващи в ЯХВЕ и Неговия Месия, но 
които ще повярват в бъдеще, включително огромен брой, които ще 
повярват, когато се завърне Исус. 

     На предстоящия есхатологичен сватбен празник и трите групи ще 
формират заедно  колективната „Невяста на Месията“. Както коментаторът 
Пейдж Патерсън правилно заявява, „В новия завет църквата, състояща се 
от всеки истински изкупен човек, представлява невястата на Христос.”19 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Празничната вечеря, която беше ядена от Мойсей и старейшините на 
върха на планината Синай, беше пророческо предсказание за 
предстоящата сватбена вечеря, която ще бъде ядена на Сион. Докато 
Синайският завет беше брачен завет, който беше многократно нарушаван, 
новият завет е брачен завет, оставащ завинаги. Tака както славата на 
ЯХВЕ беше видяна от Мойсей и старейшините на Синай, Исус, който е 
славата на ЯХВЕ (Евреи 1:3), също ще бъде видян от всички присъстващи 
на сватбеното пиршество, проведено на планината Сион. Всеки път, когато 
Исус наричаше Себе Си „Младоженецът“, Той много недвусмислено се 
идентифицираше с Бога-Младоженец от планината Синай. Именно със 
завръщането на Исус ще бъде завършена кулминацията на великата 
история на изкуплението. Планът, който Господ започна на планината 
Синай, ще завърши на планината Сион. Последният Изход ще бъде 
осъществен, в резултат на което почивката, сигурността и благословенията, 
свързани с притежанието на обещаната земя, ще бъдат гарантирани 
завинаги.  

ЧАСТ 3 



ТРИУМФАЛНОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА ИСУС 

    Сега насочваме вниманието си изцяло към завръщането на Исус. Това 

е частта от книгата, която лично мен ме вълнува най-много. Тук ще 
продължим да изследваме дълбоката библейска връзка между историята за 
Изхода и идването на Исус Месията. Ще започнем с изследване на най-
древните и основополагащи пророчества в Библията, конкретно описващи 
завръщането на Исус. Тези текстове, които Библейските учени понякога 
наричат „Предания от пустощта“, ние ще наричаме „Пустинни 
пророчества“. Както ще видим, Библията учи, че когато Исус се завърне, 
Той ще премине през пустинята, освобождавайки остатъка от Своя народ 
от плен и ще го заведе безопасно обратно в Сион. Заедно Пустинните 
пророчества ни предоставят най-подробните, ярки и славни описания на 
завръщането на Исус в цялата Библия. Тези пророчества също така ни 
осигуряват основата за новозаветната визия за второто пришествие на 
Исус. Учудващо е, че това е картина, която много малко християни някога 
са виждали или чували. И все пак, както ще видим, тази визия 
представлява картина с такава красота и величие, че просто не може да 
продължава да бъде забулена.  

18 



БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА МОИСЕЙ 

Най-ранният и най-основополагащ пасаж в Библията, който конкретно 

описва завръщането на Исус, се намира във Второзаконие 33. Този 
мистериозен пасаж е един от най-древните текстове в цялата Библия. 
Поради архаичния иврит, използван в текста, както и различията между 
различните ръкописи, този пасаж за дълго време е озадачавал учени, 
преводачи и тълкуватели. Както ще видим, това е основополагащият пасаж 
за по-голямата част от текстове, които наричаме Пустинните пророчества. 
В следващите няколко глави ще разгледаме тези рядко обсъждани, но 
критични пророчества. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Второзаконие 33 започва: „И ето благословението, с което Божият човек 
Моисей благослови израилтяните преди смъртта си.“ Като патриарха Яков 
преди него (Битие 49), също и Моисей като баща на децата си, използва 
последните си думи, за да благослови синовете на Израел. По-късно, по 
подобен начин, последното нещо, което направи Исус точно преди 
възнесението Си беше да благослови Своите дванадесет ученика: „И ги 
заведе до <едно място> срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги благослови 
И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето.” (Лука 
24:50-51). Поради тази причина Второзаконие 33 обикновено се нарича 
Благословението на Мойсей. И въпреки това, както бележитият еврейски 
екзегет Авраам Ибн Езра посочва, „Моисей ги благославяше пророчески.“1 
Моисей е наречен „Божият човек“, термин, винаги използван за 
обозначаване на пророците (Ис. Нав. 14:6; 1 Сам. 9:6; 3 Царе 13; 17:18; 2 
Царе 4:7, 9; Пс. 90:1). Наистина, Мойсей беше пророк (Втор. 18:15) и това 
благословение, съдържащо последните му думи, беше пророчество. 
Въпреки че то най-често се нарича „Благословението на Мойсей“, то може 
също толкова лесно да се нарече и „Пророчеството на Моисей“.  



ГОСПОД ИДВА ОТ СИНАЙ 
Преди да благослови дванадесетте племена Мойсей започва с едно 
критически важно и наистина величествено описание на ЯХВЕ. Той казва:  

„Господ дойде от Синай,  
яви им се от Сеир, 
възсия от планината Фаран 
и с него бяха хиляди светии; 
от десницата Му пред тях пламна огънят на закона.” 
(Второзаконие 33:1–2)  

    Старозаветният учен Дж.А.Томпсън правилно описва смисъла, заложен в 
поезията: „Яхве е изобразен като задаващ се от Синай, засияващ като 
слънцето над Израел от Сеир.“2 Освен че просто засиява, обаче, 
библейските учени описват ЯХВЕ тук като „Божествения воин“, излизащ от 
Синай, преминавайки през района на Синай, Сеир и планината Фаран към 
Израел. Това са всички региони на югоизток от Израел, намиращи се в 
съвременните кралства на Саудитска Арабия и Йордания. Докато 
марширува, Господ е придружен от безброй ангели и светкавица (или 
огън), излиза от дясната Му ръка. След като на всяко от дванадесетте 
племена на Израел бива дадено лично пророческо благословение (Втор. 
33:3–25), заключението на пророчеството се връща към възхвала на 
Господа и добавя следното много важно описание:  

„Няма подобен на Йесуруновия Бог,  
Който в небето се носи към тебе на помощ 
и в облаците – в Своята слава!” 
(Второзаконие 33:26)  

    „Йесурун“ е или галено име, или почетна титла, дадена от Бог на Израел. 
Удивително е, че Бог тук е описан като Този, който язди през небесата на 
облаците, идвайки на помощ на народа Си. Пророчеството завършва:  



„Вечният Бог е твое прибежище;  
И подпорка ти са вечните мишци:  
Ще изгони неприятеля от пред тебе, и ще рече: Изтреби! 
Тогава Израил ще се засели сам в безопасност;  
Източникът Яковов ще бъде  
в земя богата с жито и с вино;  
И небесата му ще капят роса. 
Блажен си ти Израилю;  
Кой е подобен на тебе, народе спасяван от Господа,  
Който ти е щит за помощ,  
И меч за твоето превишаване?  
Ще ти се покорят неприятелите ти;  
И ти ще стъпваш по височините им.“ 
     (Второзаконие 33:27-29) 

   В тези последни стихове намираме няколко важни теми. Бог е 
източникът на сигурността и спасението  на Израел от неговите врагове. 
Докато върви напред, враговете Му биват унищожени пред очите им. 
Господ е описан и като щит, и като меч за Своя народ. Както казва Ибн 
Езра, „Смисълът е, че Господ е мечът, с който ще триумфираш над 
всичките си врагове.”3 В резултат на подкрепата, която им оказва Той, те 
ще завладеят и притежават „високите места” на враговете си. Мерил обаче 
смята, че образният език, употребен тук, най-вероятно не описва Израел 
като стоящи на земята на враговете си, а вместо това като стъпили върху 
гърба на враговете си. Така той тълкува Второзаконие 33:39 по следния 
начин: „Враговете ви ще бъдат принудени да паднат по лице пред вас; 
След това ще тъпчете гърбовете им.4 

ИСТОРИЯ НА БЪДЕЩЕТО? 
Докато повечето коментатори тълкуват всичко това просто като едно 
поетично и извънредно драматизирано описание на Бог, когато дава 
Тората и води Израел по време на Изхода, както ще покажем, в същността 
си то гледа напред към завръщането на Исус. За съжаление много малко 
коментатори разпознават този факт. Причините са напълно обясними. 
Първо, всеки превод на английски предава глаголите в текста в минало 
време: „[Г]оспод дойде от Синай.“ Факт е обаче, че използваните глаголи са 
в перфектно време. На иврит перфектното глаголно време има потенциала 
да бъде превеждано като минало, настояще или дори бъдеще време. Така 
пасажът може да се преведе също и като: „[Г]оспод идва от Синай“ или 
дори „[Г]оспод ще дойде от Синай“. Преводачите определят кое време да 



използват въз основа на контекста на пасажа. Тъй като пасажът използва 
термини, свързани с планината Синай, мнозина заключават, че той говори 
за нещо, което вече се е случило. Въпреки че няма съмнение, че пасажът 
целенасочено използва образи от Изхода, той също така се простира далеч 
отвъд всичко, което се е случило по време на това основополагащо 
пътуване. Отново, както ще покажем, крайният контекст на този 
пророчески текст е бъдещото завръщане на Исус. Както обсъдихме вече 
няколко пъти досега, този модел на използване езика на Изхода с цел да се 
говори за последния период на изкупление и завръщането на Исус, може 
да бъде намерен навсякъде из Писанията. Това пророчество не е по-
различно. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА МОЙСЕЙ И ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИСУС 
Сред основните причини да тълкуваме Благословението на Моисей като 
отнасящо се за завръщането на Исус е това, че то съдържа термини и теми, 
систематично използвани в по-късни текстове, които по всеобщо 
признание описват Неговото второ пришествие. Второзаконие 33 описва 
следното:  

• Бог идва. Идеята за Бог, който слиза, явява се или се разкрива, е 
доминиращият термин, използван из целия Нов завет за обозначаване на 
завръщането на Исус (Матей 24:27,30,37,39, 42,44; 25:31; 26: 64, Марк 
8:38; 13:26; 14:62; Лука 9:26; 12:40; 18:8; 21:27; 23:42; Йоан 21:23; 1 Кор. 
15 :23; 1 Солунци 2:19; 3:13; 4:15; 5:2,23; 1 Солунци 2:1, 2, 8; Евреи 10:37; 
Яков 5:7,8; 2 Петра 1:16; 3:4,10; 1 Йоан 2:28; Откровение 1:7,8; 2:25; 3:11; 
16:15; 22:7,12,17,20).  

• Бог, идващ с безброй Негови светии или ангели. В целия Нов завет 
завръщането на Исус също се описва многократно като придружавано от 
ангели, Своите свтии, светиите или небесните армии (Матей 13:40–42; 
16:27; 24:30–31; 25:31-32; Марк 8:38; Лука 9:26; 2 Сол. 1:7; Юда 14; 
Откровение 19:14). Това важи и за различни извънбиблейски 
апокалиптични текстове, които били популярни през периода на ранната 
църква.5 

• Бог, идващ на облаците. Образът на Исус, завръщащ се в облаците, е 
може би най-емблематичният и известен мотив за Неговото завръщане в 
Новия завет. Ето как сам Исус, както и Павел и Йоан описват Неговото 



завръщане (Матей 24:30; 26:64; Марк 13:26; 14:62; Лука 21:27; Деяния 1:9; 
1 Солунци 4:17 ; Откровение 1:7; 14:14–16; 19:11). 

• Бог, идващ от небето. Фактът, че Всемогъщият Бог идва, по-конкретно 
със Своите ангели и на облаците, предполага, че Той е излязъл от небето. 
Както отбелязват Кайл и Делич, „Господ дойде не само от Синай, но и от 
небето, „от светите десетки хиляди“, т.е. отсред неизброими множества 
свети ангели, които заобикалят престола Му.“6 По подобен начин, когато 
Исус се завръща, Той винаги бива описван като завръщащ се в небето, от 
небето (Матей 24:30; Марк 14:62; Лука 21:27; Деяния 1:11; 1 Солунци 
1:7,10; Откровение 19:11). 

• Бог, сияещ като слънцето. В целия Нов завет концепцията за 
завръщането на Исус като изявената Божия слава, сияещ като слънцето, 
се вижда в множество пасажи (Матей 16:27; 24:30; 25:31; Марк 13:26; 
Лука 21: 27; 1 Кор 2:8; 2 Кор 4:4; Евреи 1:3; Ти 2:13). 

• Бог, идващ да спаси народа Си. Не само, че ЯХВЕ язди през небесата на 
облаците, за да помогне на Израел, но както показват последните стихове, 
Той идва да ги спаси от техните врагове. По подобен начин Новият завет 
казва, че Исус се връща, за да избави и спаси народа Си от техните 
врагове и преследвачи (Матей 16:27; 17:2; 24:27; Лука 17:24; 2 Солунци 
1:6-7; Евреи 10 :12–13; Откровение 6:10; 10:1; 11:18; 18:20; 19:2). 

• Бог, идващ с народа Си, тъпчейки враговете им. Мотивът за тъпкане или 
смазване на нечестивите започва с основополагащото месианско 
пророчество от Битие 3:15. Повтаря се в няколко други важни месиански 
пророчества и ще намери своето окончателно изпълнение, когато Исус се 
завърне (Битие 3:15; Числа 24:17; 1 Царе 2:10; Съдии 5:26–27; Пс. 58:10; 
68:21; 110:5; Йоил 3:13; Исаия 63:3; Евр. 3:13; Мал. 4:3; Рим. 16:20; Отк. 
14:20; 19:15). 
  
• Бог, идващ като Божествен воин, за да воюва в защита на Своя народ. В 
Новия завет, по време на Неговото завръщане, Исус е описан като Този, 
който „съди и воюва“ (Откровение 19:11). 

• Бог идващ като меч, за да порази враговете на Израел. В книгата 
Откровение ни се казва: „Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с 
него народите .  .  . ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.” 
(Откровение 19:15).  



    В обобщение, образите, приписани на ЯХВЕ във Второзаконие 33, 
съвпадат перфектно (по поне девет различни начина) с новозаветната 
визия за завръщането на Исус. Всяка честна оценка на Второзаконие 33 та 
глава трябва да признае нейния основополагащ принос към новозаветната 
доктрина за завръщането на Исус. 

БОГ КАТО ЧОВЕК 
Следващата причина да разглеждаме Второзаконие 33 като отнасяща се за 
завръщането на Исус е това, че, както отбелязва Крейги, Бог е изобразен 
като „Мъж в битка“.7 С други думи, пророчеството изобразява Бог в 
антропоморфна форма – под формата на човек - с неща като ръце и крака. 
Излишно е да казвам, че Бог не е вървял буквално пред хората в образа на 
човек по време на Изхода. Въпреки че може да е лесно за някои да 
пренебрегнат този език, вземайки го просто за обикновена поетична 
хипербола, важно е да се отбележи един принцип на тълкуване, използван 
в пророците и Новия завет. Когато Исус и другите новозаветни автори 
говорят за пасажи, описващи Бог (1) във формата на човек, (2) на земята и 
(3) извършващ съд, те неизменно тълкуват тези текстове като отнасящи се 
за завръщането на Исус (напр. Зах. 14:5; Ис. 63:1-6; 66:15; Ев. 3, срв. 1 
Сол. 3:13; 2 Сол. 1:7; Евр. 10:37; Юда 14-15; Откровение 19:13 -15). 
Осъзнавайки този важен новозаветен принцип на тълкуване, 
старозаветните текстове като Второзаконие 33, някога много мистериозни, 
изведнъж стават ясни. При въплъщението Всемогъщият Бог стана плът, 
обитава се сред нас и след това много конкретно и категорично заяви: „Ще 
дойда отново“ (Йоан 1:1,14; 14:3). 

НЕИЗПЪЛНЕНО ПРОРОЧЕСТВО  
Още една причина да разглеждаме Второзаконие 33 като отнасящо се за 
завръщането на Исус е това, че описва събития, които просто никога не са 
се случили в историята. Както Джордж Н. Х. Питърс, в своя том от 
деветнадесети век, състоящ се от три части “Теократичното царство”, 
правилно отбелязва, това пророчество:  



“ще бъде напълно осъществено едва при възстановяването на нацията при 
Второто пришествие на нейния цар . . . . Такова идване с безброй светии  
може да се отнася единствено бъдещото пришествие. Нямаме описание на 
друго такова и съответствието му с това, което ще се случи при 
предсказаното Второ пришествие на Исус (когато безброй светии ще бъдат 
заедно с Него) е показателно за правилното му предназначение.”8 

    В нито един момент в разказа на Изхода Библията не дава сведения за 
това Бог да се появява действително с безброй ангели (поне не видимо). 
Стремейки се да приложат този стих към Изхода, някои коментатори 
посочват местата, където Новият завет казва, че законът на Моисей е бил 
„прогласен чрез ангели“ (Деяния 7:53; Гал. 3:19; Евр. 2:2). Това обяснение 
обаче не е задоволително, понеже то просто не е това, което казва текстът. 
Докато библейският разказ за Изхода никъде не описва Бог буквално да се 
появява с безброй ангели, Библията наистина говори много пъти за Исус 
като идващ от небето с безброй Негови свети ангели. Твърдението на 
Питърс, че този пасаж говори за все още неизпълнено пророчество, е 
важен момент, който не трябва да се отхвърля. 

КНИГАТА НА ЕНОХ 
Друга причина да разглеждаме Второзаконие 33 като отнасящо се за 
завръщането на Исус е, че това е начинът, по който го тълкува Новият 
завет. Както ще обсъдим в глава 25, извънбиблейската Книга на Енох, 
толкова популярна сред евреите от първи век, заявява, че Бог ще слезе от 
небето и по-специално ще стъпи на планината Синай в края на Голямата 
скръб. В Новия завет Юда цитира пророчеството на Енох и го прилага към 
завръщането на Исус (Юда 14). Високоуважаваният библейски учен Д. А. 
Карсън отбелязва, че цитатите от книгата Енох в Юда сочат директно към 
Песента на Мойсей: „Образът на Бог, идващ със своите ангелски войнства, 
е извлечен от Втор. 33:2.”9 За пояснение повтарям: Юда 14, новозаветен 
текст, който описва завръщането на Исус, е директен цитат от Енох, който 
е извлечен директно от Благословението на Мойсей. Разбирайки тази 
връзка, Второзаконие 33 трябва да се разглежда като първото пророчество 
в Библията, което говори за завръщането на Исус, дори и само под 
формата на мощно предзнаменование. Учените универсално признават 
пророчеството за семето от Битие 3:15 като най-ранното и най-
основополагащо месианско пророчество в Библията. Второзаконие 33 
обаче трябва да се признае за също толкова основополагащ текст. Заедно 



тези два пасажа стоят един до друг като двете най-ранни, най-
основополагащи и важни месиански пророчества в цялото Писание.  

ПУСТИННИТЕ ПРОРОЧЕСТВА 
Разширявайки този последен аргумент, заключителната причина да 
разглеждаме Второзаконие 33 като отнасящо се за завръщането на Исус е, 
че, както вече посочихме, това е основополагащият пасаж за едно по-
голямо семейство от старозаветни текстове, които Новият завет също 
тълкува като отнасящи се завръщането на Исус. Заедно тези пасажи 
изобразяват една и съща обща картина: тази на ЯХВЕ като човек, 
„идващ“ от планината Синай, минавайки през пустинята на Едом, към 
обетованата земя, за да спаси Своя народ Израел. Учените отдавна са 
забелязали приликите между тези различни пасажи и понякога тяхната 
връзка със завръщането на Исус. Пустинните пророчества включват: 

• Благословението на Мойсей (Втор. 33) 

• Песента на Девора (Съдии 5) 

• Великият шествен псалм на Давид (Пс. 68) 

• Широкия път на Исаия в Пустинните пророчества (Ис. 35, 40, 42, 63) 

• Молитвата на Авакум (Ав. 3) 

• Пророчеството на Захария (Зах. 9, 14) 

• Извънбиблейското пророчество на Енох (1 Енох 1) 

     В следващите няколко глави ще разгледаме всеки един от тези пасажи, 
за да демонстрираме, че заедно те наистина формират основата за 
новозаветната визия за завръщането на Исус. Взети заедно тези 
пророчества рисуват една възвишена картина на славното и триумфално 
завръщане на Исус, която е повече от смайваща. 



19 

ПЕСЕНТА НА ДЕВОРА 



Следващото важно Пустинно пророчество, което разширява темата за 

ЯХВЕ като идващия божествен войн, е Песента на Девора. Песента е химн 
на победата, написан в първо лице от Девора, пророчица и съдия (Съд. 
4:4). Тя бива изпята след голямата военна победа на Израел над Сисара, 
командир на ханаанските армии, и неговите армии. Еврейският език, 
използван в тази песен, също разкрива, че това е една от най-древните 
поеми в цялата Библия.1 Според Артър Кундал от Лондонския библейски 
колеж, „това е един от най-добрите примери за ода на триумф, запазена в 
израелската литература.”2 Блок я описва като богата на „текстови загадки, 
емоционална интензивност, психологическа енергия и теологична 
дълбочина.”3 Учените смятат, че тя вероятно е била част от по-голяма 
колекция от песни, възпоменаващи Божиите победи, като Книгата на 
войните на Господа, спомената в Числа 21:14 или Книгата на Яшер, 
спомената в Исус Навиев 10:13 и 2 Царе 1:18.4 Подобно на 
Благословението на Моисей, така и Песента на Дебора съдържа мощно 
пророческо предсказание за завръщането на Исус. 

ХОРАТА УЧАСТВАХА ДОБРОВОЛНО 
Пасажът започва със заглавието: „Тогава Девора запя тази песен заедно с 
Варак, потомъка на Авиноам:“ (Сд 5:1). Поставяйки Девора на първо 
място, нейното лидерство бива удостоено завинаги с почит и срамната 
пасивност на Барак бива увековечена. Заедно те пееха:  

„За гдето взеха водителството в Израиля военачалниците,  
За гдето доброволно се предадоха людете,  
Хвалете Господа.  
Чуйте, царе! дайте ухо, първенци!  
Ще пея, аз ще пея на Господа;  
На Господа Бога Израилев ще пея хвала.” (Съдии 5:2–3)  

   В деня на битката както водачите, така и народът на Израел се отдадоха 
доброволно, дори страстно, на Господната кауза. Както старозаветният 
професор Лоусън Г. Стоун го формулира: „Разпалената страст на водачите 
беше посрещната с готов отговор от страна на войните сред народа.“5 
Техният ентусиазъм се простираше отвъд битката до последвалото 



празненство и пеене на Господа за голямата победа, която Той беше 
осигурил. Поразително е, че намираме подобен пасаж в Псалм 110, един от 
великите пророчески месиански псалми. Псалмът започва с описание на 
Месията, седнал от дясната страна на Бог, чакащ определеното време да се 
върне от небето, за да смаже враговете Си и да установи Своето глобално 
управление. След това Давид говори за духа на готовност, който ще 
присъства сред Божия народ в онзи ден:  

“В деня, когато събереш силата си, твоите люде,  
ще представят себе си доброволно,  
в света премяна;  
Твоите млади ще дойдат при тебе  
като росата из утробата на зората.”  (Псалм 110:3)  

     Както Съдии 5:2, така и Псалм 110:3 говорят за Божиите хора, които 
ентусиазирано доброволстват и се отдават с радост на Господната кауза. И 
двата пасажа се отнасят също до завръщането на Господа. Както беше в 
деня на Девора, в деня на победата на ЯХВЕ, така ще бъде и, когато Исус 
се завърне в деня на Своята сила. Народът на Израел ще се присъедини 
изцяло, с необуздан ентусиазъм и охотен дух, към каузата на ЯХВЕ и 
отпразнуването на Неговите победи. Това е първият паралел в Песента на 
Девора за завръщането на Исус.  

ЯХВЕ КАТО БОЖЕСТВЕН ВОИН 
След въведението и възхвалите на Бог започва най-затрогващата част от 
песента:  

“Господи, когато Ти излезе от Сиир, 
    когато тръгна от полето Едом, 
земята се потресе, също и небето поръси, 
    ей, облаците поръсиха вода. 
Планините се разтопиха от присъствието Господне, 
самият Синай – от присъствието на Господа,  
    Израилевия Бог.” 
        (Съдии 5:4–5)  



    Приликите между Песента на Девора и Благословението на Моисей са 
лесни за разпознаване. Както във Второзаконие 33, така и тук Господ е 
описан като вървящия пред Своя народ Божествен воин. И в двата пасажа 
Той минава конкретно през хълмистата страна на Сеир и района на Едом. 
Коментаторите са съгласни, че Девора извлича образи от миналите 
действия на ЯХВЕ по време на Изхода и ги прилага към победата на 
Господ над Сисара, на която току-що била станала свидетел. Точно както 
Господ бе вървял образно пред Своя народ по време на пътуването в 
пустинята, по същия начин Той беше излязал пред Своя народ и в дните на 
Девора. По същия начин, както Девора черпи от образния език, описващ 
присъствието на ЯХВЕ, водещ Израел по време на Изхода, и ги прилага 
към собствената си победа на бойното поле, както ще видим, така и 
новозаветните автори черпят от тази образност, за да опишат бъдещата 
победа на ЯХВЕ, когато Исус се завърне. Това, следователно, е вторият 
ключов паралел между Песента на Девора и завръщането на Исус. 

БУРЕНОСНИ ОБЛАЦИ И ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 
Третият паралел се вижда в споменаването на буреносните облаци, 
изливащи вода. Това споменаване на буреносни облаци вероятно означава, 
че победата на Израел (и поражението на Сисара) е била придружена от 
драматична буря. Както коментира старозаветният изследовател Бари Г. 
Уеб: „главната тема на песента е „праведните дела“ на сам Господ, който 
излиза като защитник на Израел и побеждава враговете Си (и тези на 
Израел), отприщвайки небесните сили срещу тях.”6 Активността на бурите, 
подпомагащи победата на Израел, без съмнение трябва да е била 
изтълкувана като знак за превъзходството на ЯХВЕ над Ваал, бога на 
Сисара. Ханаанците вярвали, че Ваал е богът на бурята, който язди върху 
облаците. Девора тълкува бурите и поражението на ханаанците като ясен 
знак за суверенната намеса на Господ в битката.  
    Тази препратка към буреносните облаци също свързва Песента на 
Девора с благословението на Моисей, където Бог е описан като 
действително яздещ на облаците (Вт 33:26). Множество други текстове от 
Стария завет говорят за буреносни облаци като определящи деня Господен 
(напр. Псалм 18:9; Йоил 2:2; Ис. 66:15; Соф. 1:15). Независимо колко 
популярна е идеята, Библията не учи, че Исус ще се върне в пухкави бели 
купести облаци и синьо небе. Вместо това Писанията описват Неговото 
завръщане като случващо се сред тъмни небеса и гъсти, гръмотевични 
буреносни облаци (Мат. 24:30; срв. Изход 19:16–17; 2 Царе 22:10 и т.н.).  



   По подобен начин, четвъртият паралел със завръщането на Исус в 
Песента на Девора е споменаването на земетресение. Старозаветният 
професор Марк Дж. Бода отбелязва, „Маршът на Божествения воин е 
белязан от конвулсии в творението, особено тези, свързани със силни 
земетресения и дъждовни бури.“7 Още веднъж, планината Синай е тази, 
която Девора изрично посочва, че трепери пред действителното 
присъствие на ЯХВЕ. Когато израилтяните застанаха пред Божието 
присъствие на планината Синай, „цялата планина се разтресе 
силно“ (Изход 19:18). Следвайки модела на първия път, когато Бог разкри 
Себе Си на планината Синай, завръщането на Исус също ще бъде 
придружено от небивало по рода си земетресение или дори многобройни 
земетресения (Йез. 38:19; Зах. 14:5; Мат. 24:29; Откр. 16:18). 

ОТ ПЛАНИНАТА СИНАЙ 
Петият паралел се отнася до препратките към планината Синай. Отново, 
това е мястото, от което ЯХВЕ поведе Израел по време на Изхода, 
продължавайки напред през Сеир и Едом. Както ще видим обаче, това е и 
регионът, през който Исус ще премине, когато се завърне, за да спаси 
остатъка от Своя народ и да го върне обратно в земята му (напр. Ис. 63).  
     Това ни води до шестия паралел в Песента на Девора и завръщането на 
Исус. Учените са съгласни, че акцента върху планината Синай също е 
вероятно разширение на полемиката срещу Ваал. Ханаанците вярвали, че 
Ваал живеел на планината Сафон в днешна Сирия, на границата с Турция. 
ЯВХВЕ, от друга страна, се разкри на Израел от планината Синай на юг. 
Така ЯХВЕ, богът, дошъл от юг, напълно превъзхожда Ваал, бога от север. 
Когато Исус се завърне, Той ще победи Антихриста и неговите армии, за 
които многократно се уточнява, че идват от север (на иврит: цафон) 
(Йеремия 1:15; 4:6; Йез 38:6,15; 39:2; Дан. 11:40-44; Йоил 2:20). Така, по 
същия начин, по който ЯХВЕ победи северните армии и техния бог по 
времето на Девора, така и Исус ще победи северната армия и техния бог, 
когато се завърне. 

СМАЗВАЙКИ БОЖИИТЕ ВРАГОВЕ 
Седмият елемент в Песента на Девора, който е свързан със завръщането на 
Исус, е темата за смазването на главата на Божиите врагове. Както 
обсъдихме в предишната глава, този мотив за тъпчене или смазване на 
враговете на Божия народ започва в първото месианско пророчество в 
Библията. Там се казва, че ще дойде денят, когато Месията ще смаже 



главата на змията (Битие 3:15). По-късно, в Числа 24, Валаам пророкува, 
че в последните дни Давидовият цар ще строши главата на Моав и 
черепите на синовете на Сет (Чис. 24:8,17). В благословението на Мойсей, 
когато Бог дойде да спаси Своя народ, те ще стъпчат гърбовете на 
враговете си (Втор. 33:29). Тук в Съдии 5 виждаме тази тема да се повтаря 
отново. В разгара на битката Сисара избяга и потърси убежище в шатрата 
на жена на име Яил. Сисара, изтощен от битката, потъна в дълбок сън. 
Използвайки възможността, Яил заби кол за палатка в черепа на Сисара и 
го уби. Така в края на победния химн на Девора намираме възхвала на 
Яил:  

“Благословена нека бъде повече от всички жени 
Яил, жената на Хевер кенееца; 
повече от всички жени, живеещи в шатри, нека бъде благословена. 
Вода поиска той; тя му даде мляко, 
извара донесе във великолепна чаша. 
Ръката си протегна към кола 
и десницата си – към ковашкия чук; 
и с чук удари Сисара и му разби главата, 
ей, проби и прониза слепоочието му. 
В краката ѝ се повали, падна; простря се; 
в краката ѝ се повали, падна; 
където се повали, там и падна мъртъв.” 
(Съдии 5:24–27 ESV)  

    В изявлението „и му разби главата“ има ясна алюзия към предишните 
месиански текстове, обсъдени по-горе. „Смазването“ на Сисара от Яил е 
един вид пророческо предсказание за предстоящото поражение на 
Божиите врагове в последните дни. Както ще видим, тази тема ще намери 
своето място в няколко по-важни месиански пророчества и ще продължи 
да присъства на видно място в различни есхатологични новозаветни 
текстове. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В обобщение, Песента на Девора разширява традицията, започнала в 
Песента на Мойсей. Съществуват множество паралели между описанието 
на историческите действия на ЯХВЕ в Песента на Девора и завръщането 



на Исус. Първо, пророческият химн започва с отбелязване на охотния дух 
на хората по време на битката срещу Сисара, почти съвършен паралел на 
охотния дух, който ще определя Божия народ, когато Исус се завърне. 
Второ, Песента на Девора отново описва ЯХВЕ като Божествения воин, 
който вървеше пред Своя народ по време на Изхода и който върви пред 
Израел в деня на Девора. Така също и Исус Месията, Бог в плът, ще дойде 
отново в края на епохата, за да спаси Своя народ и да победи враговете 
му. Трето, както ЯХВЕ се изяви на Израел, придружен от гръмотевични 
буреносни облаци, така и Исус ще се изяви от небето, също придружен от 
буреносните облаци. Четвърто, както явлението на ЯХВЕ, беше 
придружено от силно земетресение, така и явлението на Исус също ще бъде 
придружено от голямо земетресение. Пето, както ЯХВЕ премина от 
планината Синай през земята на Едом, така и Исус, когато се завърне 
(както ще видим и в други примери) ще тръгне от Синай, минавайки през 
земята на Едом. Шесто, докато ЯХВЕ, който дойде от юг и победи Ваал, 
който живее на север, така и Исус ще се върне, за да победи Антихриста и 
неговите армии, които идват от север. Седмо и последно, както Песента на 
Девора празнува съкрушаването на Божиите врагове, така и Исус ще 
смаже враговете Си, когато се завърне. Моделът, установен от ЯХВЕ и 
описан в тези древни Пустинни пророчества, предтавлява най-старите и 
основополагащи пасажи в Библията, говорещи за окончателното идване на 
Бог в последните времена. 
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ВЕЛИКИЯТ ШЕСТВЕН ПСАЛМ НА ДАВИД 



Следващият знаменит пасаж от семейството на Пустинните пророчества е 

Псалм 68. Този псалм споделя много характеристики и общи черти както с 
Благословeнието на Моисей, така и с Песента на Девора, но също така 
добавя и много допълнителни (и наистина страхотни) подробности. 
Подобно на тези предишни текстове, Псалм 68 за дълго време също е 
внасял смут сред учени, преводачи и тълкуватели. Всъщност той се счита 
за най-трудният от всички псалми. Този псалм е едновременно молитва, 
победен химн, благодарствена песен и пророчество. Както ще видим, това 
е още едно от най-мощните и основополагащи описания на завръщането на 
Исус в Стария завет. В Нов Международен Коментар на Стария Завет 
(The New International Commentary on the Old Testament) учените деКлесе-
Уолфорд и Таннер  (deClaissé-Walford and Tanner) правилно заявяват, че 
„неговата тема е непоколебима възхвала на могъщия Бог-Воин на Израел.“1 
В тази глава ще разгледаме как този велик псалм на Давид се отнася до 
завръщането на Исус. Поради множеството трудности, които съществуват 
в оригиналния текст, английските преводи варират доста широко. Затова, 
докато предимно използваме NASB, ще използваме също и други преводи, 
когато е уместно. 

ВЕЛИКИЯТ ШЕСТВЕН ПСАЛМ 
За да разберем този псалм, трябва да се върнем към Изхода и 
четиридесетте години скитане на Израел в пустинята. Ковчегът на завета, 
който представлява Божието присъствие сред Израел, бил изработен, така 
че да може да бъде носен от свещениците левити. През целия този период, 
всеки път, когато облакът на Божието присъствие се вдигаше и тръгваше 
напред, хората събаряха палатките си, опаковаха всичките си вещи и го 
следваха. Свещениците вдигаха ковчега и започваха следващата фаза от 
пътуването му. Всеки път, когато ковчегът биваше вдиган, Мойсей 
произнасяше следните думи: 

„Стани, Господи! И нека се разпръснат враговете Ти, И нека побягнат пред 
Тебе онези, които Те мразят.” (Числа 10:35) 



   Дълги години след като Израел беше влязъл в обетованата земя, цар 
Давид премести ковчега от къщата на Овед-Едом в Йерусалим (2 Царе 
6:12). Следвайки традицията на Мойсей, Давид също рецитира този стих, 
когато ковчегът беше вдигнат. Вероятно това е времето, в което е бил 
написан този псалм. Така Майкъл Уилкок, автор на “Посланието на 
псалмите: Песни за народа” правилно отбелязва: „Ако думите “Стани, 
Господи! И нека се разпръснат враговете Ти, И нека побягнат пред Тебе 
онези, които Те мразят”, били използвани, както ни казва Числа, „всеки 
път, когато тръгвал ковчегът”, то те със сигурност са фигурирали сред 
церемониите на последния великолепен етап от неговото пътуване.”2 Така 
той започва:  

“Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му. Нека бягат пред Него 
ония, които Го мразят.” (Псалм 68:1)  

  Шествието на ковчега до Йерусалим било придружено от голямо 
празненство и песни: „А Давид и целият Израилев дом свиреха пред 
Господа с всякакви видове <инструменти> от елхово дърво, с арфи, с 
псалтири, с тъпанчета, с цитри и с кимвали.“ (2 Царе 6:5; 1 Летоп. 15:28). 
Когато ковчегът влиза в града, Давид поема водачеството и танцува пред 
ковчега „с цялата си сила“ (2 Царе 6:14). Това трябва да е бил първият път, 
когато псалмът бива изпят. След това той вероятно става част от 
годишното церемониално шествие, което се провежда по време на 
празника Сукот.3 Израилтяните, които живеели извън Йерусалим, ходели 
на поклонение там всяка година, за да участват в церемониите и 
празненствата. През това време хората организирали нещо като парад, 
може би дори няколко пъти, и вероятно пеели псалма на Давид. Това се 
правело, за да се възпоменава и чества присъствието на Бог, завеждащо 
Израел от Синай през пустинята и накрая до Ерусалим. Според професор 
Марвин Е. Тейт, в края на това шествие, „имало честване на 
възцаряването на победоносния Яхве като божествен цар.“4 Така че докато 
псалмът наистина възхвалява това, което се било случило в миналото, 
основният му акцент изглежда гледа напред към бъдещето, когато Исус ще 
се завърне. Ще разширим тази тема значително по-долу; но засега нека 
отбележим, че граматическото време на началните стихове сочи към 
бъдещо събитие. Както гласи ESV, „Бог ще стане, враговете му ще се 
разпръснат; и онези, които го мразят, ще бягат от него! (Пс. 68:1)5  



НЕКА СТАНЕ БОГ 
Разсъждавайки относно това как Псалм 68 е свързан със завръщането на 
Исус, трябва да отбележим, че началното споменаване, че Бог се надига е 
основополагащо. Дали е правилно стихът да се чете „Бог ще стане“ като 
тържествуваща и пророческа декларация, или „Нека стане Бог“ като по-
скоро застъпнически вик, и двете в крайна сметка са пряка препратка към 
завръщането на Месията. Образът на надигащия се Бог е алюзия за това, 
че Той става от трона Си в небето и слиза, за да спаси Своя народ. Така 
първият стих по същество представлява викът Маранта от Стария завет: 
Стани, Боже. Ела, Господи Исусе!  

НЕКА ПОГИНАТ НЕЧЕСТИВИТЕ 
Какво ще направи Бог, след като стане? Следващият стих веднага 
преминава към призив за това Бог да унищожи нечестивите. Отново, тъй 
като псалмът се отнася до завръщането на Исус, тази тема е много важна:  

Нека се разпръснат враговете Му. Нека бягат пред Него ония, които Го 
мразят. Както се издухва дима, така и тях раздухай; Както се топи восък 
пред огъня, Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие. А 
праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога, Да! нека 
тържествуват твърде много. (Псалм 68:1b–3)  

    Когато разглеждаме много от пасажите, които говорят за идването на 
Месията и унищожаването на Божиите врагове, реабилитацията на Израел 
винаги е една от главните водещи теми. Това е вярно за целия Стар завет и 
продължава да важи в целия Нов завет. Простата истината е, че Библията 
до голяма степен е написана от праведните, които биват преследвани и 
заплашвани заради други праведни хора, които са преследвани и 
заплашвани. Тяхната най-голяма надежда е Денят Господен, който Новият 
завет нарича „денят на нашия Господ Исус” (2 Коринтяни 1:14). По този 
начин в цялото Писание Денят Господен/завръщането на Исус е омега 
точката на надеждата и очакването за спасение и избавление. Това е 
денят, в който най-накрая ще дойде справедливостта, когато нечестивите 
ще бъдат съдени, а праведните ще бъдат спасени (напр. Изход 23:22; Лука 
1:51–56; 68-75; 2:25; Римляни 8:17;2 Сол. 1:5–6; Евреи 10:27; 1 Петр. 4:12–



19; Юда 14; Откровение 19:1). Призовавайки за това нечестивите да бъдат 
унищожени, а праведните да бъдат оправдани, този псалм започва, 
сочейки директно към Деня Господен и завръщането на Исус. Както ще 
видим, тази тема се повтаря многократно в целия псалм. 

ВЪЗХВАЛА НА ЕЗДАЧА НА ОБЛАЦИТЕ 
След това Давид, който в целия псалм функционира като водач на 
поклонението, призовава да се пеят хвалебствия на Бог, който е описан 
като Божествения ездач на облаците: 

“Пейте на Бога, възпявайте името Му! 
Превъзнасяйте Онзи, Който шества в небесата! 
Името Му е Господ,  
радвайте се пред лицето Му!” (Пс. 68:4 NET) 

    Докато няколко различни превода представят Бог като яздещ „на 
облаците“ или през „небесата“,6 други Го представят като яздещ през 
„пустините“.7 Образът на Бог като Ездач на облаците, разбира се, се 
корени в Изхода, когато присъствието Му в облака преведе Израел през 
пустинята и слезе на планината Синай. В благословението на Мойсей Бог е 
описан като Онзи, „Който в небето се носи към тебе на помощ и в облаците 
– в Своята слава!“ (Втор. 33:26). Същата тема се повтаря по-късно в 
стихове 33-34. Затова „облаци“ изглежда е по-вероятното значение тук. 
Както вече споменахме, най-добре познатият образ за завръщането на Исус 
в Новия завет е завръщането Му в облаците. Това е важно; когато 
новозаветните автори четели за Давид, пеещ възхвала на Ездача на 
облаците, те трябва да са го разбрали напълно като песен на възхвала и 
празнуване, отнасяща се до бъдещото идване на Исус. От друга страна, ако 
Давид представя Бог като преминаващ през „пустините“, ние сме 
запознати също и с този мотив както от Благословeнието на Моисей, така и 
от Песента на Девора. Докато вървим напред, ще продължим да 
разглеждаме други важни пасажи, описващи как Исус преминава през 
пустинята на Изхода, когато се завръща. Така Уилкок коментира, че не е 
нужно да задълбаваме твърде много върху това кой превод е точен. В края 
на краищата, „Бог язди както върху облаците, така и през пустините, и 
има други стихове в Писанието, които подкрепят всяко от тези две 
твърдения.“ 8 Независимо дали този стих говори за Божествения ездач на 



облаците или за Божествения воин, преминаващ през пустинята, и двете 
изображения сочат завръщането на Исус. Той се завръща в облаците и след 
това марширува през пустинята. Всъщност и двете теми се повтарят 
многократно по-нататък в този псалм.  

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗАТВОРНИЦИТЕ 
След това Давид възхвалява Бог за Неговата доброта към бедните, като 
например сираците, вдовиците, самотните и затворниците:  

“Отец на сирачетата и съдия на вдовиците  
Е Бог в Своето обиталище.  
Бог настанява в семейство усамотените;  
Извежда в благоденствие затворниците;  
А бунтовниците живеят в безводна земя.” (Псалм 68:5–6)  

   Акцентът върху избавлението на бедните и потиснатите – сираците, 
вдовиците и затворниците – също е тема, която свързва псалма със 
завръщането на Исус. Освобождението на потиснатите е тясно свързано с 
първите няколко стиха, които говорят за наказание за нечестивите и 
награди за праведните. Когато разглеждаме различни текстове отнасящи 
се за деня Господен, бедните, нуждаещите се, мразените, презрените, 
болните, сакатите, отхвърлените, преследваните и т.н. винаги биват 
посочвани като получатели на Божието оправдание (напр. Пс 72:13; Ис. 
2:11–13; 11:4; 29:19; 35:6; Йез. 34:19; Мих. 4:6; Соф. 3:19). По същия 
начин, по който ЯХВЕ се изяви едновременно като Божествен воин и 
състрадателен Младоженец по време на Изхода, така ще се яви и като войн 
и като младоженец, когато се завърне. 
     NIV (Нова международна версия, анг. превод на Библията - бел.пр.) 
улавя красивия нюанс на стих 6, който казва, че Бог „извежда 
затворниците с песен“. Това е един от любимите ми стихове в псалма. 
Докато Божественият войн си проправя път през пустинята, Той 
освобождава затворниците, обръща съдбата им до такава степен, че те 
започват да пеят от радост. Затворниците, по-рано оковани във вериги, 
започват да шестват свободно и радостно, пеейки хваление на Бог! Но кои 
точно са тези затворници? Трябва ли да разбираме тази препратка в много 
общ и духовен смисъл, както повечето християнски тълкуватели са склонни 
да я възприемат? Този пасаж наистина ли се отнася за това, че Исус ни 



освобождава от зависимостите към гнева, похотта или алкохола? Въпреки 
че Исус със сигурност прави тези неща, това не е контекстът на този 
пасаж. Това, за което се говори тук, е много конкретно. Както видяхме в 
глава 12, като част от цикъла на заветните наказания, много от жителите 
на Израел ще бъдат пленени и отведени като военнопленници. Тук е 
изобразено как Исус, спасителят на Израел, ги освобождава и лично ги 
води обратно у дома. Не е изненада, че те пеят толкова ентусиазирано. 
Какво славно видение наистина! 

ПРЕМИНАВАЩИЯТ ПРЕЗ ПУСТИНЯТА 
След това темата за Бог като преминаващ през пустинята е изразена явно:  

“Боже, когато излезе Ти пред людете Си, Когато ходеше през пустинята.” 
(Псалм 68:7)  

   Както казва Тейт, „Двете концепции за Eздач на облаците и Пустинен 
ездач вероятно са били слети в едно тук.“9 Както казахме по-горе, Този, 
който идва на облаците, е на земята и преминава през пустинята. Темата 
за Бог, преминаващ през пустинята, която се появява за първи път в 
Благословението на Моисей и е повторена в Песента на Девора, се появява 
тук за трети път. Тъй като с всяко ново Пустинно пророчество се появяват 
и нови късчета откровения, научаваме, че великият воин, преминаващ 
през пустинята не е сам. Уточнява се, че той води Своя народ, една 
огромна тълпа, към Ерусалим.  

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И ДЪЖДОВНИ БУРИ  
Следващата част от псалма изглежда поразително позната, защото е 
директен цитат от Песента на Девора:  

“Земята се потресе, Дори и небесата се разтопиха при божието присъствие, 
Самата оная Синайска планина се разтресе При присъствието на Бога, 
Израилевия Бог.” (Псалм 68:8)  



    Сравнете го с песента на Девора:  

“земята се потресе, също и небето поръси, ей, облаците поръсиха вода. 
Планините се разтопиха от присъствието Господне, самият Синай – от 
присъствието на Господа, Израилевия Бог.” (Съдии 5:4b–5)  

     Отново, пасажът подчертава наличието на природни сътресения, при 
идването на Господа, започващи със земетресение. Говорейки за онзи 
велик ден, когато Бог слезе на планината Синай, знаменитият Чарлз 
Спърджън поетично си спомня: „Този хълм, толкова висок и самотен, се 
поклони пред изявения Бог. . . . Нека сърцето на читателя обожава Бога, 
пред когото неодушевените земя и небе се държат така, сякаш са 
разпознали своя Създател и са били обзети от трепет на благоговение.”10 
Както имаше земетресение, когато Бог слезе на планината Синай, така ще 
има и силно земетресение, когато Исус слезе на земята. Както имаше 
буреносни облаци, когато Бог слезе преди, така и второто пришествие ще 
бъде придружено от вилнеещи бури. Отново и отново ще продължим да 
виждаме да се повтарят едни и същи теми.  

НАПОЯВАНЕ НА ПУСТИНЯТА 
След това образите на тъмните и мрачни буреносни облаци на съда 
приемат по-положителен обрат. Нещо повече от това просто да описва 
заплашително задаваща се буря, Давид добавя някои второстепенни 
подробности и описва дъждовните облаци като голямо благословение:  

Боже, Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си  
и в изтощението му Ти си го подкрепял.  
Войската Ти се настани в него; (“Твоите създания” - англ. превод, бел.пр.) 
Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха. (Псалм 68:9–10)  

    Припомняйки Господното чудодейното снабдяване с вода за Израел по 
време на Изхода, Бог отново ще се погрижи за Своя народ, като изпрати 
дъжд в пресъхналата пустиня. Правейки това, Той ще възстанови Своя 
изнурен заветен народ и ще покаже състраданието Си към „бедните“. В 



следващата глава ще видим как пророк Исаия разширява тази тема и 
описва как, когато дойде Месията, пустинята ще се зарадва, ще разцъфне 
и дори ще стане като пищна гора. Както посочва Дерек Киндер, тези 
стихове също би трябвало да бъдат преведени в бъдеще време.11 Когато 
ЯХВЕ тръгне от Синай, Той ще напои пустините. Той ще възвърне силите 
на изнурения Си народ. И накрая, нещо интригуващо, споменаването на 
дъжд, падащ върху суха и изгорена от слънцето земя, може също да 
идентифицира времето, когато всичко това се случва, конкретно като 
времето на есенните празници на Израел, когато нацията обикновено 
очаква дългият сух летен сезон да приключи с първите дъждове, 
започващи през есента. 

ЦАРЕ С ВОЙСКИТЕ СИ БЯГАТ! 
Тонът на псалма внезапно се променя в тон на празнуване на победата. В 
миналото на Израел, когато те побеждавали враговете си, жените били тези 
които най-често водели празненствата (напр. Изход 15:20–21; Съд. 5; 
11:34; 1 Царе 18:6–7).  

“Господ издава дума за победа; Известителките за нея са голямо 
множество. Царе с войски бягат ли, бягат; А жените останали в къщи делят 
плячката!“ (Псалм 68:11–12)  

     Кои са тези бягащи царе? Никой друг освен враждебните владетели и 
командири, които бяха отвели народа на Израел като пленници. Тейт 
описва този славен момент: „Новината, която трябва да се разпространи е, 
че Божественият войн триумфира. Враждебните царе са победени и голям 
брой пратеници разпространяват новината.”12 Когато вземем предвид, че 
това в крайна сметка се отнася за завръщането на Исус, тогава славата на 
тези стихове оживява. Докато Исус, някогашният дърводелец и равин от 
Назарет, си проправя път към Йерусалим, враждебните командири на 
армиите, съюзили се с Антихриста, бягат. О, как копнея да се присъединя 
към бурния празник на този ден! 

ПРЕЗ ЕДОМСКАТА КОШАРА  



Различни коментатори са се затруднявали със следващите няколко стиха и 
в резултат на това са предлагали доста различни интерпретации. Когато 
обаче разгледаме месианския контекст на този псалм, трудностите сякаш 
бързо се стопяват. Говорейки за Израел, Давид ги описва като онези, които 
„лежат сред кошарите“ (ст. 13а). Когато Исус води новоизбавения Си народ 
към Йерусалим, те са описани като овце, лежащи в кошарите си. Разбира 
се, това изображение предава идеята, че имайки Бог като техен защитник, 
те са напълно спокойни. Обаче споменаването на „кошара за овце“ също е 
вероятно препратка към действителното място, през което ще минат Исус 
и Неговите хора. Както видяхме в предишните две глави, когато Исус се 
завърне, Той ще премине през земята на Едом. В следващата глава ще 
видим, че Исаия също споменава Едом като „Восора“. Восора е бил укрепен 
град в древен Едом. Древният библейски град Восора съответства или на 
Петра, или на друг археологически обект на около седемдесет и пет 
километра на север от него, и двата, намиращи се в съвременна Йордания. 
На иврит съгласните на думата Восора също означават „кошара“. Подобно 
на кошара за овце — предназначена да държи овцете вътре и хищниците 
навън — внушителните планини на Едом образували непроницаемо 
естествено укрепление, подобно на заграждение. Този стих предава идеята, 
че в рамките на „кошарата“ на Едом, като овце в кошарата си, Израел ще 
бъде в безопасност, спокойни и напълно необезпокоявани, докато 
„Пастироначалникът” ги завежда у дома (1 Пет. 5:4). Както Фрухтенбаум 
заявява, „Израел е Божието стадо и това стадо трябва да се събере във 
Восора.”13 Тази идея също е доста ясно артикулирана в една много важна 
част от пророчеството на Михей, съвременник на Исаия. Михей пророкува:  

„Непременно ще те събера цял, Якове; Непременно ще прибера останалите 
от Израиля; Ще ги туря заедно като овце в кошара, Като стадо всред 
пасбището им; Голям шум ще направят поради множеството човеци. (или 
причината за техния дискомфорт ще бъде поради човеци). Оня, който 
разбива, възлезе пред тях; Те разбиха и заминаха за портата, И излязоха 
през нея; Царят им замина пред тях, И Господ е начело пред тях. (Михей 
2:12–13)  

    Еврейският масоретски текст всъщност гласи: „Ще ги направя всички 
като овце от Восора, като стадо в кошарата му“ (Мих. 2:12 JPS Танах). 
Всички критически важни теми могат да бъдат намерени тук, в 
пророчеството на Михей: (1) Господ обещава да събере остатъка от Израел, 



(2) конкретно като овце в кошарата им, и (3) тогава ЯХВЕ ще върви пред 
тях, (4) ще ги изведе от кошарата (5) като техния славен цар.14  
   Интересното е, че когато Моисей поведе Израел към областите на Едом, 
той поиска те да преминат оттам, но това му беше отказано (Чис. 20:18–
21). Затова Израел трябваше да обиколи периметъра на едомското царство 
(Втор. 2:29). Когато обаче Исус се завърне, това няма да Му бъде отказано. 
Исус, по-великият Мойсей, ще премине през тези региони безпроблемно, 
както и Му се полага, по „Царския път“ (Чис. 20:17, 22).   
    Темите за Израел, който бяга към скалистите планини на Едом и Восора, 
са отразени по-късно в Проповедта на Исус за последните времена, където 
Той предупреждава, че когато Йерусалим бъде обкръжен от армии или 
„мерзостта на запустението“ бива поставена на Храмовия хълм, „тогава 
онези, които са в Юдея, трябва да бягат в планините“ (Матей 24:16; Лука 
21:20-21). Същата идея е представена и в книгата Откровение, където се 
казва, че след като мерзостта на запустението бъде поставена на Храмовия 
хълм, мнозина от Израел ще избягат „в пустинята, гдето имаше място, 
приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.” 
(Откровение 12:6). 

ГЪЛЪБЪТ ГОСПОДЕН 
Последната част от стих 13 също е предизвиквала огромно объркване и 
разнообразни тълкувания сред коментаторите:  

“станахте като гълъбица, чиито криле са покрити със сребро и перата ѝ 
блестят като злато.” (Псалм 68:13б)  

     Освен като овце, почиващи в кошарата си, сега Израел е описан и като 
гълъб с блестящи крила, покрити със сребро и злато. Това всъщност не е 
твърде трудно. В други части на Писанието Израел бива назован 
Господния гълъб (Пс 74:19) и „глупав гълъб без разум“ (Ос 7:11). Няколко 
глави по-късно в Осия изгнаниците на Израел на места като Египет и 
Асирия са описани като завръщащи се в Израел като треперещи гълъби 
(11:11). За разлика от тези по-ранни стихове, тук Израел, Господната 
гълъбица, сега е в безопасност и е заедно със своя цар. Като такава тя е 
разкрасена и украсена със сребро и злато. 



РАЗПРЪСКВАЙКИ СНЕЖИНКИ 
Тук отново се повтаря темата за унищожаването на Божиите врагове:  

“Когато Всесилният разпръсна царе в тая земя, Тя побеля като Салмон, 
когато вали сняг.” (Псалм 68:14 NIV)  

    Царете, служещи на звяра сега биват оприличени на сняг, паднал върху 
планината Салмон. Не знаем къде точно се намира тази планина. Най-
добрите предложения изглежда са, че това е една от планините на север от 
Израел, близо до планината Васан. Някои от върховете там представляват 
кули от черен вулканичен базалт, който силно контрастира с белия сняг, 
който вали там през зимните месеци. Тъй като целта на пасажа е да 
представи как Господ унищожава Своите противници, Уилем А. Ван 
Гемерен, автор на “Тълковен библейски коментар на Псалмите” (The 
Expositor's Bible Commentary on the Psalms), изглежда е уловил правилно  
смисъла на образността в този стих: „Труповете на жертвите и техните 
оръжия лежат на земята като разпръснати снежинки по планините.“15 
През последните години терминът „снежинка“ се превърна в популярен 
обиден етикет за онези, които биват възприемани от другите като 
прекалено чувствителни или крехки. Хумористично, тук виждаме как 
Господ използва термина три хиляди години преди неговото време, 
наричайки убитите армии на Антихриста “снежинки”. 

КОГАТО БОГ ЦАРУВА В СИОН 
След това Давид обръща очи от планината Салмон към Васан. Васан тук 
изглежда е препратка към могъщия връх, висок 9200 фута (2814 метра), 
който днес се нарича планината Хермон, извисяваща се над северните 
Голански възвишения на Израел:  

“Величествена планина е Васанската планина; Висока планина е 
Васанската планина. Защо завиждате, високи върхати планини, На хълма, 
в който Бог благоволи да обитава? Да! Господ ще обитава там до века” 
(Псалм 68:15–16 NIV)  



      Ето още една обида, отправена към фалшивите богове на ханаанците и 
силите на тъмнината. Езическите народи, които живеeли в земята преди, 
отдавна гледали на високите планини на север като на място, където 
обитавали техните богове. Както споменахме в предишната глава, смята 
се, че планината Сафон в Северна Сирия е домът на Ваал. По подобен 
начин планината Хермон се разглежда като обиталището на Ваал, наречен 
„Ваал-Хермон“ (Съд. 3:3; 1 Лет. 5:23).16 Васан също се свързва в Писанието 
с рефаимите, потомци на гигантските нефилими (Битие 14:5). И въпреки 
това тук персонифицираният величествен връх Васан гледа със завист към 
планината Сион в Йерусалим, представляваща просто хълм в сравнение с 
него. Защото преминавайки от Синай, през Едом, крайната дестинация на 
ЯХВЕ е Сион. Това е мястото, където Бог е решил да живее завинаги. 
Както Дерек Киднър отбелязва, парадоксът да се избере малката планина 
Сион пред извисяващата се планина Хермон „е вид парадокс, на който Бог 
се наслаждава, подобно на избора на самия Давид (на когото се приписва 
псалмът) и на малкия Витлеем; наистина избора на „нещата, които са 
нищо“” (1 Коринтяни 1:28).”17  
    Тези стихове са също така съкрушителен удар за онези християнски 
теолози, които твърдят, че Бог вече няма никакви бъдещи планове 
специално за буквалния хълм Сион или еврейския народ. Както става ясно 
от този пасаж, планината Сион ще бъде вечното обиталище на Господа. 
Това е планината, където Исус ще седне на трона на Своя баща Давид, 
управлявайки народите.  

БОЖИИТЕ КОЛЕСНИЦИ  
Следващият стих е завладяващ. Бог е описан като влизащ в Ерусалим, 
придружен от множество колесници: „Божиите колесници са двадесет 
хиляди, дори хиляди по хиляди;“ (ст. 17а). Разбира се, Бог лично не се вози 
на хиляди колесници. По-скоро Той е придружен от Неговите могъщи 
армии, които се возят в колесници. По този начин, докато пътуването на 
Исус е описано като започващо от Синай с „десет хиляди светии“ (Втор. 
33:2; ср. 8), то завършва, когато всички те заедно влизат в Ерусалим.  
 Следващата част от стиха е поразяващо величествена по толкова много 
начини: „Господ е всред тях във светилището, както бе в Синай.” (Псалм 
68:17б ESV). Сега, когато Исус е достигнал целта Си, ЯХВЕ присъства 
действително сред народа на Йерусалим. Твърдението, че Синай сега е в 
светилището, предава идеята, че Богът на славата, буреносните облаци, 
гръмотевиците и земетресенията, който толкова отдавна беше слязъл на 



планината в пламнал огън, сега ще присъства действително, обитавайки 
телесно, в храма. Тази картина завладява въображението ни.  
Стих 18 е бил предмет на широк набор от тълкувания:  

 “Възлязъл си на високо;  
 пленил си пленници;  
 получи дарове от хората -  
даже и непокорните, За да обитаваш като Господ Иеова.” (Псалм 68:18 
ESV)  

     В съответствие със стила на класически победен химн, езикът тук сега 
описва Исус, извършил изкачването до Йерусалим като цар, който се 
връща от битка с множество военнопленници. Киднър пита: „Кои са тези 
пленници и чии са даровете? Бойните изображения и ехото от Песента на 
Девора показват вражески пленници и вражески репарации. Бог е 
спечелил Своята война, влязъл е в Своята столица и е обложил непокорните 
с данък.”18 В Ефесяни 4:8 Павел цитира този стих, но го прилага към 
възнесението на Христос на небето, откъдето Той раздава различните 
новозаветни служби на хората.19 

БОГ НА НАШЕТО СПАСЕНИЕ 
Сега Давид възхвалява Бог за спасението на Неговия народ:  

“Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е 
наш спасител. (Села.) Бог е за нас Бог избавител, И на Господа Иеова 
принадлежи отърваването от смъртта.” (Псалм 68:19–20)  

   Когато християните мислят за Бог като носещ спасение, те мислят 
предимно от гледна точка на това, че Бог спасява нечия душа от 
последиците на греха и смъртта. От библейска гледна точка обаче 
спасението е много по-холистично. Тук Бог е възхваляван за това, че 
буквално е спасил и избавил народа Си от онези, които ги били заловили с 
намерението да ги убият. В Псалм 102 виждаме абсолютно същите 
изображения. Там Бог е описан като поглеждащ надолу от небето и 



съзиращ тежкото положение на Своя народ, който е затворник, осъден на 
смърт:  

“Защото Той надникна от Своята света височина,  
От небето Господ погледна на земята,  
За да чуе въздишките на затворените,  
Да освободи осъдените на смърт*;  
За да възвестят името на Господа в Сион,  
И хвалата Му в Ерусалим,   
Когато се съберат заедно племената  
и царствата За да слугуват на Господа.” (Псалм 102:19–22)  

   Без съмнение тези стихове описват как Исус се подготвя за Своето 
завръщане, когато Той лично ще слезе и ще освободи буквални затворници. 
Завръщането на Исус ще осигури спасението на Неговия народ по един 
напълно холистичен начин. Преди обаче Исус да може да спаси народа Си 
духовно, той първо трябва да ги спаси по един много директен и буквален 
начин. 

СМАЗВАЩИЯТ 
В целия псалм многократно се повтарят едни и същи общи  теми. След това 
Давид се връща към темата за това, че Бог унищожава противниците Си. 
Докато псалмът започва с молитва Бог да стане и да унищожи враговете 
Си, тук имаме подробно и графично описание, където Го виждаме да 
прави точно това:  

“Бог ще разцепи главите на враговете Си.  
И косматото теме на онези, които упорствува в престъпленията си.  
Господ рече: Ще възвърна от Васан,  
Ще възвърна враговете Си от морските дълбини;  
За да гази ногата ти кръв,  
И езикът на кучетата ти да има дял от неприятелите ти.” (Псалм 68:21–23)  

   Както в Благословението на Моисей и Песента на Девора, тук 
Божественият воин отново е описан като Смазващия. Колкото и да е 



неудобно за някои, познаващи Исус единствено като нежен, някак подобен 
на хипи образ, тук Давид Го описва като брутално смазващ главите на 
враговете Си. Този, който ще смаже главата на змията, за която се говори 
в Битие 3:15, сега е разкрит като Бог и Месия (Битие 3:15; Чис. 24:17; Вт. 
32:35; 33:21; 1 Царе 2:10 ; Съд. 5:26-27; Пс. 58:10; 68:21; 110:5; Йоил 3:13; 
Ис. 63:3; Евр. 3:13; Мал. 4:3; Рим. 16:20; Откр. 14:20; 19:15). Още по-
ужасяваща е картината на Божиите врагове, доведени обратно в земята, 
така че присъстващите на тържествата по коронясването в Ерусалим да 
могат да измият краката си в тяхната кръв. Колкото и кърваво да е всичко 
това, образът е пренесен в Новия завет, където Павел насърчава 
вярващите, като им напомня: „А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под 
нозете ви.“ (Римляни 16:20). Отивайки още по-далеч с  кървавата образност 
- кучетата ще пируват с плътта на нечестивите. Този стих е най-ранният 
индикатор, че в края на века ще има голям празник, на който птиците и 
животните ще пируват с труповете на тези, които нахлуват в Ерусалим. 
По-късно Йезекиил ще разшири драстично тази тема (Езекил 39:17-20). 
След това този образ бива пренесен в Новия завет, където ангел призовава 
птиците и зверовете да се съберат в Ерусалим, за да пируват с плътта на 
армиите на Антихриста (Откр. 19:17-19). 

ПРОЦЕСИЯТА НА БОГА: РЕПРИЗ 
Това, което следва, по мое мнение, представлява славното сърце на Псалм 
68:  

Боже, видяхме Твоето шествие, 
шествие на моя Бог, на моя Цар към светилището: 
отпред вървяха певци, отзад – свирещите музиканти, 
а в средата – девиците с тимпани. 
„Благославяйте Бога Господа в събранието си (ст. 24–26)  
вие, които сте от извора Израилев. (Псалм 68:24–26)  

    Тук имаме, идващо директно от вдъхновените устни на цар Давид, 
действително описание на победоносното влизане на неговия потомък, 
Исус Месията, в Йерусалим. Въпреки че Той е ЯХВЕ, гръмотевичният Бог 
от Синай, Той също е и напълно човешкият „Син на Давид“. Влизането на 
Исус в града тук се нарича „шествието на Бог“. Трудно е да се обхване 
пълнотата на всичко, което е описано тук. Ако това беше филм, тук щеше 



да има по нещо за всеки. За тези, които са привлечени от подобни неща, 
има война и кръв. За тези, чиито сърца се разчувстват от мюзикъли, това 
също е и мюзикъл. Понеже в днешно време виждаме, че подобно на цар 
Давид, толкова много поколения по-рано, певците и лидерите на 
поклонението водят пътя! Зад шествието има и други жени, които свирят 
на инструменти и ликуват. Смиреното триумфално влизане на царя, 
описано в Евангелията, сега е заменено от върховното триумфално влизане 
на Царя на славата. Давид описва шествието на победата като по-славно 
от което и да е шествие, на което някога се е радвала могъща победоносна 
армия , по - з р е лищно , о тко лко т о дори нашите най -в е лики 
кинематографични майстори някога са заснемали на филм. Сияйният, 
чието идване беше като изгрева на слънцето от планината Синай, все още 
сияе, с безброй ангели и светии, возещи се в колесници, заедно с 
множество освободени пленници, всички ликуващи, пеещи и покланящи се 
на своя Бог и Цар. За тези, които обичат Исус и копнеят за Неговото 
идване, възможно е да не съществува нещо по-подходящо, върху което да 
размишлявате.   
    Стих 27 изброява четирима представителя от дванадесетте племена на 
Израел, всички от които ще присъстват на този ден:  

“Там бе малкият Вениамин, началникът им, Юдовите първенци и 
дружината им, Завулоновите първенци, и Нефталимовите първенци.” 
(Псалм 68:27 ESV)  

    Докато Вениамин и Юда представляват южното царство на Юда, 
Завулон и Нефталим представляват северните десет племена, които 
образуват царството на Израел . Споменаването на племена , 
представляващи и двете царства, говори за възстановяването на целия 
Израел по онова време. Това възстановяване на целия дом на Израел в 
последното време също е конкретно пророкувано както от Йеремия, така и 
от Йезекиил (вж. Йеремия 31:31-33; 33:14; Ез 37:15-28). Този стих също 
опровергава възгледа, толкова често срещан сред християните, че Бог няма 
бъдещи конкретни планове за национален Израел. Тук виждаме, че целият 
дом на Израел ще бъде възстановен и ще присъства, когато Исус се 
завърне. Няма нищо, което да предава по-ясно идеята за националния 
Израел от назоваването на неговите дванадесет племена. Това 
есхатологично възстановяване на целия дом на Израел бива потвърдено и в 
Новия завет, когато Исус казва на учениците Си: „А Исус им рече: Истина 



ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато Човешкият Син 
ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще 
седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви 
племена.” (Матей 19:28). 

КОГАТО ИСУС ЦАРУВА В ЙЕРУСАЛИМ 
Стих 29 говори за действителния период на възстановяване, когато Исус 
присъства физически като Цар в Йерусалим: 

“Заради храма ти в Йерусалим царете ще ти донесат дарове.” (Псалм 68:29)  

    Много християни смятат, че след завръщането на Исус храмът никога 
няма да бъде възстановен. Писанията обаче са ясни, че след като Исус се 
завърне, Той лично ще надзирава възстановяването на храма в Йерусалим 
(напр. Ис. 60:10-13; Йез 40-48; Зах. 6:12-13). Това описание на царе, 
носещи дарове, за да съдействат за неговото възстановяване по време на 
месианската епоха, се споменава също от пророк Исаия (60:1-15). 

СМАЗВАЩИЯТ: РЕПРИЗ  
Мотивът за смазването на Божиите врагове е повторен за последен път. 
Тук се подчертава войнолюбивия, ламтящ за плячка характер на Божиите 
врагове:  

“Смъмри зверовете в тръстиката, 
многото бикове, с юнаците на племената 
които са алчни за плячка; 
разпръсни народите, които обичат война. 
Ще дойдат големци от Египет; 
Куш ще побърза да простре ръцете си към Бога. (Псалм 68:30–31 ESV)  

     Споменаването на зверовете, които живеят сред тръстиките се отнася 
до крокодилите, които, тъй като се срещат в изобилие в река Нил, 
символично представляват Египет. Следователно Давид призовава за това 
враждебните владетели на Египет да бъдат порицани. След това Давид се 



моли, когато Смазващият дойде, да смаже войнолюбивите врагове на 
Израел, които ламтят за плячката от войната. По-късно различни пророци 
ще опишат нахлуващите армии на Антихриста, използвайки точно същите 
термини (Ис. 10:6; Дан. 11:24; Йез. 38:13; Зах. 14:1). В резултат на 
Господните присъди срещу онези, които са враждебни към Неговия народ, 
Египет и Куш (днешен Судан) ще се покаят, ще се обърнат към Бог и ще 
изпратят емисари в Ерусалим (вж. Ис. 19). По подобен начин Исаия също 
говори за поредица от изкупителни присъди, които ще се случат в Египет в 
последните дни, които ще доведат до обръщането на мнозина там към 
Господа (вж. Ис. 19; Йез. 30:4-6).  

ВЪЗХВАЛА НА ЕЗДАЧА НА ОБЛАЦИТЕ: РЕПРИЗ 
Отнасяйки се далеч не само за Египет и Куш, псалмът завършва с 
грандиозен призив към всички народи на земята да пеят хваления на 
славния Ездач на облаците:  

“Земни царства, пейте Богу,  
Пейте, хвалете Господа, (Села.)  
Който язди на небесата,  
които са от века; 
Ето, издава гласа Си, мощния Си глас.  
Признайте, че силата принадлежи на Бога;  
Превъзходството Му е защита над Израиля,  
И силата Му стига до облаците.  
Боже, от светилищата Си се явяваш страшен;” 

    Докато началото на псалма (стихове 1-6) призовава Израел да пее 
ентусиазирано хваление на Бог, сега призивът за хваление е универсален, 
обхващащ всички нации. Но въпреки факта, че Той е Богът на всички 
народи, Той продължава да се идентифицира като „Богът на Израел“, чието 
величие е над Израел. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Това, което съдържанието на този велик псалм на Давид ни предоставя, са 
безспорно едни от най-величествените и вълнуващи пророчески образи в 
цялата Библия. Черпейки от историческия поход на Господ от Синай до 



Сион, този псалм ни предоставя славната възможност да надзърнем в най-
бленуваното и дългоочаквано събитие на всички времена. Тук ни се дава 
бегъл поглед върху завръщането на Исус, чиито подробности са значително 
разширени отвъд това, което видяхме по-рано както в Благословиeто на 
Моисей, така и в Песента на Девора. Заедно с Давид, сега ние също можем 
да кажем, че „видяхме твоето шествие, о, Боже“, шествието на Исус, 
нашия Бог и Цар, в светилището. Тогава не е изненада, че тонът на псалма 
е тон на неудържим ентусиазъм и ликуване. Така както този псалм бил 
използван от древните израилтяни, за да честват Божиите могъщи дела в 
миналото и да сочат към предстоящите Му велики дела, така нека бъде 
използван отново, за да напомня на Божия народ за това, което скоро 
предстои. Нека Божият народ днес преоткрие този многостранен, безценен 
диамант и нека всички ние да си възвърнем ентусиазма и вълнението, 
които обхванаха цар Давид, когато танцуваше диво пред онова, което бе 
просто образ на Онзи, на когото лично ще станем свидетели, когато се 
завърне в пламтящ огън и голяма слава.  
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ШИРОК ПЪТ ПРЕЗ ПУСТИНЯТА 



Нашето изследване на Пустинните пророчества започна в края на 

броденето на Израел из пустинята с благословението на Мойсей. Оттам 
преминахме към периода на съдиите с победния химн на Девора. След 
това продължихме към времето на царете със великия процесиален псалм 
на Давид. Заедно тези необикновени пророчества поставиха основата за 
очакването на Израел, че ЯХВЕ ще дойде отново от Синай, ще си проправи 
път през пустинята на Едом и ще спаси Своя народ. Времето на пророците 
е периодът, в който тези очаквания биват зациментирани в еврейския ум. 
Пророк Исаия, по-специално, щял да допринесе значително за традицията. 

ШИРОК ПЪТ ПРЕЗ ПУСТИНЯТА 
В част 2 обсъдихме множеството препратки в пророчеството на Исаия към 
цикъла на заветните наказания. Според този цикъл, първо, много от 
жителите на Израел или ще бъдат отведени в плен на околните народи, или 
ще избягат в пустинята. Тогава, в този мрачен час, Господ ще се появи и 
ще спаси Своя народ. Докато Давид описа това велико освобождение като 
свято шествие, Исаия продължава, описвайки огромен широк път през 
пустинята, по който ще пътуват Бог и Неговият народ, шествайки към 
Йерусалим. Докато Господ и Неговият народ вървят по този път, сухата и 
безплодна пустиня ще стане като тучна градина (Исаия 35:1-10; 40:1-11; 
41:18; 43:19-20; 51:3). Ще разгледаме двата основни пасажа по-долу.  

ИСАИЯ 35 
Заедно 34та и 35та глава на Исаия образуват едно цяло пророчество. В 
глава 34 Господ заявява намеренията Си да съди народите, враждебни на 
Израел, представлявани от Едом. Те ще се превърнат в безлюдна пустош и 
димяща купчина пепел. В глава 35 обаче образите разменят местата си. 
Народът на Израел е описан като заточен в Едом, в място, описано като 
безплодна, суха пустиня. Въпреки безнадеждното им състояние, Господ 



обещава, че пустинята ще стане място на нов живот, плодовитост и 
огромна радост:  

“Пустото и безводното място ще се развеселят,  
И пустинята (Араба - бел.пр.)  
ще се възрадва и ще цъфне като крем.  
Ще цъфти изобилно, и ще се развесели дори с радост и песни;  
Ще се даде на нея славата на Ливан,  
Превъзходството на Кармил и Сарод;  
Те ще видят славата Господна,  
Величието на нашия Бог.” (Исаия 35:1–2)  

     Изсъхналата пустиня Араба, на юг и изток от Израел, ще претърпи 
пълна трансформация. Уеб прекрасно описва това божествено 
преобразяване: „В глава 35 сякаш брилянтен сноп светлина пробива 
облаците и всичко отново се къпе в блясък. Безводната пустош изведнъж  
разцъфтява, когато Господнята слава се спуска като освежаващ дъжд и 
цялата земя вика от радост.”1 Тук виждаме пряко разширение на 
Давидовия шествен псалм, обяви по-рано, че когато Бог дойде, пустинята 
ще види „изобилен дъжд“, който ще освежи и съживи народа Му, който 
изнемогва там (Псалм 68:9–10). Сега Исаия разширява мислите на Давид и 
описва пустинята, цъфтяща от живот до такава степен, че започва да 
крещи от радост. Виковете и ликуването, разбира се, идват от изгнаниците 
и пленниците на Израел, които сега се завръщат свободни в Сион. Стр. 212 

ПОЕЗИЯ ИЛИ РЕАЛНОСТ? 
Много коментатори се опитват да тълкуват тези пасажи като чисто 
поетични и фигуративни. За тях пустинята просто представлява дългата 
Израелска история на страдание и изолация от Бога или нещо подобно. 
Озеленяването на пустинята просто символизира неочаквания обрат в 
неволите и състоянието на Израел. Въпреки че е вярно, че видението е 
изпълнено със символичен и фигуративен език, то трябва да се тълкува 
холистично, което означава, че то представя фигуративни реалности, но 
също така и една много веществена, окончателна и буквална бъдеща 
реалност. Акцентът в различните Пустинни пророчества върху много 
специфични географски местоположения като Синай, Сеир, Фаран, Едом и 
Йерусалим ясно показва, че това не са просто абстрактни или универсални 



метафори. По същия начин, по който различните заветни наказания бяха 
буквално изпълнени в историята, така и окончателното освобождение на 
Израел ще бъде изпълнено буквално. Когато вавилонците дойдоха, Израел 
не беше нападнат и унищожен метафорично. Нейните хора не бяха 
депортирани образно сред нациите. Докато тази концепция за идването на 
Бог се развива и особено когато достигаме периода на Новия завет, вече 
става много ясно, че Бог е имал намерение тези очаквания да бъдат 
разбирани като отнасящи се до много реални бъдещи действителности. Не 
трябва да си позволяваме изкусната употреба на поезия от Исаия да ни 
омае до такава степен, че да приемем, че тези пасажи са просто метафори. 
Те са нещо повече от това. Както казаха ангелите на присъстващите на 
Елеонския хълм, по същия начин, по който Исус се издигна буквално пред 
очите им и изчезна в облаците, така и ще се върне в облаците (Деяния 
1:9-11). Из цялото Писание Бог обещава, че Исус ще се върне, ще премине 
през пустинята и ще освободи Своя народ от изгнание. Тези обещания са 
реални. Така са били разбирани през цялата история на Израел и така 
трябва да ги разбират християните днес.  

БОГ ЩЕ ДОЙДЕ С ОТМЪЩЕНИЕ 
По-нататък в Исаия 35 виждаме, че Бог ще дойде конкретно с отмъщение 
за Неговите врагове и спасение за Своя народ:  

“Укрепете немощните ръце,  
И утвърдете ослабналите колене.  
Кажете на ония, които са с уплашено сърце:  
Укрепете се! не бойте се! Ето вашият Бог!  
Възмездието ще дойде с Божие въздаяние:  
Той ще дойде и ще ви избави.“ (Исаия 35:3–4)  

   Добрите новини за идването на Бог се сравняват с освежаващите 
дъждове, които падат от небето върху пустинята. Защото Неговото идване, 
подобно на дъжда, ще донесе облекчение конкретно за онези, които са 
изтощени, обхванати от безпокойство или уплашени. Всички те трябва да 
се окуражат, защото дългоочакваният Месия ще „дойде с отмъщение“. 
Както обсъдихме в предишните глави, идеята, че Месията ще дойде с гняв 
и осъждение, за да смаже враговете Си, е важна и повтаряща се тема в 
Писанията (Бит. 3:15; Чис. 24:17; Втор. 32:35; 33 :21; 3 Царе 2:10; Съд. 



5:26–27; Пс. 58:10; 68:21; 110:5; Йоил 3:13; Ис. 63:3; Авв. 3:13; Мал. 4:3; 
Рим. 16:20; Откр. 14:20; 19:15). Успоредно с описанието на Неговото 
идване с отмъщение зa врагове Му има обещания относно това, което Той 
ще направи за Своя народ: „Той ще те спаси.” 

ОТПЛАТА ЗА БЕДНИТЕ 
Как изглежда това спасение? Какво ще стане, когато Исус се върне? Исаия 
казва, че слепите, глухите, немите и куците ще получат пълно изцеление:  

“Тогава очите на слепите ще се отворят,  
И ушите на глухите ще се отпушат,   
Тогава куцият ще скача като елен,  
И езикът на немия ще пее;  
Защото в пустата земя ще избликнат води,  
И потоци в пустинята.  
Нажеженият пясък ще стане езеро,  
И жадната земя водни извори;  
В заселището, гдето лежаха чакалите,  
Ще има зеленина с тръстика и рогоз.” (Исаия 35:5–7)  

     Денят Господен, великият ден на справедливостта, ще преобрази 
всичко. Пустинята ще се превърне в добре напоена градина, онези, които 
преди не са можели да ходят, ще скачат като елени, а езикът, който не е 
можел да говори, ще вика от радост. Това обновление ще засегне както 
земята, така и самите тела на Господния народ. Когато дойде Божията 
слава, тогава ще започне обновяването на всички неща. Въпреки че 
непосредственият контекст на тази глава наистина е действителното 
завръщане на Исус, тя също така сочи в по-широк смисъл към 
хилядолетното царуване на Месията или това, което Петър нарича 
„времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века 
чрез устата на Своите свети пророци.” (Деяния 3:21). В писмото си до 
римляните, апостол Павел вероятно също се позовава на това пророчество, 
казвайки, че „самото творение ще се освободи от робството на тлението и 
ще премине в славната свобода на Божиите деца.“ (вж. Римляни 8:18–25). 

ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА В СИОН 



Сега Исаия въвежда темата за пътя през пустинята. Това ще бъде широк 
път, създаден изцяло за изкупените:  

“И там ще има друм и път, 
който ще се нарече път на светостта; 
нечистият няма да мине през него, а ще бъде само за тях; 
пътниците – дори и глупавите – няма да се заблуждават по него. 
(глупци няма да скитат по него (And fools will not wander on it)  - англ.превод 
- бел.пр.) 
Лъв няма да има там, 
нито ще се качи по него хищен звяр; 
такъв няма да има там; 
а изкупените ще ходят по него. 
Изкупените от Господа ще се върнат 
и ще дойдат с възклицание в Сион; 
вечно веселие ще бъде на главата им; 
ще придобият радост и веселие; 
а скръб и въздишка ще се отдалечат.” (Исаия 35:8-10) 

   Докато предишните Пустинни пророчества представят идеята, че ЯХВЕ 
преминава по доста добре очертан маршрут от Синай до Сион, то Исаия 
разширява тази концепция. Сега, пророкът говори за действителен широк 
път. Когато Бог тръгне през пустинята ще бъде направен масивен широк 
път. Неправедните няма да ходят по този път, само онези, които са 
„изкупени“. Тук виждаме друга директна алюзия обратно към шествения 
псалм на Давид. Там Давид казва, че Месията води затворници с пеене 
(Псалм 68:6). Тук Исаия споменава, че изкупените от Господа викат от 
радост. Навлизайки в земята, техните предишни скърби и стенания се 
заменят с ликуване и радост, които никога няма да стихнат. 
    Кои точно са изкупените, които ще бъдат част от това славно шествие? 
Въпреки че контекстът на пророчеството се отнася първо за изгнаниците 
на Израел, те в никакъв случай няма да бъдат единствената присъстваща 
група. Знаем кой няма да бъде включен: текстът казва, че глупците, 
нечистите и свирепите (лъвове) няма да ходят по този път. Да, оцелелият 
остатък от евреи, когото освобождава Исус, ще Го последва в Сион, 
столицата на възстановеното царство на Израел. Както видяхме обаче, 
процесията ще включва безброй колесници, управлявани от ангели. 
Апостол Павел обаче добавя, че онези от нас, които са изкупени, също ще 



присъстват: „Когато се яви Христос, нашият[a] живот, тогава и вие ще се 
явите с Него в слава.“ (Кол. 3:4). Разбира се, това допринася за обаянието 
на тези пророчества. Вместо някакво фантастично видение за далечно 
бъдеще, отнасящо се за други хора, за онези, които са „в Месията“, това е 
нашето бъдеще. Тази свята процесия, водена от Исус, в пълнотата на 
Неговата сияйна слава, е нещо, което ние ще видим, и чуем, и вкусим, и 
помиришем, и в която ще участваме с цялото си сърце. Когато бившите 
пленници на Израел пеят и викат, ние, които сме Негови ще пеем и викаме 
заедно с тях!  
   Преди да приключим с Исаия 35, отбелязваме, че както всички 
предишни Пустинни пророчества, така и Исаия черпи различни мотиви от 
Изхода и ги прилага към бъдещото пришествие на Месията. Мотиер 
заявява: „Съвсем ясно е, че тези стихове се основават на разказа за 
Изхода.”4 Пророчеството на Исаия тук е още един важен депозит сред 
нарастващата традиция на Пустинните пророчества. 

ИСАИЯ 40 
Само няколко глави по-късно Исаия се връща към темата за широкия път 
през пустинята. Пророчеството започва с призив за утеха на Израел, 
понеже нейните премеждия са приключили и изкуплението й най-накрая е 
дошло:  

„Утешете, утешете людете Ми, Казва вашият Бог.  
Говорете по сърцето на Ерусалим, и изказвайте към нея,  
Че времето на воюването й се изпълни,  
Че беззаконието й се прости; ” (Исаия 40:1–2)  

  Окончателното изкупление на Израел беше подсигурено чрез 
изкупителната жертва на Исус. „Утехата“ всъщност няма да се случи на 
национално ниво преди Той да се завърне (Исаия 12:1-2). След това се чува 
глас, който призовава да се направи широк път за Бог през пустинята:  

“Глас на един който вика:  
Пригответе в пустинята пътя за Господа,  
Направете в безводното място прав друм за нашия Бог.  
Всяка долина ще се издигне,  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B8+3&version=CBT%23fbg-CBT-36085a


И всяка планина и хълм ще се сниши;  
Кривите места ще станат прави,  
И неравните места поле;” (Исаия 40:3–4)  

     Образът тук е на глашатай, който отива пред царя и известява неговото 
идване. По-късно Малахия, последният от библейските пророци, ще 
повтори тази тема: „Ето, Аз изпращам вестителя Си, Който ще устрои пътя 
пред Мене; И Господ, Когото търсите, Неочаквано ще дойде в храма Си, Да! 
Ангелът (“пратеникът” - англ. превод - бел.пр.) на завета, когото вие 
желаете; Ето, иде, казва Господ на Силите.” (Малахия 3:1). Повечето 
християни са запознати с тези пасажи, понеже те са цитирани във 
всичките четири евангелия и се прилагат към Йоан Кръстител (Матей 3:3; 
11:10; Марк 1:2-3; Лука 3:4-5; 7:27; Йоан 1:23). В действителност, Йоан 
идентифицира себе си като гласа на вестителя в пустинята (Йоан 1:23). Тъй 
като живеел в Юдейската пустиня и  призовавал Израел към покаяние, за 
да ги подготви да приемат Исус като Месия, той със сигурност отговаря на 
критериите. Важно обаче е да се осъзнае факта, че окончателното 
изпълнение на пророчеството остава в бъдещето със завръщането на Исус. 
Следващите два стиха изясняват това:  

“и славата Господня ще се яви  
и всички твари заедно ще я видят .  .  .  .  
Ето, Господ Йехова ще дойде със сила 
и мишцата Му ще владее за него; 
ето, наградата Му е с него 
и въздаянието Му – пред него.” (Исаия 40:5,10)  

    В тези два стиха има пет важни теми, всички от които описват второто 
пришествие на Исус: 

1. Славата Господня ще се яви. 

2. Славата Господня ще бъде видяна от всички хора. 

3. Бог ще дойде. 

4. Той ще дойде както с награда, така и с отплата. 



5. Неговата ръка ще управлява. 

 ·  Първо, споменаването на това, че славата на Бог ще се яви, винаги се 
използва като препратка към Исус и Неговото завръщане (Мат. 16:27; 
24:30; 25:31; Марк 13:26; Лука 21:27; 1 Кор. 2:8; 2 Кор. 4:4; Евреи 1:3; Тит 
2:13).  

· Второ, концепцията за завръщането на Исус като видимо събитие, 
„видяно“ от целия свят, е тема, повтаряна както в Стария, така и в Новия 
завет (Ис. 33:17; 35:2; 52:8,10; 66:14,18; Зах. 12:10; Мат. 24:30; 26:64; 1 
Сол. 1:7–8; 2 Сол. 2:8; Колос. 3:4; Откр. 1:7). 

· Трето, концепцията за Бог, „идващ“ в края на епохата се използва както 
в Пустинните пророчества, така и в много други месиански пророчества 
(Втор. 33; Съд. 5; срв. Дан. 7:13; Мат. 24:30; Марк 13:26 ; Лука 21:27; 2 
Петр. 3:4; Евреи 10:37).  

· Четвърто, темата за Месията, идващ с наказание за нечестивите и 

награди за праведните, е тема, неразривно свързана с Неговото завръщане 
(Битие 3:15; Чис. 24:17; Втор. 32:35; 33:21; 1 Царе 2 :10; Съд. 5:26–27; Пс. 
58:10; 68:21; 110:5; Йоил 3:13; Ис. 63:3; Ав. 3:13; Мат. 25:23; 31–46; Юда 
14; Откр. 14:20; 19:15).  

· Пето, препратката към Господната „мишца, управляваща за него” е ясна 

препратка към могъщите действия на Бог по време на Изхода (Из. 3:19; 
6:6; 13:3; 15:16; Втор. 4:34; 5:15; 7:8,19; 26:8). По-късно пророците ще го 
приложат към бъдещото изкупление на Месията (Ис. 52:10; 53:1; Йер. 
32:21; Йез. 20:33-34), а новозаветните писатели го прилагат към Исус (Лука 
1:51); Йоан 12:38).  

ПАСТИРЪТ 
В следващия стих виждаме повторение на друга позната тема:  



“Той ще пасе стадото Си като пастир,  
Ще събере агнетата с мишцата Си,  
Ще ги носи в пазвата Си,  
И нежно ще води кърмещите овце.” (Исаия 40:11)  

   Както в Шествения псалм на Давид (ст. 13), тук Господ отново е 
изобразен като пастир, който води овцете Си у дома (вж. Мих. 2:12–13; 1 
Петр. 5:4). Несъмнено, Исаия 40 е пророчество за Месията, идващ от 
небето, за да донесе освобождение и изкупление. Призивът да направим 
равен широк път през пустинята се отнася до много повече от подготовка 
на сърцата, както направи Йоан Кръстител. В крайна сметка става дума за 
подготовка за действителното триумфално шествие на Исус през 
пустинята. Споменаването на изравняване на планини и издигане на 
долини е израз, който се отнася до „практиката на изграждане на пътеки 
за процесии при посещение на високопоставени лица.“5 По същество този 
израз отговаря на нашия съвременен израз „разгънете червения килим“. 
Както казва Уеб, „Неговият царски път ще бъде през пустинята и е 
наложително да се направят подходящите приготовления.“6 Холандският 
теолог Ян Ридербос казва ясно: „Централното изпълнение се състои в 
пришествието на Христос, отражението на Божията слава.”7 По подобен 
начин Питърс казва, че пророчеството  

“предстои да се изпълни единствено в бъдещето. Поне едно такова 
изпълнение съответства на славата на Господа и Неговото дело, свързано с 
Второто пришествие, и не можем да видим никаква основателна причина 
да отхвърлим идентифицирането му, по някакъв начин, с пустинята, като 
мястото, от където този Цар на царете идва и пред когото ще се отвори 
„широк път“, както подобава на един могъщ завоевател.”8  

     Подобно на предходните Пустинни пророчества, Исаия 40 използва 
езика на Изхода, но го прилага към идването на Месията. Отново, 
завръщането на Исус е представено като един вид втори или последен 
Изход от пустинята към Сион. Исус, който лично ще води Израел през 
пустинята, е едновременно както по-великият Моисей, така и славата на 
Всемогъщия Бог ЯХВЕ в плът.  

  



ИСАИЯ 42: КОГАТО ИСУС СЕ ПРИДВИЖВА НАПРЕД КАТО ВОИН 
Исаия 42 продължава същата тема. След като биват подчертани 
множеството велики неща, които ще бъдат извършени от идващия Месия, 
прокънтява следният вик: „Пейте на Господа нова песен, пейте хвалата Му 
от краищата на земята!“ (ст. 10). Призивът да се отдаде хвала на Бог е 
отправен до морските брегове, до островите и накрая до пустинната 
пустош: 

“Нека пустинята и нейните градове, селищата, където живее Кидар, да се 
радват на глас. Нека ликуват живеещите в Села*, Нека възклицават от 
върховете на планините” (Исаия 42:11)  

    Паралелизмите тук идентифицират пустинята като района на Села и 
Кедар. Мартин отбелязва, „Кедар . . . е област в Северна Арабия, а Села е 
бил град в Едом.”9 Докато глави 35 и 40 говорят за това, че Господ лично 
води народа Си по широк път през пустинята, глава 42 идентифицира 
конкретното местоположение на този път; това е същата пустиня, през 
която Израел вече беше преминал. Пророчеството продължава с графично 
и славно описание на завръщането на Исус:  

“Господ ще излезе като силен мъж,  
Ще възбуди ревнивостта Си като ратник (воин - бел.пр.),  
Ще извика, да! ще надигне боен вик.  
Ще надделее над враговете Си;” (Исаия 42:13)  

    Обичам този стих. Във всички предишни Пустинни пророчества Бог е 
изобразяван като воин. Тук Той също е наречен „ратник“ (a man of war - 
мъж на война, войн - бел.пр.). Този език е извлечен директно от Победния 
химн на Моисей, който беше изпят от израилтяните, докато стояха в 
безопасност на брега на Червено море, току-що видели поражението на 
фараона и неговите армии. Заедно те пееха:  

“Господ е силен Воевател; Името Му е Иеова. 



Колесниците Фараонови и войската му хвърли в морето;  
Отборните му полководци потънаха в Червеното море.” 
(Изход 15:3–4)  

     Песента на Исаия започва с призив „[изпейте] на Господа нова песен” 
(ст. 10). За да има нова песен обаче, първо трябва да е имало стара песен. 
Докато първият Изход беше придружен от великолепния Победен химн на 
Моисей, вторият Изход ще бъде въведен от нов победен химн, неизмеримо 
по-славен.  

ИСАИЯ 63  
В Исая 63 пророкът ни дава безспорно най-графичното описание на Исус 
като Божествен воин в цялото Писание. В началото на пророчеството 
виждаме Исаия, като страж на стените на Сион, гледащ на юг към Едом и 
задаващ въпроса:  

“Кой е този, който иде от Едом, С очервени дрехи от Восора, Този славен в 
облеклото си, Който ходи във величието на силата си?” (Исаия 63:1а)  

     Веднага разпознаваме мотиви и теми, общи за Пустинните пророчества. 
Ето го отново войнът, излизащ от Едом (вж. Втор. 33:1-2; Съд. 5:4-5; Пс. 
68:13). NASB описва дрехите Му като „блестящи“, а NIV Го описва като 
„облечен в блясък“. Други преводи обаче описват дрехите Му като ярко 
червени. Докато Господ беше описан преди като сияещ от Синай и Едом, 
идеята, че дрехите Му са червени, е нова концепция.  

ТЪПЧЕЙКИ ЛИНА  
В глава 59 на Исаия се говори за „мишцата на Господа“, която облича 
„одежди на отмъщение“ и „ревност като мантия“ (ст. 17). Сега, в глава 63, 
ревностният и отмъстителният се разкрива напълно и отговаря на въпроса 
на Исаия: „Аз съм, Който говори с правда, Мощен да спасявам.“ (ст. 1b 
ESV). Исаия разбира, че Този който говори е Господ, но Той продължава да 
любопитства относно Неговото облекло: „Защо е червено облеклото Ти. И 
дрехите Ти подобни на ония на човек , който тъпче в лин?“ (ст. 2 ESV). 
Защо изглежда така, че сякаш е тъпкал грозде цял ден? Господ отговаря: 



„Аз сам изтъпках лина, И от племената не бе с Мене ни един човек; Да! 
стъпках ги в гнева Си, И смазах ги в яростта Си, Тъй че кръвта ми 
попръска дрехите Ми, И изцапах цялото Си облекло.” (Исаия 63:3 ESV) В 
древни времена гроздето се поставяло в голям каменен съд и се мачкало с 
крак. До края на дългия ден дрехите на тъпкачите на гроздето били 
напълно изцапани с гроздовия сок. Тук обаче Войнът е изцапал дрехите Си 
с кръвта на враговете Си. 

САМ САМИЧЪК? 
Както обсъдихме по-горе, когато Месията преминава през Едом, Той ще 
бъде придружен от могъща тълпа и безброй ангели. Тогава какво означава 
този стих, който Го описва като тъпчещ сам пресата? Това е просто 
повторение на това, което вече беше казано в глава 59:  

“Видя, че нямаше човек,  
И почуди се, че нямаше посредник ( или “ходатай” - бел.пр.);  
Затова Неговата мишца Му издействува спасение,  
И правдата Му го подкрепи.” (Исаия 59:15–16)  

    Целта не е да се каже, че Исус не е придружаван от никого, а по-скоро 
че единствено Той е отговорен за донасянето на спасение и смазването на 
Своите врагове. Той е Господната мишца и страдащият слуга, който 
единствен носи изкупление и спасение, както е описано в Исаия 53: „Кой е 
повярвал известието ни? И на кого се е открила мишцата Господна?“ (ст. 
1). Както казва библейският коментатор Бревард С. Чайлдс, „[Н]икой от 
Израел не застанал на Негова страна за справедливост . . . също нямало 
нито един от народите, който да застане на страната на Божията праведна 
кауза.“10 По същия начин Мотиер добавя: „Цялото дело на съда, както и 
цялото дело на спасението, е изключително, уникално, индивидуално 
негово.“11 Спасението не е според Божията благодат и добрите дела на 
човека, така и предстоящото спасение на Исус няма да бъде извършено от 
армиите на Исус и някаква международна коалиция от човешки армии. То 
няма да бъде Исус и Израелските отбранителни сили. Никакви армии от 
народите няма да Му помогнат. Този пасаж не представя Исус и армията 
на Съединените щати. По същия начин, по който единствено Исус е 
осигурил изкупителната жертва за нашите грехове, така и сам Исус ще 
стъпче пресата на Божия гняв и ще смаже враговете Си. По никакъв 



начин обаче тази перспектива не противоречи на факта, че Той ще бъде 
придружен от Своите небесни армии, докато извършва всичко това.  

ЗА ОТПЛАТАТА НА СИОН 
Преди това, в глава 34, Исаия вече беше говорил за есхатологичното клане 
в земята на Едом. Там ни се казва: „[Т]яхната земя ще бъде напоена с 
кръв,” (ст. 7). Причината за това клане е ясна: „Защото настана ден за 
отмъщение Господне, година на отплата за Сион.” (ст. 8). Тук, в почти 
идентична форма, Божественият Войн обяснява защо точно е напоил 
дрехите Си с кръвта на враговете Си:  

„Защото денят за въздаянието бе в сърцето Ми, И годината Ми за 
изкупване настана. Аз разгледах, но нямаше кой да помага; И зачудих се, 
че нямаше кой да подкрепя; Затова, Моята мишца Ми изработи спасение, 
И Моята ярост, тя Ме подкрепи. Аз стъпках племената в гнева Си, Опих ги 
с яростта Си, И излях кръвта им на земята. (Исаия 63:4–6) 

     Без съмнение ще има мнозина, които ще прочетат тези пророчества за 
първи път и ще бъдат обезпокоени от обрисуването на Исус като 
отмъстителен, напоен с кръв екзекутор. Трябва обаче да разберем 
същността на тази последна присъда. Често обичам да напомням на 
съвременните, живеещи в удобство западни християни, че днес има повече 
роби на земята, отколкото когато и да било в човешката история. 
Огромното мнозинство са млади момичета, някои от тях буквално държани 
в клетки, използвани от онези, които не изпитват никакви угризения да 
експлоатират друг човек за свое перверзно и моментно удоволствие. Те 
наброяват милиони. Когато си представим виковете за края на мъчението, 
за идването на Изкупител, издигащи се до Божиите уши всеки един 
момент от всеки  ден, тогава можем да започнем да разбираме причината 
за деня Господен. Господ ще се върне не само, за да сложи край на 
страданието на Своя народ Израел, но и да отговори на виковете за 
справедливост, които се надигат от сърцата и устните на праведните и 
невинните по цялата земя. Имайки предвид този по-широк контекст, става 
много по-лесно не само да разберем бруталния характер на този пасаж, но 
и действително да усетим огненото очакване, което без съмнение бушува в 
Божието сърце: Най-накрая, Неговият ден на отмъщение и справедливост 
дойде. Нека този ден дойде бързо! 



ИСУС, ОКЪРВАВЕНИЯТ ВОИН 
В обобщение, Пророчеството на Исаия 63 е пълно с термини, които ясно 
установяват, че тази величествена фигура не е никой друг освен Исус 
Месията. 

• Шестващият е „мишцата Господна“. Както видяхме по-горе, този термин, 
извлечен от могъщите действия на Господ по време на Изхода (Изход 3:19; 
6:6; 13:3; Второзаконие 4:34; 5:15; 7:8,19; 26:8), по-късно се прилага за 
Месията (Исаия 52:10; 53:1; Йер. 32:21; Йез. 20:33-34) и в Новия завет се 
прилага изрично за Исус (Лука 1: 51; Йоан 12:38).  

• Дрехите Му са напоени с кръв. Откровение 19, безспорно най-широко 
признатият като отнасящ се за завръщането на Исус пасаж в Библията, 
черпи директно от този образ и го прилага към Исус. Там Той излиза от 
небето с напоените Си с кръв дрехи. (ст. 13). 

• Той носи спасение за праведните и Божия гняв за нечестивите. Да се 
цитира всеки пасаж, говорещ за това, че Исус носи присъда за нечестивите 
и спасение за праведните, би било твърде обширно. Както обсъдихме по-
горе обаче, мотивът за Месията, идващ както с награди, така и с 
отмъщение, е повтаряща се тема както в Стария, така и в Новия завет. Тя 
не само се повтаря в много от по-често признатите Месиански 
пророчества, но и в различните Пустинни пророчества. Например, както 
току-що видяхме по-горе: „Вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: 
Той ще дойде и ще ви спаси” (Исаия 35:4). 

    Питърс обобщава доводите си за това защо вярва, че Исаия 63 говори за 
второто пришествие на Исус:  

“[При] Неговото Второ пришествие множество пасажи споменават 
конкретно гняв, отмъщение на враговете и ужасяващо клане и вечеря. 
Следователно това е описание, приложимо само за Второто пришествие, 
както учи ранната Църква. Но пророкът Го вижда във видение да идва от 
посоката на планината Синай и пита: „Кой е този, който идва от Едом, с 
боядисани в червено дрехи от Восора?“ Наистина, когато сравним Писание 



с Писание, виждаме, че маршрутът, изминат от могъщия Цар от планината 
Синай до пристигането Му в Йерусалим е ясно посочен. Пророчеството 
ясно споменава планината Синай, пустинята Фаран, планината Сеир, 
Едом, Теман или Юга, Бозра, което ни дава директен път от Синай на 
север към Палестина. Това не се отбелязва случайно, а е описателно за 
онова, което ще се случи в действителност.”12 

ИСАИЯ 66: ГОСПОД ЩЕ ДОЙДЕ В ОГЪН 
Последният пасаж, който ще разгледаме в Исаия, се намира в глава 66. 
Въпреки че този текст не говори конкретно за Господ като преминаващ 
през пустинята, той ясно говори за Божието идване и черпи теми от 
предишни Пустинни пророчества.  

“Защото ето, ще дойде Господ в огън, и колесницата Му – като вихър, за да 
излее гнева Си с ярост и заплахата Си – с пламнал огън. Защото Господ с 
огъня и с меча Си ще произведе съд над всяка плът, и мнозина ще бъдат 
поразените от Господа.” (Исаия 66:15-16)  

   Това пророчество въвежда ново описание на ЯХВЕ, идващ едновременно 
и в огън, и във вихрушка. Огънят се подчертава три пъти. Идеята за Бог, 
слизащ в огън, има за цел да даде отражение на Неговото слизане на 
планината Синай, „защото Господ слезе върху нея в огън“ (Изход 19:18). 
Освен това, „в очите на израилевите синове видът на Господната слава 
беше като пояждащ огън на върха на планината“ (Изход 24:17). Думата 
„вихрушка“ говори за гъсти облаци, силни ветрове и други явления, 
свързани с мощна буря. Този образ също има за цел да събуди спомени за 
времето, когато Бог слезе на планината Синай и когато беше казано: „А 
сутринта на третия ден имаше гръм и светкавици, и гъст облак на 
планината“ (Изход 19:16). Бурите също заемат видно място в Песента на 
Девора (Сд 5:4) и Псалма на Великото шествие на Давид (Пс. 68:8–9). Това 
са някои от явленията, които съпътстват Неговото явяване, когато Бог 
слиза от небето. И накрая, Исаия описва Бог като идващ да изпълни 
присъда с меча Си. Вместо обаче да говори в общ смисъл за Господния съд, 
пророкът всъщност казва, че когато Бог дойде, Той ще екзекутира 
множество от Своите врагове. Тази тема, както обсъдихме няколко пъти до 
сега, е може би най-повтарящата се тема, свързана с идването на Месията 
в цялото Писание.13 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подобно на Давид, Девора и Моисей, Исаия също представя Месията като 
ЯХВЕ в телесна форма, маршируващ от Синай към Сион. Както Риса Левит 
Кон обобщава, според Исаия, Месията  

“ще повтори много от чудесата от първия Изход, включително 
осигуряването на храна и вода (Исаия 41:17-18; 43:19, 20; 48:21; 49:10) и 
това, че лично ще води хората през пустинята като пастир. Пътуването 
трябва да завърши с поход към Сион, където пророкът предвижда 
разточително възстановяване на града.” (Исая 44:28; 54:11–12)14  

   Доразвивайки предишните Пустинни пророчества, Исаия предсказва 
прокарването на масивен широк път през пустинята. Пътят ще бъде 
достатъчно голям, за да побере една толкова огромна тълпа и достатъчно 
величествен, за да побере един толкова славен цар. Когато дойде 
обещаният Цар на Израел, в съответствие с пророчествата, направени за 
Месията от самото начало, Той ще избие враговете Си и ще ги смачка като 
грозде. Този славен цар ще продължи напред в Своето шествие, докато не 
стигне до Ерусалим, за да убие най-накрая водача на враговете Си, човека, 
когото Новият Завет нарича Антихриста. Исаия взема образите на тези 
неща от предишните пророчества и ни дава най-графичното, ярко и 
ужасяващо описание на победоносния Божествен воин в цялата Библия. 
Докато повечето съвременни християни си представят Исус почти 
единствено като кроткия и нежен пастир, изобразяван от много 
художници, в действителност, когато Младоженецът се завърне, Той ще 
пристигне на Своята сватба, напоен с кръвта на Неговите врагове и 
враговете на Неговата невяста. 

22  

МОЛИТВАТА НА АВАКУМ 



Не е преувеличение да се каже, че Молитвата на Авакум, подобна на 

Давидовия Велик шествен псалм – едновременно молитва, пророческо 
видение и победен химн – е един от най-силните пасажи, вдъхващи 
благоговение, в цялата Библия. Ето още едно описание на идването на 
ЯХВЕ, който преминава през пустинята. Ясно е, че видението на Авакум 
черпи до голяма степен от всички предишни Пустинни пророчества, като 
същевременно отново ги разширява, добавяйки огромно количество нова 
информация. Всъщност Авакум 3 е може би най-дългата и най-подробна 
теофания (видимо появяване на Бог) в целия Стар завет. Ученият по 
Стария завет Джордж Адам Смит я нарача „Великата теофания“1 

ВЪВЕДЕНИЕ  
Авакум живял и служил приблизително сто години след Исаия в южното 
царство на Юда, по време, когато нацията се била отдалечила значително 
от Господа. В скръбта си за духовното състояние на своя народ, Авакум 
надига плач към Господа:  

“Докога, Господи, ще викам,  
а Ти не искаш да слушаш? 
Викам към Тебе “Насилие!”,  
но не искаш да избавиш. 
Защо ми показваш беззаконие 
и ме правиш да гледам извращение? 
Защото грабителство и насилие има пред мен, 
има и каране, и спор се повдига. 
Затова законът е отслабнал 
и правосъдието не отива към победа; 
защото нечестивите окръжават праведния.” 
(Авакум 1:2-4) 



   Без съмнение много съвременни християни се идентифицират с 
огромната скръб, която Авакум изпитва относно състоянието на 
собствената му нация. Колко дълго още трябваше да търпи това да живее 
сред толкова зли хора? Спомняме си за пророк Йезекил, който говори за 
праведните мъже и жени в Йерусалим, „които въздишат и стенат заради 
всичките мерзости, които се вършат всред него“ (Йезек. 9:4). Божият 
отговор на бунта на Юда обаче съвсем не беше това, което Авакум се 
надяваше да чуе. Господ заяви, че ще докара върху Юда заветните 
наказания. Той щеше да изпрати страховитите и жестоки вавилонци. Те 
щяха да нахлуят в земята, да убият хората и да унищожат нацията (Авакум 
1:5-6). Все още шокиран от това така ужасяващо откровение, Авакум 
надига ходатайствен вик (3:2). Подобно на Мойсей преди него, Авакум 
призова ЯХВЕ да се отвърне от гнева Си (Втор. 9:13-14; Изход 32:12-14). 
Той моли Бог да направи това, което беше направил в миналото: да 
изпрати национално съживление и да покаже милост към Своя заветен 
народ. Господ обаче нямаше да отвърне гнева Си.  Вавилонците идваха. 
Наказанията на завета бяха неизбежни. Вместо да му бъде показано, че 
Господ щеше да отбие Своите болезнени корекции, на Авакум бива 
показано едно видение от дълбоко значение. Видението разкрива 
окончателното, дългосрочно Божие решение на трагедиите, които щяха да 
сполетят Юда. По същия начин, по който Господ беше „слязъл“ на 
планината Синай преди толкова много стотици години (Изход 19:18), в 
далечното бъдеще идваше ден, когато ЯХВЕ щеше да дойде отново, за да 
спаси народа Си.  

ИДВАНЕТО НА ИСУС  
Видението, показано на Авакум, има поразителна прилика както с 
благословението на Моисей, така и с Песента на Девора. Интересно е обаче, 
че докато малко коментатори удостоверяват факта, че който и да било от 
тези два пасажа има нещо общо със завръщането на Исус, то широк кръг 
от коментатори признават факта, че това е вярно за Молитвата на Авакум. 
Питърс уверено заявява, че видението на Авакум „със сигурност . . . се 
отнася за бъдещото пришествие.” По същия начин Фрухтенбаум заявява: 
„Тази молитва на Авакум . . . записва във видение това, което би могло  да 
бъде единствено Второто пришествие.”2 Старозаветният учен О. Палмър 
Робъртсън тълкува пророчеството като „великата последна епифания на 
Божията слава, когато Човешкият Син ще дойде в облаците. . . . Тогава 
всяко око ще го види и видението на Авакум ще получи окончателното си 



изпълнение.”3 Ричард Д. Патерсън и Андрю Е. Хил отбелязват пряката 
връзка между Изхода и откровението на Исус: „Божията победа в миналото 
е предвестник на един бъдещ ден, когато Господ отново ще се намеси в 
защита на Своите Си със страхотна сила (Откр. 19:11-21).“4 И накрая, 
Дейвид Приор отбелязва в своя коментар “Библията говори днес”:  

“Отново има есхатологичен мотив в думите на пророка. Бог е идвал на 
помощ на своя народ в миналото; Бог със сигурност ще дойде отново да ги 
спаси; и в края на времето Бог ще дойде веднъж завинаги, за да оправдае 
онези, които му принадлежат, и да осъди онези, които му се 
противопоставят.”5  

     Следователно молитвата на Авакум е не само най-подробната теофания 
в целия Стар завет, но тя е и най-подробното описание на завръщането на 
Исус в Стария завет. Аз лично напълно се влюбих в този пасаж и се 
надявам, че и вие също. Отдавна е изтекло времето да се припомни отново  
на Божия народ за този често пренебрегван пасаж и той да го възстанови 
като свой източник на огромно вдъхновение и надежда.”  

БОГ  ЩЕ ДОЙДЕ ОТНОВО  
Когато видението започва, връзката му както с Благословението на 
Моисей, така и с Песента на Девора става незабавно очевидна:  

“Бог идвa от Теман, а Светият от планината Фаран. Села.” (Аввакум 3:3a)  

    Още веднъж Бог е представен като идващ от Синай, преминаващ от 
Теман и планината Фаран. Теман означава „юг“ и се отнася за района на 
Едом, докато Фаран е планина между планината Синай и Едом. Въпреки 
очевидните прилики между този пасаж и по-старите Пустинни 
пророчества, първата съществена разлика е, че това видение е написано в 
бъдеще време. Кайл и Делич отбелязват, че то „описва не минало, а бъдещо 
откровение за Господната слава.“6 Затова, Преводът Good News гласи: „Бог 
ще дойде  (“is coming” - бел.пр.) отново от Едом“. (Авак. 3:3 GNT). 
Използването на такива глаголи в бъдеще време е от огромна полза за 
възгледа, че крайният им смисъл е завръщането на Исус. Авакум черпи от 



Божието историческо идване при планината Синай като източник на 
вдъхновение и информация за бъдещото идване на Исус, имащо за цел да 
спаси Неговия народ.  

ОТ ЕДОМ  
Важно е да се отбележи, че отново, Писанията не използват абстрактни 
или неясни термини, за да опишат идването на Месията. Подобно на 
толкова много пасажи, дошли преди този, тук Идващият е представен като 
излизащ от земята на Едом. Робъртсън коментира: „Авакум изобразява Бог 
в движение от Синай през Едом на път към завладяването на земята за 
Неговия народ. Авакум припомня миналия опит на Израел като средство за 
предвещаване на Господната намеса в бъдеще.”7 Докато Бог преминава от 
Синай през Едом по време на Изхода, то Исус ще повтори похода, когато се 
завърне. 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ПОДОБНО НА  ИЗГРЕВ 
Описанието, което следва – това на действителното идване на Месията – е 
несравнимо по своето величие:  

“Славата Му  покри небето  (или “Великолепието Му” - бел.пр.)  
и земята беше пълна с хваление към Него. 
Сиянието Му беше като светлината;” (Авакум 3:3b–4a)  

     Подобно на Второзаконие 33, Господ е описан като сияещ като 
слънцето. NIV може би улавя по-добре нюанса на лъчите на утринното 
слънце, греещи над хоризонта: „Блясъкът Му беше като изгрева“ (ст. 4). Тук 
има известна ирония. Защото, както всички знаят, слънцето винаги 
изгрява от изток. Тук обаче сиянието на Господа, подобно на утринното 
слънце, идва от юг. 
     Забелязваме колко подобно е видението на Авакум на описанието, което 
Исус сам дава за Своето завръщане: „Защото както светкавицата излиза от 
изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия 
Син.“ (Матей 24:27). Целта е да се предаде идеята колко очевидно ще бъде 
това за всички. Слънцето не изгрява тайно, а се вижда от всички. Така че 
завръщането на Исус ще бъде очевидно за целия свят. Есхатологичният 



контекст също е изяснен в друго изявление, направено от Авакум само 
няколко стиха по-рано:  

“Защото земята ще се изпълни с познаване на славата на Господа така, 
както водите покриват морето.” (Авакум 2:14)  

     Тези условия ще се изпълнят само тогава, когато Исус присъства на 
земята по време на Своето хилядолетно управление. Темата за Божието 
есхатологично идване като изгрева или зората се повтаря в няколко 
пасажа в Стария завет и се прилага към завръщането на Исус в Новия 
завет. В красив пасаж Псалм 19:5 описва утринното слънце като 
„младоженец, който излиза из стаята си (хупа)“. В Осия четем: „Той ще се 
появи сигурно, както зората“ (Осия 6:3 GNT). NIV предава този стих: „Той 
ще се появи също толкова сигурно колкото изгрева на слънцето.
“ Оповестявайки на Израел утешителното уверение, че Господ и Неговото 
царство наистина ще дойдат, пророк Исаия извиква:  

“Стани, свети; защото дойде твоята светлина,  
И славата Господна те осия.  
Защото, ето, тъмнина ще покрие земята  
И дълбока тъмнина народите;  
Но Господ ще възкръсне над вас и  
Неговата слава ще се яви върху вас.” (Исаия 60:1–2)  

    В края на старозаветния канон пророк Малахия нарича Господ 
„слънцето на правдата, което ще изгрее с изцеление в крилете Си” (Малахия 
4:2). В Новия завет подобни термини всеки път биват прилагани към Исус. 
В Евангелието на Матей например се казва:  

„Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, 
които седяха в страната на смъртна сянка, изгря им светлина” (Матей 4:16)  

     По подобен начин, в Евангелието на Лука, бащата на Йоан Кръстител, 
Захария, споменава идването на Месията като това, „с което ще ни посети 



зора отгоре“ (Лука 1:78). По този начин, независимо дали говорим за 
изгрева на слънцето или за яркостта на сияещето обедно слънце, подобни 
на тези мотиви, започващи с пасажи като Благословението на Моисей или 
Молитвата на Авакум, започват да се използват в Новия завет за идването 
на Исус.  

СЛАВАТА НА ГОСПОДА  
Но езикът на пасажа предава идеята, че всъщност нещо много повече от 
просто обикновен изгрев, самата Божията слава е тази, която сияе. Както 
казва NIV, 

„Славата Му покри небесата и хвалата Му изпълни земята“ (Авак 3:3).  

     Както изследователят на Стария завет Карл Е. Армърдинг заявява: 
„[Г]оспод е описан като осветяващ света . . . с вдъхващото страхопочитание 
сияние, което характеризира слизането му на планината Синай – светлина, 
блестяща като светкавицата, която придружаваше това събитие, 
нажежена до бяло от неговата слава.”8 Отново подобни описания съвпадат 
перфектно с новозаветната концепция за Исус и Неговото завръщане. Там 
Исус е наречен „Господ на славата“ (1 Коринтяни 2:8), който е изявената 
слава на Бог (2 Коринтяни 4:4; Евреи 1:3), който ще се върне заобиколен от 
видима, сияйна слава на която целият свят ще стане свидетел (Матей 
16:27; 24:30; 25:31; Марк 8:38; 13:26; Лука 9:26; 21:27; Тит 2:13).  

НАПАСТИ И МОР 
Разбирайки, че това изобразява Исус след Неговото завръщане, ние биваме 
абсолютно запленени от величието на описаното:  

“от ръцете Му лъчи,  
и тук е скривалището на силата Му!  
Пред лицето Му върви пораза,  
а по стъпките Му – палещ вятър.” (или “мор” - бел.пр.) 
(Авакум 3:4b–5)  



      Докато Моисей описва, че от ръцете на Господ излизат светкавица или 
огън, то те са описани тук като пробляскващи „лъчи“. Въпреки че Исус не е 
Айрън Мен (Железният Човек - бел.пр.) или някой друг супергерой от 
комикси, изстрелващ лазери или гама лъчи от ръцете Си, подобно 
сравнение всъщност не е извънредно крайно. Нещо подобно на лъчи 
светлина всъщност излизат от ръцете Му. Въпреки тези страховити образи, 
пророкът отбелязва, че силата на Господ всъщност е скрита или забулена. В 
това има голям смисъл. Исус от Назарет не е нищо друго освен Божията 
слава в забулена форма. Всъщност Писанията са ясни, че ако Господ не 
забули славата Си, огненото сияние на самото Му присъствие би погълнало 
всичко пред себе си. „Бог е светлина“ (1 Йоан 1:5), който „обитава в 
непристъпна светлина“ (1 Тим. 6:16) и също е „огън пояждащ“ (Евреи 
12:29). В това видение на Авакум огнената слава на Бог сякаш прониква 
иззад булото на плътта на Месията.  
    Освен силата, излъчвана от ръцете Му, напасти и мор вървят пред и след 
Него. Въпреки че е ясно, че се има предвид язвите от Изхода, ние 
повтаряме отново, че това е бъдещето. Тези напасти трябва да се 
разглеждат като последните етапи на изливането на Божия гняв, насочен 
срещу нечестивите: Антихриста, неговите армии и Вавилон, както се 
говори в книгата Откровение: „И видях на небето друго знамение голямо и 
чудно: седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, 
защото с тях се изчерпва Божият гняв.” (Откровение 15:1). Неслучайно в 
стиховете, които следват непосредствено, светиите са изобразени като 
пеещи две песни: Песента на Мойсей и Песента на Агнето. Както 
месианският еврейски учен Даниел Джъстър коментира: „Стиховете 
свързват Изхода, където Божиите хора невредими гледат как армията на 
фараона бива погълната от вълните на Червено море, с видението, което 
включва победата на мъчениците над звяра.“9  

НАРОДИТЕ ТРЕПЕРЯТ И РУХВАТ 
Следващите стихове са много подобни на Псалм 110, където Войнът Месия, 
след като изпълва земята с телата на избитите Си врагове, спира и 
спокойно пие от потока (ст. 6-7). Така че тук, докато бурният поход на 
Божествения воин продължава, Той сякаш спира и спокойно оглежда 
земята:  

“Той застана и разклати земята,  
Погледна и направи народите да треперят;  



И вечните планини се разпаднаха,  
Безконечните гори се наведоха;  
Постъпките му бяха като в древността.  
Видях шатрите на Етиопия (или Кушан - бел.пр.) наскърбени;  
Поклатиха се завесите на Мадиамската земя.” (Авакум 3:6–7)  

   Докато Исус крачи напред, изливайки Божиите язви, бунтовните 
езически нации се оприличават на срутващи се планини. Казва ни се по-
конкретно, че Кушан и Мадиам са в състояние на паника. И двете 
племенни имена били свързани с района на Арабия и се намирали близо до 
планината Синай от източната страна на Червено море.10 Така, докато 
Исус продължава напред, излизайки от Арабия, запътвайки се на север 
към Йерусалим, народите от тези региони треперят от ужас. 

БОЖЕСТВЕНИЯТ ВОЙН 
Когато Господ разцепи Червено море по време на Изхода, Той показа Своя 
суверенитет и власт над фараона и армиите Му, но също и над самото 
море, както и силите, които то представлява. Древните евреи свързват 
морето със силите на хаоса, злото и дори дявола (Откровение 12:9, 20:2). 
(Ще обсъдим тази концепция много по-подробно в Приложение А). Засега 
отбелязваме акцента върху властта на Господ над реките и морето:  

“Негодува ли Господ против реките?  
Беше ли гневът Ти против реките,  
Беше ли гневът Ти против морето,  
Та си възседнал на конете си  
И на колесниците си, за да избавяш? 
Лъкът Ти биде изваден от покривката си,  
Както Ти с клетва извести на племената.  
(Села.)  
Ти проряза земята с реки. 
Видяха Те планините и се убояха;  
Водният потоп нападна;  
Бездната издаде гласа си,  
Вдигна ръцете си нависоко. 
Слънцето и луната застанаха в жилището си  



При виделината на твоите летящи стрели, 
При сиянието на блестящото ти копие.” (Авакум 3:8–11)  

      Тъй като реките и моретата представляват силите на хаоса и враговете 
на Господ, като Божествен войн, Исус ще дойде, за да победи всички тях. 
В стих 8 Той е описан за първи път като яздещ кон. В целия Стар завет 
това е единственият стих, където Бог е описан конкретно като яздещ на 
кон – и по-точно в контекста на това, че идва за спасението на Своя народ. 
Без съмнение този стих се споменава в книгата Откровение, където Исус е 
описан като идващ от небето на бял кон: „След това видях небето отворено, 
и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и 
Истинен“ (Откровение 19:11). Освен това Бог е описан като возещ се на 
„колесници на спасението“ (ст. 8). Както видяхме в Песента на Мойсей, Бог 
беше описан като яздещ през небесата, идващ за да помогне на и да спаси 
народа Си. По подобен начин в Псалм 68 Бог е описан като идващ от 
планината Синай с множество колесници. След това, в Исаия 66, Бог е 
описан като идващ на колесници в края на епохата, за да спаси народа Си 
(ст. 15). Също така в съответствие с темата за Божествения воин, Авакум 
описва Бог като притежаващ лък, стрели и копие, като всички те светят 
със сияйна светлина.   

СМАЗВАЩИЯТ 
Гневният марш на ЯХВЕ, войнът от небето, продължава:  

“С негодувание си преминал земята,  
С гняв Ти си вършеял народите. 
Излязъл си за изблавление на людете Си,  
За избавление чрез помазаника Си;”  
(Авакум 3:12–13а)  

    Потъпкването на народите е толкова важна тема. Този мотив води 
директно обратно към първото месианско пророчество в Библията, Битие 
3:15. Внимателното тълкуване на този пасаж разкрива, че когато семето на 
жената (Месията) дойде, Той не само ще смаже главата на змията, но и  
нейните последователи. Както обсъдихме по-рано, темата за Давидовия 
цар Месия, който смазва враговете Си, се повтаря многократно в 



Писанията (Чис. 24:17-20; Втор. 33:28-29; Съд. 5:26-27; Пс. 58:10; 68:21; 
110:5–6; Йоил 3:13; Ис. 63:1–6; Мал. 4:3; Лука 10:17; Откр. 19:13,15). Още 
веднъж, освен избиването на Неговите врагове, крайната цел на Неговото  
шествие бива повторена: Той е дошъл да спаси Своя народ. Израел и 
всички, които се присъединяват към Бога на Израел, са описани като 
Негов „помазаник“.  

АРМИИТЕ НА АНТИХРИСТА  
Има някои пасажи в Писанието, които просто ни поразяват. Молитвата на 
Авакум е един от тях. Стих след стих, той съдържа толкова много славни и 
вълнуващи елементи. След това общата тема за това, че Бог смазва 
враговете Си, се насочва конкретно към техния лидер.  

“Отсякъл си началника от дома на нечестивите,  
Открил си основите дори до върха. (Села.)  
(или “открил си го от бедрото до врата” - бел.пр.) 
Пронизал си със собствените му копия  
Главата на военните му,  
Които като вихрушка се устремиха да ни разбият,  
И чиято радост бе като на онези, 
които ядат скришно сиромаха. 
С конете си преминал си морето,  
Натрупаните много води.” (Аввакум 3:13a–15)  

    Тук става дума за Антихриста и Неговите последователи и, вероятно, 
дори за самия Сатана. ESV гласи: „Ти смаза главата на дома на 
нечестивите.“ Тук се казва, че Божественият войн смазва главата или 
началника (на иврит: рош) на дома на враговете на Бог. Това е почти 
идентично с Псалм 110:5-6, където месианският Син на Давид е описан 
като разгромяващ „началниците“ измежду Своите врагове. Обединявайки 
всички тези различни теми, Новият завет описва как Исус при Неговото 
завръщане убива Антихриста и неговите армии:  

“И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против 
яздещия на коня и против Неговото войнство. И звярът биде уловен, и с 
него лъжепророка .  .  .  та двамата бидоха хвърлени живи в огненото 



езеро, което гори с жупел. А останалите бидоха убити с меча на яздещия на 
коня, с меча, който излизаше от устата Му. (Откровение 19:19-21; срв. 2 
Солунци 2:8)” Няма съмнение, обаче, че текстът говори за Антихриста и 
неговите армии, тъй като продължава говорейки конкретно за 
унищожаването на хората, нахлуващи в земята на Юда. Някои 
коментатори казват, че това сочи към вавилонците, които в 
действителност нападат Юда. Трябва обаче да се отбележи факта, че 
вавилонците никога не биват унищожени от Господ, както е показано в 
този пасаж. Отново, както видяхме, Новият завет тълкува тези неща като 
имащи своето окончателно изпълнение в края на епохата. 

В ОЧАКВАНЕ НА НЕГОВОТО ИДВАНЕ 
Накрая плачът на пророка достига своето кресчендо. По-рано, във 2-ра 
глава, на Авакум беше казано, че 

“Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, Но бърза 
към изпълнението си, и няма да излъже; Ако и да се бави, чакай го, Защото 
непременно ще дойде, няма да закъснее.” (Авакум 2:3)  

    Въпреки че той беше уверен, че това величествено видение за Божието 
идване наистина щеше да се сбъдне, то все пак му причини огромна болка. 
Защото макар да знаеше, че то накрая щеше да се случи, то оставаше 
някъде далеч в бъдещето.  

“Чух, и вътрешностите ми се смутиха,  
Устните ми трепереха от гласа,  
Гнилота прониква в костите ми,  
И на мястото си се разтреперах;  
Защото трябва да чакам тихо скръбния ден,  
Когато възлезе против людете Оня,  
който ще се опълчи против тях.  
Защото, ако и да не цъфти смоковницата,  
Нито да има плод по лозите,  
Трудът на маслината да се осуети,  
И нивите да не дадат храна,  
Стадото да се отсече от оградата,  



И да няма говеда в оборите,  
Пак аз ще се веселя в Господа,  
Ще се радвам в Бога на спасението си.  
Иеова Господ е силата ми;  
Той прави нозете ми като нозете на елените,  
И ще ме направи да ходя по високите си места.” (Аввакум 3:16–19а)  

    Очакването на изпълнението на видението причинява огромна мъка на 
Авакум. Тялото му трепери и костите му сякаш се разпадат в него. Колкото 
и крайно да звучи това, в действителност всеки християнин би трябвало да 
може да се идентифицира с Авакум тук. Апостол Павел каза, че цялото 
творение стене и страда, докато чака завръщането на Месията (Римляни 
8:18-25). Тъй като ние сме част от Божието творение (а също така сме и 
Неговата изпълнена с очакване невяста), ние също би трябвало да 
изпитваме болезнен копнеж за изпълнението на видението на Авакум. 
Въпреки че се бави дълго, ние го чакаме търпеливо. Поради тази причина 
авторът на писмото до евреите се позовава директно на този пасаж и 
призовава християните да се държат здраво за надеждата си за 
завръщането на Исус (Евреи 10:37-39). Както Робъртсън заключава:  

“Акцентът върху идването на сам Бог като източник на надежда за 
Господния народ уместно намира своя съвършен израз в Писанията на 
новия завет. Страдащите вярващи биват насърчавани да се придържат 
здраво към своята изповед, тъй като Този, който идва, ще дойде и няма да 
се забави (Евреи 10:37). Във всички епохи от човешката история 
единствено идването на сам Господ може да осигури истинска надежда за 
Неговия народ.”  

МОЛИТВАТА НА АВАКУМ КАТО ПСАЛМ ЗА СЪБРАНИЕ   
В цялата молитва на Авакум има три повторения на еврейската дума selah 
(села). Тази дума се появява седемдесет и четири пъти в псалмите. Тя 
означава пауза или интерлюдия и е възможно да е била използвана, за да 
информира музикантите да сменят инструментите или да призовава 
музиканти, певци и слушатели да спрат, за да размишляват върху 
истините, които се пеели.13 След това, в края на молитвата, четем „За 



първия певец върху струнните ми инструменти.“ (ст. 19b). Учените смятат, 
че видението на Авакум било написано като псалм със специалната цел „да 
бъде рeцитиран в събранието на Израел през мрачните години, които скоро 
им предстоели.“14 С други думи, през седемдесетте години от тяхното 
угнетително изгнание, верните евреи вероятно са се събирали всяка 
седмица на брега на реките на Вавилон и са пеели заедно видението на 
Авакум. Колко завладяващо е да си представим Даниил, Йезекиил и 
другите верни еврейски изгнаници, пеещи на глас молитвата на Авакум, 
напомняйки си за бъдещото Божие спасение от земята на техните врагове. 
Да, ЯХВЕ беше дошъл веднъж, но Той ще дойде отново. Села.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Молитвата на Авакум е едно от най-подробните, красиви и великолепни 
описания на завръщането на Исус в цялата Библия. Авакум черпи от 
Благословението на Мойсей, Песента на Девора, Псалм 68, Исаия 63 и 
няколко други текста, за да нарисува завладяваща и славна картина на 
завръщането на Исус. Пасажът също така съдържа уроци с вечна стойност, 
които продължават да бъдат изключително приложими за съвременните 
християни, живеещи в култури, които стават все по-враждебни към тези, 
които се придържат към библейската вяра. Това е особено актуален текст 
за Църквата от последното време. По същия начин, по който верните 
еврейски изгнаници пеели редовно този славен химн заедно, така и 
християните днес трябва да продължат редовно да се събират заедно, за да 
се насърчават взаимно относно Божията вярност и нашата взаимна 
надежда. Както се казва в писмото до евреите, „и толкова повече, колкото 
виждате, че денят наближава“ (Евреи 10:25).   

23 

ПРОРОЧЕСТВОТО НА ЗАХАРИЯ 



       Приблизително седемдесет и пет години след пророчеството на Авакум, 
остатъкът от Юда се завръща от изгнание във Вавилон. Това е периодът, 
през който служи пророк Захария, давайки ни едно от последните 
пророчества в Стария завет. По времето на Захария визията на Израел за 
идването на Месията била една доста подробна и добре развита традиция. 
Тъй като той бил един от последните старозаветни пророци, говорейки за 
Месията, той имал възможността да черпи от многото пророчества и 
откровения, които били дошли преди него, включително Пустинните 
пророчества. 

БОЙНИЯТ ХИМН НА ЗАХАРИЯ 
В последната част на пророчеството на Захария има два много важни 
оракула. Първият се намира в глави 9–11, а вторият в 12–14. И в двете 
пророчества се говори много за идването на Месията. Първото идва под 
формата на боен химн. То започва с пророческата фраза „Господното слово 
наложено на мене за Израиля: (или Бремето на Господното слово - бел.пр.“)” 
(Зах 12:1). След като описва Господните присъди върху различни народи, 
заобикалящи Израел, пророчеството се насочва към описание на идването 
на Месията. Стих 9 вероятно е най-известният стих в цялата книга на 
пророк  Захария:  

“Радвай се много синова дъще;  
Възклицавай ерусалимска дъще;  
Ето, твоят цар иде при тебе;  
Той е праведен, и спасява,  
Кротък и възседнал на осел, Да!  
На осле, рожба на ослица.” (Захария 9:9 ESV)  

     Това е ясна препратка към бъдещия Цар от рода на Давид. Викове на 
радост очакват Неговото победоносно влизане в Йерусалим. Тук Захария 
обаче не описва Царя-Месия като славния, напоен с кръв Божествен воин. 
Да, Той е победител, идващ със спасение от враговете на Израел. Но Той 
също е описан като смирен, не яздещ кон, а магаре. Откъде е дошла 
подобна идея? Изглежда, че този образ представя триумфално влизане, 



което е доста различно от други предишни пророчески описания на 
победоносното и славно шествие на Месията в Йерусалим. Отговорът се 
намира в четири песни от пророчеството на Исаия (42:1–6; 49:7–13; 50:6–8; 
52:13–53:12). Там Месията многократно е наричан „Слугата“. Песните 
описват  концепция за Месията, дълбоко различна от това, което се 
представя обикновено. Не само че Месията ще дойде в пламтяща слава, с 
всичките Си ангели, Исаия също описва Месията като слуга на Израел, 
който ще дойде и ще страда, за да бъде съкрушен за греховете на Своя 
народ. Именно през този период започва да се разкрива една преди това 
скрита мистерия: Месията всъщност щеше да дойде два пъти – първият в 
смирение и страдание, а вторият – в слава и сила. Така Захария описва 
първото триумфално влизане на Месията в Ерусалим, което се състоя по 
време на земното служение на Исус (Матей 21:1-11; Марк 11:1-11; Лука 
19:28-44; Йоан 12:12-19). Вторият триумфално влизане обаче - това, което 
подчертават пророците най-често, това, което видяхме в Пустинните 
пророчества - остава в бъдещето.  

ХИЛЯДОЛЕТНОТО ЦАРСТВО НА ИСУС  
След това Захария измества фокуса си от първото триумфално влизане на 
Исус в Ерусалим към времето, когато Той ще управлява като Цар, не само 
над Израел, но и над целия свят:  

“Аз ще изтребя колесница из Ефрема,  
И кон из Ерусалим  
И ще се отсече бойният лък;  
Той ще говори мир на народите;  
И владението Му ще бъде от море до море,  
И от Ефрат до земните краища.” (Захария 9:10)  

      Когато Исус стане Цар в Израел, вече няма да се виждат колесници и 
бойни коне из страната. „Лъкът на войната“ завинаги ще остане в 
миналото. Подобен език се използва също и в пророците. Исаия описва 
народа на Израел като рециклиращ военни съоръжения в градинарски 
сечива: „и те ще изковат мечовете си на палешници и копията си – на 
сърпове;“ (Исаия 2:4; срв. Мих. 4:3; Йоил 3:2). Езекиил описва как Израел 
събира изоставените оръжия на враговете си и ги използва като дърва за 
огрев в продължение на няколко години: „няма да носят дърва от полето, 



нито ще отсекат от гората, защото ще кладат огън с оръжията;“ (Йезекиил 
39:9– 10). Вместо война, Царят ще се погрижи за това езическите народи 
да живеят в мир с Израел, понеже Неговото управление ще се простира от 
Ерусалим до самите краища на земята (вж. Псалм 72:8).  

ПУСТИННОТО ПРОРОЧЕСТВО НА ЗАХАРИЯ  
Захария прави още една рязка промяна. Сега той говори за триумфалното 
завръщане на Исус. Тук ясно се появяват теми, общи за Пустинните 
пророчества. Поради Неговите заветни обещания към Израел, идва денят, 
когато Господ ще освободи еврейските пленници на Антихриста и неговите 
армии:  

“А колкото за тебе, Израилю,  
по причина на кръвта на сторения от тебе завет с Мене,  
Аз ще извадя затворниците ти Из безводния ров.  
Върнете се в крепостта, Вие обнадеждени затворници;  
Още днес възвестявам, Че ще ви въздам двойно;” (Захария 9:11-12 ESV)  

    Затворниците са описани като държани в пустинен затвор — суха и 
„безводна яма“. Това е в съответствие с образите от описанията на Давид и 
Исаия на затворниците, които изнемогват в пустинята, но биват 
изключително освежени от дъждовете, които ще съпътстват Неговото 
идване, имащо за цел да ги спаси (35:1-7; срв. Псалм 68:9-10). Поради 
Господните заветни обещания (Битие 15:8–21; Изход 24:3–8), те ще бъдат 
освободени. По този начин ще се разиграят последните възстановителни 
фази на цикъла на завета. Затворниците ще бъдат върнати в тяхната 
„крепост“ Йерусалим. Въпреки многото им загуби, ще дойде времето на 
пълното им възстановяване. 

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА ИЗРАЕЛ, СБЛЪСЪК С АНТИХРИСТА  
След това Захария пее за последните битки, които ще се състоят точно 
преди завръщането на Исус:  

“Защото ще запъна Юда за Себе Си като лък,  
Ще туря Ефрема като стрела;  



И ще възбудя чадата ти, Сионе,  
Против твоите чада Гърцио,  
И ще те направя като меч на силен воин.” (Захария 9:13)  

     Както заявява Джордж Л. Клайн в Новият Американски Коментар (The 
New American Commentary), този стих „ясно заявява, че в бъдещия ден на 
божествена победа, Бог ще използва Юда като инструмент, за да победи 
Гърция.“1 Ще се сблъскат ли наистин Израел и Гърция в последните дни? 
Всъщност съществуват проблеми свързани с този възглед. Първо, важно е 
да се отбележи, че еврейската дума, преведена като Гърция, всъщност е 
думата Яван. В дните на Захария, през шести век пр. н. е., „Гърция“ не е 
регионална сила и няма да се превърне в такава в продължение на още два 
века.2 За аудиторията на Захария Яван просто означава крайбрежията на 
съвременна Гърция и югозападна Турция. Второ, контекстът на 
пророчеството не е някакъв исторически конфликт подобен на този, който 
се случва между Макавеите и Антиох Епифан. Това е пророчество за 
последното време, описващо битка, която ще се разгърне в последните дни 
и в крайна сметка ще намери своето окончателно разрешение, когато Исус 
се завърне. Както отбелязва Клайн: „Събитията, предсказани в ст. 13, ще 
видят своята кулминация едва когато Господ окончателно установи Своето 
царство на земята.“3 Въпреки че точното значение на този стих е широко 
обсъждана тема сред учените, по мое мнение най-доброто обяснение е, че 
Захария просто описва същия конфликт, който пророк Йезекиил бил 
описал по-рано (Йез. 38-39). Голямата битка на Гог и Магог е война от 
последните дни между Израел и коалиция от нации, водени от съвременна 
Турция. В такъв случай, пророчеството на Захария трябва просто да се 
разбира като отнасящо се за Израел, който се бори срещу Антихриста и 
нациите, обединени с него.4 

ШЕСТВИЕ ВЪВ ВИХРИТЕ НА ЮГА  
Следва живо описание на това, което може да се разбира единствено като 
славното завръщане на Исус от небето: 

“Сам Господ ще се яви над тях и стрелата Му ще полети като светкавица. 
Господ Бог ще затръби с тръба и ще пристигне с бурните ветрове на юга.” 
(Захария 9:14)  



    Тук виждаме теофания, богата на теми, които намираме в всички 
предишните Пустинни пророчества. Първо, Господ се „явява“ от небето. 
Второ, както отбелязва Баркър, „Езикът също е антропоморфен.“5 Той 
излиза, под формата на човек. Трето, Неговите стрели са като мълния. Това 
напомня за описанията на светкавицата или огъня, идващи от Господните 
ръце в Благословението на Моисей (Втор. 33:2). Четвърто, виждаме 
препратки към надуването на тръбата (шофар). Отново, това напомня за 
есенния празник на Йом Теруа или Празника на тръбите. Комбинацията от 
светкавица и тръби ни напомня за деня, в който Бог слезе на планината 
Синай, когато „имаше гръм и светкавици, гъст облак над планината и 
много силен тръбен звук“ (Изход 19:16). Пето, Той тръгва напред изсред 
бури и вихрушки. Тази образност идва директно от предишните описания 
на Господнето идване от Девора, Давид и Исаия (Съд. 5:4; Пс. 68:8-9; Ис. 
66:15). Шесто и последно, както повтарят всички Пустинни пророчества, 
Той идва от юг – от Синай, Теман, Сеир, Фаран, Едом – към Йерусалим. 
Както Лейни категорично заявява, този пророчески химн „описва похода 
на един Божествен воин“6. 

ГОЛЕМИЯТ ПРАЗНИК 
Стихове 15-17 описват началото на хилядолетното царуване на царя 
Месия: След като Израел се закрепи здраво обратно в земята си, тогава 
наистина ще започнат големите празненства:  

“Господ на Силите ще ги защищава;  
И те ще погълнат противниците, и ще ги повалят с камъни от прашка;  
И ще пият, ще правят шум като опиянени от вино,  
И ще се изпълнят като паница,  
Като ъглите на олтара. 
И в оня ден Господ техният Бог ще ги избави  
Като Свои люде, за да бъдат Негово стадо;  
Понеже ще бъдат като камъни на корона Блестящи над земята Му. 
Защото колко велика е благостта Му, И колко голяма красотата Му!  
Житото ще направи юношите да цъфтят,  
И мъстът девиците.” (Захария 9:15–17)  



    След като Господ защити Израел и ги спаси, Израел ще започне да 
доминира над своите врагове. Докато пророчеството започва с Израел, 
поробен в пустинна яма, то завършва, описвайки ги в собствената им 
земя, наслаждаващи се на голямо угощение с изобилие от храна за 
„поглъщане“. Споменаването на житото и младото вино отново насочва 
към времето на есенната жътва и съпътстващите я свети празници. Уеб 
обобщава тези три стиха: „Бог ще бъде с тях и ще се бие за тях, както го 
направи за Израел по време на Изхода. И битката няма да продължи 
вечно. Един ден ще свърши; ще дойде времето на житото и новото вино.“7 
Оттогава нататък Израел ще бъде като блестящо и искрящо бижу в 
Господната корона.  
    По този начин, пророчеството на Захария 9 е наистина още един важен 
пасаж, който трябва да бъде добавен към списъка с Пустинните 
пророчествата. Божественият воин ще тръгне с бурите на юг, 
освобождавайки пленниците на Израел от мястото им на робство в 
пустинна яма. След като върне народа Си у дома в обетованата земя, 
Царят ще възстанови царството на Израел и ще направи така, че да царува 
мир в целия свят.  

ЗАХАРИЯ 12–14  
Докато бойният химн на Захария 9 е критически важно месианско 
пророчество, то глави 12–14 също съдържат подробности от дълбоко 
значение относно последния период на изкупление. Тук ще подчертаем 
само най-уместните за нашата тема части. Подобно на глава 9, глава 12 
също започва с: „Господното слово наложено на мене за Израиля (или 
“Бремето на Господното слово“ - бел.пр.)” (ст. 1). Пророкът продължава да 
описва инвазията и „обсадата” на Йерусалим и Юда (ст. 2-8). Вместо обаче 
да бъде победен, на Израел бива дадена пълна победа. Това е обърквало 
някои. Израел бива победен в последните дни или е победител? Отговорът е 
лесен. Преди Исус да се върне, Израел ще бъде победен. След като Той се 
върне, те ще бъдат победители. Други предполагат, че това може да се 
отнася за минали конфликти като Шестдневната война или войните Йом 
Кипур. Контекстът обаче е, момент, в който Израел има пълна победа над 
всичките си врагове. Това ще се случи само когато Месията присъства на 
място. Именно тогава вражеските народи, заобикалящи Израел, ще бъдат 
изгорени като запалени дърва пред огън (ст. 5-6). Еврейската нация ще 
бъде толкова овластена, че бива описана, че ще бъде „като Бога“ (ст. 7-8). 
През това време Господ заявява, че Той „Ще порази всеки кон с ужас, И 
ездача му с изумление“ (ст. 4). Това има за цел да даде отзвук на Божията 



победа по време на Изхода. Както Уеб коментира: „Това е точно онова, 
което се случи, когато Господ свали армията на фараона при Червено море.
“8  

ТОЗИ, КОГОТО ПРОБОДОХА  
Стихове 9-10 описват едно от безспорно най-централните и важни събития 
в Библията. Захария улавя момента, когато Месията бива напълно изявен 
на Своя народ:  

“В оня ден Ще потърся да изтребя всичките народи, Които идат против 
Ерусалим;  А на Давидовия дом И на ерусалимските жители Ще излея дух 
на благодат и на моление; И те ще погледнат на Мене (или “Онзи”), Когото 
прободоха; И ще плачат за Него Както плаче някой за едничкия си син, И 
ще скърбят горчиво за Него Както скърби някой за първородния си.” 
(Захария 12:9-10)  

   Този, който е „прободен“ тук, e определено препратка към Страдащия 
Слуга на Исаия, Месията. И въпреки това Бог идентифицира Себе Си като 
Прободения: „Ще погледнат към Мене, Когото прободоха.“ Уеб улавя 
интензивността на скръбта Му: „Това не е просто раняване, а смъртоносен 
удар; пронизване на сърцето. Но дори и това не е най-лошото. Най-
дълбоката болка е причинена от знанието за това кой го е направил. Не е 
врагът. . . но Неговият собствен народ.“9 След като най-накрая и наистина 
„видят“ Месията, който беше прободен и съкрушен за техните грехове, 
всички племена на Израел ще плачат и ще се покаят за това, което са 
сторили. Както обсъдихме в глава 13, това ще доведе до Господното 
изливане на Святия Дух върху цялата нация и до сключването на новия 
завет (Втор. 32:36-39; Ис. 59:19-21; Йер. 31:27-34).; Йез. 34:25–27; 36:23–
31). Стихове 11–14 описват племената на Израел, позволявайки на това 
новооткрито откровение и покаяние да потънат дълбоко в техните сърца. 
Глава 13 описва резултатите от тази огромна вътрешна духовна работа:  

“В оня ден ще се отвори извор За Давидовия дом и за ерусалимските 
жители За грях и за нечистота. И в оня ден, казва Господ на Силите, Ще 
изтребя имената на идолите от земята, Та не ще се помнят вече; Така ще 



направя лъжливите пророци и нечестивият дух Да се махнат от земята.” 
(Захария 13:1-2)  

Израел ще се отвърне завинаги от своя бунт срещу Господа. 
Идолопоклонството, лошите съветници и фалшивите пророци ще останат 
завинаги в миналото. И хората, и земята ще бъдат напълно обновени. 

ЗАВЕТНИТЕ НАКАЗАНИЯ 
След това Захария се връща към темата за заветните наказания:  

“„И в цялата земя”, казва Господ,  
“Две части от жителите и ще се изтребят и изчезнат,  
А третата ще се остави в нея. 
И тая трета част Аз ще прекарам през огън,  
Пречиствайки ги както се чисти среброто,  
И изпитвайки ги както се изпитва златото.  
Те ще призоват Моето име,  
И Аз ще ги послушам;  
Ще река: Тия са Мои люде;  
А те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог.”” (Захария 13:8–9)  

    Видението е шокиращо и опустошително болезнено в своята 
конкретност. Вече обсъдихме този пасаж и неговото значение подробно в 
глава 16. Това, което е ясно е, че Господ ще преведе Израел през 
рафиниращите и пречистващи наказания на завета. Темата продължава в 
глава 14:  

“Ето, ден от Господа иде, Когато богатството ти ще се раздели всред тебе 
като обир. Защото ще събера всичките народи На бой против Ерусалим; 
Градът ще бъде превзет, Къщите ще бъдат обрани, И жените обезчестени, И 
половината от града ще отиде в плен; А останалите люде не ще бъдат 
изтребени от града.” (Захария 14:1-2)  



   Пророческите предупреждения, намиращи се в Левит 23:14-33 и 
Второзаконие 4:26-28, 32:23-27, сега получават окончателното си 
изпълнение. Пo Божие провидение, пишейки тази глава, аз всъщност в 
момента седя в Източен Йерусалим. Точността на пророчеството на 
Захария не може да бъде пренебрегната. Тук пророкът описва разделянето 
на Ерусалим, особено в последните дни. Половината от жителите на града 
ще бъдат отведени като военнопленници. И все пак, поради причини, 
които Захария не обяснява, половината ще останат в града. Ето че аз сега 
седя в същия този разделен град, около две хиляди и повече години по-
късно, точно както предсказва пророкът. 

ТОГАВА ГОСПОД МОЯТ БОГ ЩЕ ДОЙДЕ 
Сега идва най-славната част от оракула. Веднага след последните 
наказания идва Спасителят на Израел:  

“Тогава ще излезе Господ и ще се опълчи против тия народи, както воюва в 
ден на битка. И ще застанат нозете Му в оня ден на Елеонската планина, 
която е пред лицето на Иерусалим към изток: и ще се разцепи през средата 
Елеонската планина от изток към запад с твърде голяма долина, и 
половината планина ще отиде към север, а половината ѝ към юг. И вие ще 
побегнете в долината на Моите планини; защото планинската долина ще се 
простира до Асил; и ще побегнете, както бягахте от земетръса в дните на 
Озия, цар юдейски;”  (Захария 14:3–5а)  

     Тази част от пророчеството на Захария е причинявала много объркване 
по отношение на действителното място на завръщането на Исус. Тъй като 
пасажът казва, че нозете на Господ действително ще стъпят на Елеонския 
хълм, мнозина вярват, че пасажът учи, че Исус ще слезе от небето и ще 
кацне на Елеонския хълм. Ще обсъдим мястото на Неговото завръщане 
много по-подробно в глава 27. Но засега нека просто да отбележим, че 
пасажът всъщност не посочва къде конкретно ще слезе Господ, когато се 
завърне. Както видяхме обаче в Пустинните пророчествата, Господ 
неизменно бива описван като идващ от юг, към Йерусалим, с небесните Си 
армии. Самият Захария беше вече описал това нещо в предишното 
пророчество (9:14). Пророкът не си противоречи тук. Изявлението относно 
Господните нозе, стъпили на Елеонската планина „в онзи ден“ трябва да се 



разбира като отнасящо се до общия период на Неговото управление. Ако 
текстът казваше, че Исус ще кацне на Елеонския хълм, тогава защо бягат 
Неговите хора? Не би имало смисъл в това хората да бягат от пристигането 
на своя Спасител. По мое мнение, най-доброто решение за това е да се 
разбере факта, че тази част от Захария не е поредица от събития, 
следващи ясен хронологичен ред, а по-скоро поредица от общи твърдения 
относно този по-обширен период. Когато се вземе под внимание тази част 
от пророчеството на Захария, заедно с предишното му пророчество от 
глава 9, тогава разбираме, че редът на събитията ще се развие, както 
следва: известно време преди действителното завръщане на Исус, по време 
на Голямата скръб, ще има огромно земетресение. Това ще доведе до 
разделянето на Елеонския хълм на две. Когато това се случи, много от 
жителите на Йерусалим ще избягат от града. Тогава, известно време след 
това, Господ, заедно с безброй Негови светии, ще „дойдe” в Йерусалим и ще 
върне народа Си обратно в града. Това триумфално влизане в Йерусалим 
ще се състои едва след голямото шествие от юг. Следователно, Господ ще 
дойде и ще върне обратно в Йерусалим жителите му след като те първо 
избягат от там. Така Захария повтаря:  

“И Господ мой Бог ще дойде, - И всичките свети ангели (или “светии”) с 
Тебе. В оня ден Не ще има светлина; Блестящите тела ще намалят сиянието 
си; Но ще бъде единствен ден, Познат само на Господа, - Ни ден, ни нощ; А 
привечер ще има виделина. И в оня ден Живи води ще излязат из 
Ерусалим, Половината им към източното море; И половината им към 
западното море; И лете и зиме ще бъде така. И Господ ще бъде цар върху 
целия свят; В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно.” (Захария 
14:5b–9) 

    Тук виждаме езикът, описващ Бог като идващ и по-специално с 
Неговите светии. Стигайки до края на Стария завет, този образ, който се 
появява за първи път в Благословението на Моисей, сега вече се е 
превърнал в много добре развита история за божествено освобождение. 
Както ще видим, новозаветните автори очевидно са гледали на този текст 
и други подобни пасажи като на месианско пророчество, говорещо за 
завръщането на Исус.  



ВЪЗСТАНОВЕНОТО ИЗРАЕЛСКО ЦАРСТВО  
Описанието на река, изтичаща от Йерусалим, е едновременно символично 
и буквално. Въпреки че говори символично за живота, който ще произлезе 
от Йерусалим, когато Исус стане Цар, тое също е и доста буквално. По 
време на хилядолетното царство ще има действителна река, която ще тече 
на юг от Йерусалим. Захария черпи този образ директно от Йоил 3:18 и 
Йезекиил 47:1-12, а по-късно Откровение 22:1 ще опише точно същото 
нещо. Това, което следва, е безспорно описание на хилядолетното царуване 
на Исус: 

“И Господ ще бъде цар върху целия свят; В оня ден Господ ще бъде един, и 
името Му едно . . . И не ще има вече проклятие; Но Ерусалим ще се насели 
в безопасност.” (Захария 14:9,11) 

   Универсалният характер на управлението на ЯХВЕ е потвърден отново. 
Изявлението, че вече няма да има „проклятие“ е препратка към заветните 
проклятия. Така както непокорството на Израел ще бъде нещо от миналото, 
така и заветните проклятия за непокорство ще бъдат нещо от миналото.  

ЯЗВА НА СМЪРТТА  
Стих 12 за дълго време е бил източник на голям брой популярни 
спекулации. Армиите на Антихриста, които се съпротивляват на силата на 
Месията, ще преживеят смърт, която мнозина оприличават на ефекта от 
поразяване с ядрен взрив: 

“И от язвата, С която Господ ще порази всичките народи, Които са 
воювали против Ерусалим; Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете 
си, очите им ще се стопят във вдлъбнатините си, И езикът им ще тлее в 
устата им.” (Зах. 14:12)  

   Онези, които се осмелят да се изправят срещу властта на сияйния и 
пропит с кръв Божествен воин, ще бъдат погълнати на място, сякаш от 
всепоглъщащ огън. Слабата човешка плът не може да се мери с 
абсолютната, неудържима сила на Бог. По-късно апостол Павел ще каже, 
че когато Исус дойде, Той ще убие Антихриста „с дъха на устата Си .  .  .  и 



чрез блясъка на Своето пришествие” (2 Солунци 2:8 NIV). В останалата част 
от пророчеството, по време на хилядолетното царуване на Исус, езическите 
нации са изобразени като напълно покорени от народа на Израел и техния 
Цар. Те обаче не са просто победени врагове, те ще участват действително  
в светите празници на Израел. Както Бода го описва, „Поражението на 
народите води до тяхното подчинение на този космически цар, 
демонстрирано в годишното им поклонение в Йерусалим за празника на 
шатрите.“10 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Захария, като един от последните пророци, майсторски представя видение 
за завръщането на Месията, съчетаващо идеи и теми от редица други  
пророчества. Комбинирайки пророчествата за инвазията и окупацията на 
град Йерусалим, за които се говори от предишни пророци (Йоил 3:1-3; Дан. 
11:31-45; Йез. 38-39), с Пустинните пророчества за идването на Бог, той 
рисува първата ясна и по-изчерпателна картина на окончателното 
триумфално влизане на Исус в Йерусалим. Господ се завръща не само със 
Своите светии от небето, но и с онези, които са избягали през последните 
часове, когато силите на Антихриста завладяват града. Тогава той 
пристига не просто като цар, завърнал се от война, а и като освободител на 
самия град.  
  Приключвайки нашето обсъждане на старозаветните Пустинни 
пророчества, забелязваме нещо доста удивително. Не е нужно дори да се 
обръщаме към Новия завет, за да разберем красивото и славно библейско 
видение за завръщането на Месията. Въпреки че много християни 
погрешно приемат, че концепцията за завръщането на Исус е чисто 
новозаветна доктрина , истината е , че богатата традиция на 
старозаветните Пустинни пророчества, заедно с много от другите 
класически признати месиански пророчества, ни предоставя жизнена, 
подробна, и славна картина в ярки цветове, описваща завръщането на 
Исус. Библията всъщност рисува тази картина дълго преди Новият завет 
да бъде написан. По времето, когато идват Исус и апостолите, тази 
картина трябва вече да е била широко известна и разбирана от Божия 
народ.  
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Преди да завършим нашия преглед на Пустинните пророчества, трябва 

да разгледаме и пророчеството от 1 Енох.1 Въпреки че 1 Енох не е част от 
библейския канон, тя била много известна и влиятелна книга както преди, 
така и по време на живота на Исус. Интересно е, че част от пророчеството 
на Енох действително успява да си проправи път в Новия завет в книгата 
на Юда. Пророчеството започва: “Думите на благословията, с която Енох 
благослови избраните праведни, които ще присъстват в деня на скръбта, за 
да премахнат всички врагове и праведните ще бъдат спасени. И той 
продължи своята беседа” и казва:  

„Тук са думите на праведния Енох, с които той благославя  праведните, 
които ще живеят в скръбни времена, в които ще  бъдат наказани злите и 
нечестиви люде. Енох, мъж праведен и  богобоязлив, ходеше пред Бога, а 
очите му бяха отворени и  той съзерцаваше святото видение на небето. Той 
каза: Ще ви  разкажа онова, което ми показаха небесните ангели. Ангелите 
(Бдителите - бел.пр.) и светите ми разкриха всички неща, и благодарение 
на това  имах прозрение за всичко, което се е случило до сега и за  всичко, 
което ще се случи не при днешното поколение, но при  едно далечно 
поколение. И относно избраните говоря сега и относно тях поднасям своята 
беседа.” (1 Енох 1:1–3)  

   Оракулът започва по много подобен начин на благословението на 
Мойсей. Вместо „благословението, с което Мойсей, Божият човек, 
благослови синовете на Израил” (Втор. 33:1), тук имаме „думите на 
праведния Енох, с които той благославя  праведните, които ще живеят в 
скръбни времена” (1:1). Видението, според автора, е дадено по време на 
посещение на небето, а също и получено чрез слушане на думите на 
„бдящите“ и „светите“, докато той бил там. Енох изяснява контекста на 
своето пророчество. То се отнася за едно далечно поколение, по-точно тези, 
които ще бъдат живи по време на голямото бедствие, така че да станат 
свидетели на идването на Бог от небето. След това пророчеството започва:  



“Великият Свят ще излезе от своето жилище и вечният Бог ще стъпи оттам 
на планината Синай. Той ще се появи с войската си, ще се появи с 
могъщата си войска от небето на небесата. Всички наблюдаващи ще се 
уплашат и ще се разтреперят, И онези, които се крият по всички краища 
на земята, ще пеят; Всички краища на земята ще се разтърсят и трепет и 
голям страх ще ги обхванат (бдящите) до краищата на земята. Високите 
планини ще се разклатят, ще паднат и ще се разбият, а високите хълмове 
ще се снишат и ще се стопят като восък пред огъня; Земята ще се разцепи 
напълно и всичко на земята ще загине и ще има съд над всички. С 
праведните ще сключи мир и над избраните ще има защита и над тях ще 
бъде милост. Всички те ще бъдат Божии и той ще им даде своето 
благоволение. Той ще благослови (тях) всички и ще им помогне (на всички). 
Светлина ще ги огрее и Той ще сключи мир с тях. Ето, той идва с хилядите 
си светии, за да изпълни присъда над всички и да унищожи всички 
нечестиви, и да осъди всяка плът за всичките нечестиви дела, които са 
извършили, и за гордите и сурови думи, които нечестивите грешници 
изговориха срещу него.” (1 Енох 1:1–9)2 

    Първоначалните описания на Бог като идващ от Своето място на 
обитание в небето и приземяващ се на планината Синай, са удивителни, по 
начина по който се отнасят до нашето изследване. Докато Второзаконие 
33, Съдии 5 и Авакум 3 предричат, че Бог идва от Синай и преминава към 
Ерусалим, някои преводи на пророчеството на Енох изглежда ясно   
описват Бог като приземяващ се директно на планината Синай. 
Оригиналният гръцки текст на Енох включва думите „на земята“, което 
прави точното значение на Енох трудно за установяване. Какво показва 
пророчеството - че Бог ще дойде директно от небето на Синай, или че ще 
слезе от небето на земята, като в последствие ще дойде на Синай? Докато 
преводите на Чарлзурт и Никълсбърг (Charlesworth и Nickelsburg) сочат към 
първото, преводите на Чарлз и Евънс (Charles и Evans) сочат към второто. 
Това незабавно повдига въпроси относно Захария 14, която мнозина 
погрешно помнят, че заявява, че Той ще „се приземи“ на Елеонския хълм. 
Както обсъдихме в последната глава обаче, действителното твърдение там 
е, че просто „в онзи ден“, което означава в рамките на по-големия период 
от време, за който се говори, нозете Му ще „застанат“ на Елеонския хълм. 
Това няма да се случи, разбира се, преди Той да дойде в Ерусалим с 
безброй Негови светии, към което сочи консенсусът в други текстове. Ще 
обсъдим този въпрос по-подробно, придвижвайки се напред.  



   Акцентът в пророчеството на Енох се отнася до съда на нечестивите. 
Както Никълсбърг коментира:  

“Този начален раздел от пророчеството на Енох описва идването на 
трансцендентния Бог, божествения Войн, който ще се появи на земята, за 
да изпълни универсална присъда над човечеството и бунтовниците.”3  

    Пророчеството изглежда обединява Второзаконие 33 с Михей 1:3–4. 
Докато благословението на Моисей рисува Бог като задаващ се от Синай, 
Михей представя Бог като слизащ от небето:  

“Защото, ето, Господ излиза от мястото Си 
и като слезе, ще стъпи на земните височини. 
Планините ще се стопят под Него 
и долините ще се разпукнат 
като восък пред огъня 
и като води, които се изливат по стръмнина.” (Михей 1:3-4) 

   Енох използва език, подобен на този на Михей за планините, топящи се 
като восък. Това също напомня за думите на Давид в началото на Псалм 
68, призоваващ Бог да стане и да съди враговете Си, които ще се стопят 
като восък. Поезията тук има за цел да обрисува Божията присъда срещу 
народите и нечестивите по цялата земя. Пред лицето на Неговото 
присъствие и Неговите присъди, те ще се стопят като восък пред бушуващ 
огън. Джеймс Х. Чарлсуърт обобщава пророчеството по следния начин:  

“Израел ще бъде избавен от езичниците и Месията ще им се яви и ще ги 
заведе в Ерусалим с голяма радост. Нещо повече, царството на Израел, 
събрано от четирите страни на света, ще яде с Месията и езичниците ще 
ядат заедно с тях.4” 

   Наистина очарователното в това пророчество, е фактът, че последната 
част (стих 9) е цитирана дословно от Юда в Новия завет (Юда 14). Юда и 
други в ранната църква тълкуват това пророчество като отнасящо се до 



завръщането на Исус. Така че Юда цитира пророчеството на Енох, 
описващо как Бог слиза от небето на планината Синай и го прилага към 
завръщането на Исус. Енох обаче се осланя на благословението на Моисей, 
първото от Пустинните пророчествата. 

ВТОРИЯТ ИЗХОД В ЕВРЕЙСКИЯ УМ ОТ ПЪРВИ ВЕК 
Докато концепцията за Исус, преминаващ през пустинята, когато се 
завръща, без съмнение е чужда концепция за повечето християни днес, Г. 
К. Бийл твърди, че тя всъщност трябва да е била общоизвестна през първи 
век. През този период, според Бийл, освен Енох, различни други „еврейски 
писания развиват вярането, че Месията ще събере своя народ в пустинята 
в края на времето.“5 Освен това, „този възглед за бъдещето е отразен в 
писанията на Йосиф Флавий, който изрично идентифицира месианските 
движения от първи век с темите за пустинята и Изхода.“6 Например, 
Йосиф Флавий споменава различни фигури на фалшиви месии, които 
водят групи в пустинята, „претендирайки, че там Бог ще им покаже 
сигналите за свобода“. 7 Казва ни се, че един такъв лъжепророк  

“събрал тридесет хиляди мъже, които били заблудени от него; завел ги по 
обиколен път от пустинята до планината, наречена Елеонската планина, и 
имал готовност да нахлуе със сила в Ерусалим от това място; и веднъж 
само да можел да победи римския гарнизон и народа, той възнамерявал да 
господства над тях с помощта на онези свои стражи, които трябвало да 
нахлуят в града заедно с него.”8  

    Както Н. Т. Райт правилно коментира, „Всеки, който събирал хора в 
Йорданската пустиня, символично казвал: това е новият Изход.“9 Бийл 
добавя, „Асоциацията на зилотите и други подобни движения с пустинята 
вероятно е част от това по-голямо месианско очакване. ”10 Според Бийл 
кумранската общност се преместила в пустинята, именно защото вярвали, 
че там те започвали да изпълняват тези пророчества за възстановяване.11 
Докато авторът на 1 Енох и кумранската общност, различни еврейски 
зилоти и Йоан Кръстител вероятно имали драстично различни вярвания, те 
споделяли общото вярване, че месианското възстановяване ще се случи в 
пустинята. Въз основа на всички различни пророчества, които изучихме 
досега, общата сюжетна линия на пустинните пророчества очевидно се 
била превърнала в широко разпространено мнение. Вероятно това е 



причината, поради която Исус всъщност предупреди Своите последователи 
да не излизат в пустинята, за да тичат след всяка нова месианска фигура, 
появяваща се там (Матей 24:24-26). Исус даде да се разбере, че когато 
дойде истинският Месия, както е описан в пасажи като Второзаконие 33 
или Авакум 3, Той ще засияе като блясъка на слънцето. Неговото идване ще 
бъде ослепително и неизбежно and unavoidably очевидно: „Както 
светкавицата идва от изток и проблясва дори до запад, така ще бъде 
пришествието на Човешкия Син“ (Матей 24:27).  
    В заключение, наративът, който разгледахме в различните пустинни 
пророчества, бил широко разпространен и вярван от евреите от първи век. 
Исус, Йоан Кръстител и апостолите трябва да са били добре запознати, в 
различна степен, с тази красива история за възстановяването. Както ще 
видим в следващата глава, това очакване е ясно отразено също и в 
новозаветните писания. 

25  

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИСУС В НОВИЯ ЗАВЕТ  



И накрая, стигаме до свидетелството на Новия завет. Когато християните 

желаят да разберат завръщането на Исус, най-често това е единствената 
част от Библията, към която се обръщат. Мнозина дори не се замислят дали 
Старият завет има какво да каже по тази тема. Библейската концепция за 
идването на Месията от небето обаче е много по-стара от Новия завет. 
Както демонстрирахме, по времето на Исус и апостолите историята на 
славното завръщане на Месията и победния марш през пустинята е била 
широко известна и разбирана сред Божия народ. Авторите на Новия завет 
рядко разгръщат историята в подробности, защото техните Библии вече 
били направили това. Има изключения, при които се дава подробно 
обяснение на загадки, които до този момент били до голяма степен скрити. 
Фактът, че ще има две идвания на Месията, например, би могъл да бъде 
най-значимото от тези изключения. Новозаветните автори ясно разбират, 
че първото идване на Месия е с цел изкупление на греховете, докато 
второто идване е с цел присъди и награди. Както заявява авторът на 
писмото до евреите, Исус дойде „веднъж, за да понесе греховете на 
мнозина“ и „ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението 
на онези, които Го очакват с нетърпение.“ (Евреи 9:28).  
   В тази глава ще демонстрираме, че новозаветната концепция за 
завръщането на Исус е изцяло извлечена от и изградена върху 
старозаветните основополагащи текстове, които разгледахме. На практика 
всеки пасаж в Новия завет, който говори за завръщането на Исус, гледа 
назад към Пустинните пророчества. 

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИСУС СПОРЕД ИСУС  
Първото споменаване на благословената надежда в Новия завет идва не от 
някой друг, а от самия Исус. Той описва завръщането Си по следния 
начин: „Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със 
Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.“ (Матей 
16:27; срв. Лука 9:26). ). По-късно, в Своята беседа на Елеона, Исус 
споменава Своето завръщане два пъти. Първо Той казва: „Те ще видят 



Човешкия Син да идва на небесните облаци със сила и голяма слава. И ще 
изпрати Своите ангели с гръмогласна  тръба и те ще съберат избраните Му 
от четирите ветрища, от единия край на небето до другия” (Матей 
24:30-31; срв. Марк 13:26; Лука 21). :27). Още по-късно Той казва: „А 
когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с 
Него, тогава ще седне на славния Си престол.” (Матей 25:31).1 В рамките 
на собствените думи на Исус относно Неговото пришествие, отбелязваме 
следните теми:  

1. Исус нарича Себе Си „Човешкият Син“.  

2. Той ще „дойде”  

3. в голяма слава,  

4. в облаците,  

5. с ангелите Си,  

6. и с гръмогласна тръба.  

7. Всичко това ще бъде придружено от събирането на Неговите избрани.  

   Откъде произлизат тези седем понятия? Четири от тях се срещат за 
първи път в Благословението на Моисей. Там Бог е представен като (1) 
„идващ“ от небето (2) в сияйна слава, (3) яздещ върху облаците, (4) с 
безброй Свои свети ангели. По-късно същите теми се повтарят в 
Пустинните пророчества в Съдии 5, Псалм 68, Исаия 35 и 40 и Захария 14. 
Освен това Исус свързва завръщането Си с прогърмяването на голяма 
тръба и събирането на Неговите избрани. Този мотив първо сочи директно 
обратно към Изхода, когато в деня, в който Господ слезе, имаше „много 
силен тръбен глас“ (Изход 19:16). Двете теми за тръбния звук и събирането 
на Неговите избрани се намират заедно в Исаия 27: „И в онзи ден ще 
затръби голяма тръба; и загиващите в Асирийската земя, и изгонените, 
които са в Египетската земя, ще дойдат и ще се кланят на Господа на 
святия хълм в Йерусалим.” (ст. 13). Контекстът тук очевидно е великото 
есхатологично събиране на Божиите избрани в земята и изглежда е 
основната отправна точка на Исус. Пустинното пророчество на Захария 



също описва прогърмяването на тръби във връзка с идването на 
Божествения воин:  

“Господ ще се яви над тях,  
И стрелата Му ще излезе като мълния;  
И Господ Иеова ще затръби,  
И ще върви с южни вихрушки.” (Захария 9:14)  

     Какво ще кажете за термина “Човешкият син”? Откъде идва той? 
Намира се във видението на Даниил за четирите звяра и небесната 
съдебна зала. Там ни се показва фигура, която, въпреки че има човешка 
форма, същевременно язди на облаците (Дн. 7:13). Отново Този, който се 
появява или язди на облаците, не е никой друг освен ЯХВЕ (Изх. 13:21; 
16:10; 24:16; 20:21; 33:9,10; 34:5; 40:34, 38; Втор. 33:26; Пс. 18:9–11; 68:4, 
32–33; Пс. 104:3; Ис. 19:1). Освен това на тази фигура ще бъде дадено 
„вечно царство“, така че да Му служат „всички народи, нации и хора от 
всеки език“. (Дн. 7:14). Излишно е да казвам, че фигурата, която Даниил 
вижда, не е нищо друго освен ЯХВЕ в човешка форма. Тя също така е и 
победоносният облачен ездач от Пустинните пророчества, който ще се 
върне, за да установи „Своето царство“ (Дан. 7:14). Абсолютно удивително 
е, че това е онзи, с когото се идентифицира Исус. Той по същество каза на 
учениците Си: „Вие сте чели пророчествата за ЯХВЕ, който се завръща от 
небето в слава, и шества до Йерусалим, за да установи Своето царство. Те 
говореха за мен. Аз съм Този, когото Моисей видя да идва в сияйна слава 
от планината Синай. Аз съм Този, за когото Девора пееше, че върви в 
буреносните облаци нагоре през Едом. Аз съм Този, когото Давид видя във 
видение да води голямо шествие до Йерусалим. Аз съм Този, когото Даниил 
видя – напълно Бог, но същевременно напълно човек. Ще ме видите да се 
завръщам на облаците, в слава, сияещ като слънцето. Всичко, което са 
казали пророците, е истина.” Собствените описания на Исус на Неговото 
второ пришествие са почти изцяло вкоренени в образите на теофанията на 
планината Синай, както и в по-късните видения на пророците, особено в 
тези на Даниил 7. Всичките седем от основните теми и мотиви, които Исус 
използва, за да опише Своето собственото завръщане или се свързват с 
планината Синай, или с пророческата сюжетна линия на Пустинните 
пророчества.  



ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИСУС СПОРЕД ПАВЕЛ  
Ами апостолите? Как описват те завръщането на Исус? Първото пряко 
споменаване на Павел за завръщането на Исус се намира в 1 Солунци, 
където той споменава „идването на нашия Господ Исус с всичките Му 
светии“ (3:13). Той използва двете теми за „идването на нашия Господ“ и „с 
Неговите светии“. Къде намираме заедно тези два мотива? Те се появяват 
заедно за първи път в Благословението на Моисей, майката на всички 
останали пустинни пророчества. В следващата глава Павел започва с 
думите: „Това ви казваме чрез Господното слово“ (4:15), имайки предвид, 
че се кани да цитира текстове от Стария завет. След това той казва: „Сам 
Господ ще слезе от небето с вик, с глас на архангел и с Божия тръба“ (1 
Солунци 4:16). Отново концепцията за Бог, слизащ или идващ от небето 
сочи първо към времето, когато: „Господ слезе на Синайската 
планина“ (Изход 19:20). Концепцията за Господ, слизащ от небето или 
идващ на небесните облаци, както многократно обсъдихме, е може би най-
постоянната тема, повтаряща се във всички Пустинни пророчества. 
Специфичният термин „слезе от небето“ обаче може да бъде и по-директна 
препратка към Михей 1: „Защото, ето, Господ излиза от мястото Си, И като 
слезе ще стъпи на земните височини.” (ст. 3), или 1 Енох, където се казва: 
„Богът на вселената, Светият Велик, ще излезе от обиталището Си. И оттам 
той ще тръгне към планината Синай” (1:3-4).2 Концепцията за „вика на 
Бога” изглежда сочи към описанието на Господ в Исаия, като излизащ 
напред Божествен войн, издаващ вик и надигащ „боен рев“ (Исаия 42:13). 
Йеремия също казва: „Господ ще изреве отгоре и ще издаде гласа Си от 
святото Си обиталище“ (Йеремия 25:30). По подобен начин и Осия, и Йоил 
говорят за Господ, който реве и вика високо от Сион в контекста на 
есхатологичното спасение (Йоил 3:16; Ос. 11:10). Концепцията за гласа на 
архангел е малко мистериозна концепция, тъй като изглежда няма ясен 
старозаветен прецедент. Може би това е Михаил? (Юда 9). От друга страна, 
звукът от Божията тръба, както обсъдихме по-горе, не се корени само в 
историята за теофанията на Синай, но се споменава също от Исаия и 
Захария във връзка с идването на Бог в края на епохата.  
     Във второто си послание до Солунците Павел казва: „Господ Исус ще се 
яви от небето със Своите силни ангели, в пламенен огън да даде възмездие 
на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на 
благовестието на нашия Господ Исус.” (2 Солунци 1:7–8). Вместо да говори 
за „идването“ на Исус, Павел говори тук, че Исус се „явява“ от небето. 
Гръцката дума за „изявен“ е apokalypsei, от която идва английската 
„apocalypse“ (“апокалипс” - бел.пр.). По този начин книгата Откровение се 
нарича още „Апокалипсис“ или „Откровение на Исус Христос“, а основната 



тема на книгата е изяваването или идването на Исус от небето. Текстът, 
към който се прави алюзия, е широкия път в Пустинното пророчество в 
Исаия 40:  

“и славата Господня ще се яви 
и всички твари заедно ще я видят; 
защото устата Господни изговориха това.” (Исаия 40:5)  

     Освен това забелязваме, че Павел използва следните други мотиви: (1) 
Исус ще се яви „от небето“ (2) със Своите ангели (3) в пламтящ огън (4), за 
да въздаде наказание на всеки от враговете Си според както заслужава. 
Отново, всички тези теми могат да бъдат намерени без изключение във 
всички Пустинни пророчества. Концепцията за Господ, идващ в пламтящ 
огън, за да съди враговете Си, въпреки че произхожда от теофанията на 
планината Синай (Изход 19:18; 24:17), изглежда е пряка препратка към 
последната глава в пророчеството на Исаия:  

“Защото Господ ще дойде с огън 
и колесниците Му ще бъдат като вихрушка, 
за да излее гнева Си за ярост 
и изобличението Си – с огнени пламъци, 
защото с огън и с меча Си 
Господ ще се съди с всяка твар; 
и убитите от Господа ще бъдат много.” (Исаия 66:15–16)  

     По-късно Павел говори за „славното явление на нашия велик Бог и 
Спасител, Исус Христос“ (Тит 2:13). Ние просто забелязваме факта, че 
Павел говори за Исус едновременно като Бог и Спасител. Отново, Новият 
завет поглежда назад към множеството пасажи, които говорят за това, че 
Бог идва да спаси народа Си и вижда в тях завръщането на Исус. Освен 
апостол Павел, Петър също се позовава на „обещанието за Неговото 
идване“ (2 Петр. 3:4), както и авторът на писмото до евреите, който ни 
уверява: „И ще дойде Тоя, Който има да дойде“ (Евреи 10:37). Това 
всъщност е директен цитат от Пустинното пророчество на Авакум (2:3-4). 
Яков говори за идването на Господа (5:7,8). Отново, общият мотив за 
„идването” на Бог произхожда от Благословението на Мойсей. И накрая, 



Юда, братът на Исус, говори за Исус, който ще дойде от небето „с хилядите 
Си светии, за да извърши присъда над всички“ (Юда 14–15). Както 
обсъдихме, това е директен цитат от 1 Енох, единственият текст, който 
може би изрично да заявява, че Исус ще дойде от небето и ще се приземи 
на планината Синай.  

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИСУС СПОРЕД КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ  
И накрая, в книгата Откровение апостол Йоан заявява първо: „Ето, иде с 
облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички 
земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.” (Откровение 1:7). Ето 
пасаж, който смесва образи от Захария 12 с пророчествата за Ездача на 
облаците. Следващият стих гласи: „Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, 
Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.“ (Откровение 1:8), 
недвусмислено потвърждение, че Исус е едновременно ЯХВЕ, Бог 
Всемогъщ и Идващият. 
    След това в Откровение 12 Израел е описан като жена, която бяга „в 
пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, така че там да бъде 
хранена хиляда двеста и шестдесет дни“ (ст. 6). Тук имаме ясен пример за 
това, че Новият завет отразява старозаветния разказ за Израел, който бяга 
в пустинята, за да чака там ЯХВЕ, Божествения войн и спасител. Само 
няколко стиха по-късно ни се казва:  

“И бяха дадени на жената двете крила на голям орел, за да отлети на 
мястото си в пустинята, там, където я хранят за време и времена, и 
половин време, скрита от лицето на змея.” (Откровение 12:14)  

    Споменаването на жената, на която биват дадени криле на орел, 
отразява предумишлената темата за „втория Изход“, тъй като сочи 
директно към първия Изход, когато Господ заявява на Израел: „носих ви на 
орлови крилe и ви доведох при Себе Си.” (Изход 19:4). След това, към края 
на пророчеството, Йоан описва завръщането на Исус много по-подробно от 
който и да е друг пасаж от Новия завет:  

“Нека се радваме и се веселим и нека  Му отдадем слава: защото дойде 
сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи 
да се облече в светъл и чист висон; защото висонът; е праведните дела на 
светиите. И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на 



сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни божи думи. 
Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми рече: Недей; 
аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за 
Исуса; поклони се Богу; защото духът на пророчеството е да 
свидетелстваме за Исуса. След това видях небето отворено, и ето бял кон, и 
Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва 
праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и 
носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в 
дреха, опръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните 
войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из 
устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги 
управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога 
Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: ЦАР НА 
ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ. После видях един ангел, стоящ в 
слънцето; и, извиквайки със силен глас, каза на всички птици, които летят 
посред небето: Дойдете, съберете се за великата Божия вечеря, за да ядете 
месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне 
и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни 
роби, малки и големи. И видях звяра и земните царе и войските им 
събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство. И 
звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него 
знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и 
които се покланяха на неговия образ; та двамата бяха хвърлени живи в 
огненото езеро, което гори с жупел. А останалите бяха избити с меча на 
яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици 
се наситиха от месата им.” (Откровение 19:7-21)  

   
   Към всички споменати по-рано теми и мотиви Йоан добавя, че когато 
Исус се завърне:  

1. Ще празнува сватбената си вечеря. 
  
2. Ще се върне като воин. 

3. Небето ще се отвори. 

4. Ще дойде, яздейки кон. 



5. Дрехите Му ще бъдат напоени с кръв. 

6. Армиите Му също ще яздят коне. 

7. Ще дойде да смаже враговете Си като грозде. 

8. Ще убие Антихриста и неговите орди. 

9. Животните ще ядат плътта на враговете Му. 

10. Ще дойде да управлява народите. 

    Всеки един от тези мотиви и теми е извлечен директно от Пустинните 
пророчества. Разбира се, всеки, който разбира естеството на Синайския 
завет като годежна церемония, последвана от множеството пасажи в 
пророците, в които Бог бива наричан съпруг на Израел, ще разпознае 
значимостта на споменаването на „сватбата на Агнето“. След това, в 
Евангелията, когато Исус нарича Себе Си Младоженецът, това е пряка 
декларация, че Той е Всемогъщият Бог ЯХВЕ, който ще се завърне, за да 
възстанови Невястата Си. Описанието на брачната вечеря тук  представя 
завръщането на Исус, по възможно най-ясен начин, като кулминация на 
брачния завет, влязъл в сила на Синай. Както вече обсъдихме многократно 
досега, концепцията за Бог, идващ от небето насища всички Пустинни 
пророчества. Образът на Исус и Неговите армии, яздещи коне, идва 
директно от Авакум 3:8,15, където ЯХВЕ и Неговите армии са описани 
като яздещи на коне и „колесници на спасението“ при голямото 
есхатологично поражение на Божиите врагове. Образът на Исус, тъпчещ 
лина на Божия гняв, напоявайки дрехите Си в кръвта на Своите врагове, 
идва директно от видението на Исаия за ЯХВЕ, задващ се от земята на 
Едом (Ис. 63). Всъщност именно тук пророчеството за Смазващия от Битие 
3:15 се е изпълнило напълно. (вж. Чис. 24:17; Второзаконие 32:35; 33:21; 1 
Царе 2:10; Съд. 5:26-27; Псалм 58:10; 68:21; 110:5; Йоил 3:13; Ис. 63:3; Ав. 
3:13; Мат. 25:23,31–46; Юда 14; Откровение 14:20). Угощението на 
животните се появява за първи път в Псалм 68, където Израел бива 
уверен, че ще дойде денят, когато „Бог ще разцепи главите на враговете Си 
. . . за да гази кракът ти кръв и езикът на кучетата ти да има дял от 
неприятелите ти.” (ст. 23). По-късно Йезекиил значително разширява тази 
тема (39:17-20), а Йоан тук перифразира неговите описания. Конкретното 



споменаване на съсичането на звяра и лъжепророка намира най-ясния си 
генезис в описанието на ЯХВЕ в Авакум, който смазва „началника от дома 
на нечестивите, за да открие основите дори до върха (или “да го открие от 
бедрото до врата” - бел.пр.) (Села.)“ (3:13). В обобщение, книгата 
Откровение започва с описание на Израел, който бяга в пустинята и 
завършва с Исус, който се завръща с всичките Си светии, за да спаси Своя 
народ.  По този начин традицията на Пустинните пророчества, с нейната 
богата визия за Божествения воин, завръщащ се в слава, намира своето 
последно повторение в книгата Откровение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Почти всяко новозаветно споменаване на завръщането на Исус се корени в 
старозаветните Пустинни пророчества. Докато много учени и коментатори 
до сега до голяма степен са насочвали вниманието си върху по-
класическите месиански пророчества, една друга цяла традиция, 
представляваща широка колекция от текстове, е била широко игнорирана. 
Тези изключително подробни, графични, красиви пасажи всъщност са най-
големите източници на знание относно завръщането на Исус в цялата 
Библия. Колкото и нова да е концепцията за голямото шествие през 
пустинята за мнозина изучаващи Писанието, тя е концепция, напълно 
засвидетелствана в цялото Слово на Бог. Осъзнавайки факта, че това е 
ключът, който отключва пълната библейска версия на триумфалното 
завръщане на Исус Месията, ние сега сме в състояние да разберем напълно 
Неговото пламенно желание да завърши делото, което започна по време на 
оригиналния Изход. Както казахме в началото на този раздел, картината, 
нарисувана от тези текстове, е картина с такова величие, че е абсолютно 
невъзможно да продължи да съществува под булото на неизвестността.  
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                                        КЪДЕ СЕ ЗАВРЪЩА ИСУС? 
  



  

След като представихме аргументацията за това, че след като Исус се 

завърне, Той буквално ще премине през пустинята към Йерусалим – 
възглед, на който малко християни някога са обръщали внимание – важно 
е също така да обсъдим къде конкретно казва Библията, че ще се завърне 
Той. Мюсюлманите вярват, че Исус ще се върне в Дамаск, а мормоните 
вярват, че Той ще се върне в Индипендънс, Мисури. Но къде казва 
Библията, че ще се върне Той? Отговорът ще изненада мнозина.  
     За съжаление, ако трябва да попитаме широк кръг от християни къде 
ще се завърне Исус, мнозинството вероятно ще кажат, че нямат представа. 
От онези, които все пак изразят мнението си, почти всички биха казали, че 
Той първо ще се завърне в Йерусалим. В продължение на много години аз 
също поддържах този възглед. Някои други може да предполагат, че Той 
първо ще се завърне в Петра, Южна Йордания. Още по-малък брой може 
да предполагат, че Той ще се върне първо на планината Синай или в 
Египет. Изненадващо, това всъщност са доста легитимни позиции, които 
могат да бъдат подкрепени от Библията. В тази глава ще разгледаме всеки 
един от тези възгледи и подкрепящите го библейски аргументи.  

ЙЕРУСАЛИМ  
Най-популярният възглед, че Исус ще се завърне на Елеонския хълм в 
Йерусалим, гравитира около два пасажа: Захария 14 и Деяния 1. Вече 
обсъдихме малко Захария в глава 24, но ще го разгледаме отново тук. 
Частта от текста, имаща най-обща връзка с темата започва: „Тогава Господ 
ще излезе и ще воюва против онези народи, както когато воюва в ден на 
бой. В онзи ден краката Му ще застанат на Елеонския хълм, който е срещу 
Йерусалим на изток;” (ст. 3–4а). Интересното е, че докато пасажът заявява, 
че Господ ще „застане“ на Елеонския хълм, мнозина са запаметили, че той 
казва че Исус всъщност ще „се приземи“ там. Всъщност пасажът не казва 
такова нещо. Както посочихме по-рано, ако този стих описваше 
действителното славно завръщане на Исус, това би било изключително 
странно. Защото веднага след това жителите на Йерусалим биват описани 
като бягащи към пустините източно от Йерусалим (ст. 4b–5a). Защо 
еврейските жители на Йерусалим биха избягали от своя Бог, който се е 
завърнал със специалната цел да ги спаси? Точно преди това, в Захария 
12, се казва, че когато Той се завърне, те ще „погледнат“ или ще Го 



разпознаят, което ще доведе до национално покаяние. Не се казва, че те 
ще избягат от Него, когато дойде. Освен това, в Захария 9, пророкът вече е 
описал Господ като „идващ“ в Йерусалим във вихрушките и бурите от юг. 
Искам да кажа, че няма причина да вярваме, че Захария противоречи на 
собствените си предишни изявления или всъщност на което и да е друго 
Пустинно пророчество. Важно е да се осъзнае факта, че тази част от 
пророчеството на Захария не рисува в едри щрихи поредица от събития в 
ясен хронологичен ред, а поредица от общи твърдения относно този по-
обширен период на края. Всъщност едва след като описва бягството на 
жителите на Ерусалим, той всъщност дава описание на идването на 
Господ: „И Господ, моят Бог, ще дойде – и всичките святи Ангели с Него.
“ (ст. 5b). В опит да премахнат противоречията между всички тези пасажи, 
някои предполагат, че Исус първо ще кацне на Елеонския хълм и след това 
по същество, подобно на един вид Супермен, ще отскочи на друго място. 
Въпреки че разбирам мотивацията зад такова решение, то е много 
странно. Трябва да помним, че от момента, в който разцепи и слезе от 
небето, Той ще бъде придружен от безброй Негови светии, всички от които 
ще бъдат видими за тези на земята долу. Идеята за такава масивна тълпа, 
която се приземява в Йерусалим, само за да отскочи до друго място, 
изглежда много натрапена и неудобна и е без друга подкрепа в Писанията.  
    Аз лично смятам, че много по-добро решение е действителният ред на 
събитията, описани от Захария да се развие по следния начин: Първо, 
преди Исус да се завърне, ще има голямо земетресение, което ще доведе до 
разцепването на Елеонския хълм наполовина и много от жителите на 
Ерусалим ще избягат в пустинята на изток от Йерусалим. Това може да е 
земетресението, описано в Откровение 11:13, което се случва след като 
Двамата Свидетели биват убити и взети на небето: „И в онзи час стана 
голямо земетресение и една десета от града падна; седем хиляди души бяха 
убити при земетресението, а останалите бяха ужасени и отдадоха слава на 
небесния Бог.” След това време, може би месеци по-късно, Господ ще дойде 
в Ерусалим с всичките Си светии, включително с онези, които били 
избягали преди, а след това спасени. Така, след като пристигне в 
Йерусалим, Той действително ще застане на Елеонския хълм. Защото в 
онзи ден Господ наистина ще „обитава в Сион“ (Йоил 3:17–21). Тогава, 
както Господ заявява чрез Исаия, „Ще направя мястото на нозете Си 
славно“ (60:13). Бих твърдял, че тази позиция помирява всички съответни 
текстове; не е изкуствено наложена и не е неловка, както позицията, 
описваща Исус и Неговите армии, придвижващи се от едно място на друго.  
     Ами Деяния 1? Мнозина също посочват този пасаж като подкрепа за 
възгледа, че Исус ще се върне и ще се приземи на Елеонския хълм. След 



Своето възкресение Библията казва, че Исус се явява на много от 
учениците и по същество им дава частни уроци по Библията в 
продължение на четиридесет дни (Деяния 1:1-3). След това Той ги събира 
заедно и им заповядва да чакат изливането на Святия Дух (ст. 4-5). След 
това, след като им дава някои последни инструкции, Библията представя 
следния разказ:  

“И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и 
скри от погледа им. И като се взираха към небето, когато се възнасяше, 
ето, двама мъже в бели дрехи застанаха до тях и казаха: Галилеяни, защо 
стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, 
ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето.” (Деяния 1:9-11) 

    След като Исус се възнесе, учениците се върнаха обратно в Ерусалим, 
който, както ни се казва, бил „на една събота ходене“ (ст. 12). 
Заключението на Евангелието на Лука ни дава паралелен разказ и добавя 
още някои подробности относно това къде се е случило всичко това:  

“И ги заведе до едно място срещу Витания; и вдигна ръцете Си да ги 
благослови. И като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на 
небето. А те Му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост; и 
бяха постоянно в храма, като хвалеха и благославяха Бога.” (Лука 24:50–53)  

   Село Витания, днес наричано ал-Ейзария на арабски, е малко село от 
югоизточната страна на Елеонския хълм, на около три километра от 
Храмовия хълм. Причината, поради която това има значение е, че много 
християни посещават Йерусалим и застават на западното възвишение, 
гледайки надолу към Храмовия хълм, представяйки си, че това е мястото, 
от където Исус се е възнесъл на небето. Всъщност то се е намирало на 
няколко мили на изток. Маслиновият хълм всъщност е много по-голям, 
отколкото мнозина предполагат. Имайки това предвид, що се отнася до 
това къде ще се завърне Исус, мнозина четат коментарите на ангела в 
Деяния 1 и смятат, че тъй като се е възнесъл на това място, Той също ще се 
завърне там. Внимателният прочит на думите на ангела обаче не открива 
такова нещо. Текстът заявява, че Исус беше взет в облаците и ще се върне 
„както Го видяхте да отива на небето.“ (ст. 11). С други думи, Той ще се 



върне видимо в облаците от небето.  Не се казва или дори предполага нищо 
повече от това. Затова, въпреки широко разпространеното вярване, че 
Исус ще се върне от небето точно на Елеонския хълм, библейските 
доказателства за това са доста проблематични. Този възглед до голяма 
степен се основава на предположения и заключения. За да бъда съвсем 
ясен, Исус със сигурност ще си проправи път до Ерусалим скоро след 
Своето завръщане и има изобилие от Писания, които говорят за това. Но 
няма конкретни, ясни текстове, които да казват, че това е мястото, където 
Той ще слезе първо. Както видяхме, консенсусът на образите в цялата 
Библия описва Исус като влизащ в града по подобен, но много по-славен, 
начин от първото триумфално влизане (Матей 21:1–11, Марк 11:1–11, Лука 
19 :28–44 и Йоан 12:12–19). 

ПЕТРА 
Други, които са взели под внимание многото Пустинни пророчества в 
Писанието, предполагат, че Исус ще се завърне в района на Петра в 
съвременното хашемитско кралство Йордания. Тази позиция е 
аргументирана от Арнолд Фрухтенбаум в неговия впечатляващ том 
“Стъпките на Месията”, както и от Ноа У. Хъчингс в книгата му “Петра в 
историята и пророчествата”1, и Робърт Ван Кампен в монументалния му 
труд “Знакът на Христовото идване и края на епохата”.2 Според Ван 
Кампен, „Веднага след края на седемдесетата седмица, Христос ще се 
завърне физически на земята – по-конкретно в Едом.“3 По подобен начин 
Фрухтенбаум заявява, „Четири ключови пасажа посочват мястото на 
Второто пришествие във Восора. Първите два текста говорят за това, че 
Господ извършва голямо кръвопролитие в земята на Едом. И Авакум, и 
Михей описват Господ като преминаващ през този регион. Очевидно аз 
съм абсолютно съгласен, че Исус ще премине през този регион и 
междувременно ще избие много от враговете Си. Голяма част от тази книга 
защитава това твърдение. Въпреки това, никой от тези пасажи всъщност 
не заявява или дори силно навежда на мисълта, че това е мястото, където 
Исус непременно започва Своето пътуване. Фрухтенбаум мъдро завършва 
изследването си с нотка на предпазливост:  

“Не е съвсем сигурно, че тези стихове говорят за Второто пришествие, но 
ако е така (и авторът клони към тази позиция с повишено внимание), в тях 
виждаме Бог да идва от планината Сеир и от земята на Едом. Планината 



Сеир е планинската верига в южна Йордания, в която се намира град 
Восора.”5  

    Както демонстрирахме, консенсусът в Писанието сочи, че Исус започва 
пътуването Си не от Едом, а по-на юг, при планината Синай, или може би 
дори чак от Египет. Нека разгледаме библейските доказателства за тези 
два възгледа.  

ПЛАНИНАТА СИНАЙ 
Една от основните теми на тази книга е да подчертае повтарящия се 
акцент в пророческите писания върху разказа за голямото шествие на Исус 
от юг, когато Той се завръща. Питърс твърди, че въпреки че завръщането 
на Исус се разгръща на етапи, Той идва видимо със Своите светии първо 
на планината Синай:  

“Сравнение на Писанието показва, че когато светиите биват отстранени 
чрез силата на възкресението и транспортацията, те не остават в 
„въздуха”, но биват пренесени на планината Синай, където, както при 
установяването на теокрацията, се разпределят длъжности, тържествено се 
въвеждат царството и свещеничеството, дават се подготвителните 
инструкции за въвеждането на „диспенсацията на пълнотата на 
времената”.” 6  

      Досега разгледахме, донякъде изчерпателно, няколко текста, говорещи 
за идването на Бог от Синай и няма да повтаряме тази дискусия тук. 
Въпреки това, нито едно от Пустинните пророчества (с изключение на 1 
Енох) не заявява изрично, че Исус действително ще  се завърне първо на 
планината Синай. Със сигурност обаче се подразбира, че Той наистина 
идва в Едом от Синай. Така че най-малкото трябва да признаем факта, че 
Той със сигурност минава през района на Синай. Ние знаем това, първо, 
защото всички Пустинни пророчества се обръщат назад към пътуването на 
Израел от планината Синай до обетованата земя като предобраз за 
идването на Господа. Така както ковчегът на завета, представящ 
присъствието на ЯХВЕ,  започна от Синай и накрая пристигна в 
Йерусалим, така Писанията представят и победния марш на Исус. Второ, 
знаем това, понеже Благословението на Мойсей заявява директно, че Бог 



идва „от Синай“. По същия начин Давид свързва Синай с голямото шествие 
на Исус в Псалм 68. Авакум също посочва областите на Мадиам и Кушан (и 
двете тясно свързани с региона на Синай) като треперещи, когато Исус се 
завръща. Така че е справедливо да се каже, че Исус не започва в Едом, а 
идва първо от още по-на юг, от планината Синай. Отново, обаче, това ли е 
мястото, където Той всъщност слиза, както твърди Питърс и както 1 Енох 
изглежда ясно заявява? Ако искаме да бъдем логически последователни, 
трябва да признаем, че Писанието всъщност никога не казва това. 
Добавящи допълнително съмнение към тази позиция всъщност са няколко 
пасажа, пренебрегвани почти винаги, които изглежда сочат, че победното 
шествие на Исус започва чак от Египет. Нека ги разгледаме.  

ЕГИПЕТ 
Последният възглед твърди, че когато Исус се завърне, Той не просто ще 
премине по пътя, изминат от ковчега на завета от Синай до Йерусалим, но 
по същество ще премине отново целия Изход, по-конкретно започвайки от 
Египет. Като по-великия Мойсей, Исус буквално ще изведе много от Своя 
народ от Египет и ще продължи да освобождава Своя народ, 
преминавайки отново през голяма част от маршрута на първия Изход. 
Въпреки че тази концепция без съмнение е изцяло нова за повечето, бъдете 
сигурни, че в Писанията всъщност има много солидна подкрепа за този 
възглед. В книга, която горещо препоръчвам, “Пасхалният Цар” (The 
Passover King), авторът Травис Сноу представя отлична аргументация в 
полза на този възглед.7 Аргументите за завръщането на Исус в Египет са 
следните: Първо, съществуват доказателства, че по време на Голямата 
скръб много от онези в Израел, които бягат от страната, ще отидат в 
Египет. Мойсей се позовава на това, когато описва различните бедствия, с 
които ще се сблъска Израел поради неподчинение на завета: „И Господ ще 
те върне в Египет с кораби през пътя, за който ти рекох: Вече няма да го 
видиш; и там ще <искате да> се продадете на неприятелите <си> за роби и 
за робини; но не ще има кой да ви купува.” (Втор. 28:68). Отново, 
контекстът тук е наказанието от последните дни, което ще сполети Израел 
точно преди Исус да се завърне. Второ, съществува Писание, което заявява 
директно, че Исус действително ще се завърне в Египет. Използвайки 
мотива за идването на Бог на облаците, Исаия заявява: „Ето, Господ язди 
на лек облак И ще дойде в Египет;“ (19:1а). Докато някои може да се 
изкушат да пренебрегнат такъв пасаж, взимайки го за обикновена поезия, 
описваща Божиите присъди, втората част на стиха заявява, че Той ще 
присъства в Египет буквално и физически: „Идолите на Египет ще 



потреперят от пристигането Му и сърцата на египтяните ще се стопят в 
тях” (ст. 1b). В Числа 24 пророчеството на Валаам изглежда сочи, че 
„семето“ и „царят“ на Израел (два от най-често срещаните мотива за 
Месията) ще излезе от Египет, по-специално за да погълне и смаже онези 
нации, които се противопоставят на Него, Неговото царство и Неговия 
народ:  

“Колко са красиви твоите шатри, Якове,  
Твоите скинии, Израилю! 
Като долини са разпрострени,  
Като градини по речни брегове,  
Като алоини дървета, които Господ е насадил,  
Като кедри покрай водите. 
Ще се излива вода из ведрата му, 
И потомството му ще се простира в много води;  
Царят му ще бъде по-висок от Агага, („Гог“ в LXX) 
И царството му ще се възвеличи. 
Бог го изведе из Египет; (или “извежда” - бел.пр.) 
Има сила както див вол;  
Ще пояде неприятелските нему народи,  
Ще строши костите им,  
и ще ги удари със стрелите си.” 
(Чис. 24:5–8, курсивът е мой)  

     В Септуагинтата стих 7 всъщност гласи: „Човек ще излезе от семето му и 
ще надделее над много народи и ще бъде издигнат по-високо от царството 
на Гог и И царството му ще се възвеличи.”8 Фактът, че този цар е онзи, 
който побеждава Гог, със сигурност би Го идентифицирало като Месията. 
Както обсъдихме многократно досега, темата за това, че Месията смазва 
враговете Си, когато се завърне, може би представлява един от най-
редовно използваните пророчески мотиви, свързани с Месията в цялото 
Писание. Тук Смазващият идва от Египет. Както Сноу заявява, „[Когато] 
Исус тръгне от Египет, Той всъщност ще премине отново през пътя на 
първоначалния Изход на Израел и ще води поредица от битки срещу 
нациите от Близкия изток, които се намират по пътя за Израел.“9 И 
накрая, и като един наистина удивителен коментар искам да спомена, че 
всъщност съществуват пасажи, които изглежда сочат, че когато Исус се 
завърне, Той всъщност ще раздели Червено море отново. За да се случи 



това, разбира се, би било необходимо Той да започне от Египет и да 
продължи напред към планината Синай. В Исаия 10 пророкът говори за 
Господната присъда срещу асирийците. По-широкият контекст на пасажа 
е окончателното наказание и изкупление на Израел. „Асириец“ тук 
следователно е препратка към Антихриста.  

“Затова така казва Господ Бог на Силите: Люде Мои, които живеете в Сион, 
Да се не боите от асириеца, Ако и да ви удари с жезъл, И дигне тоягата си 
против вас Според както я издигна Египет: Защото още твърде малко, и 
негодуванието Ми срещу вас ще престане, И гневът Ми ще се обърне за 
тяхна погибел; И Господ на Силите ще подбуди против него Бич, Както в 
поразяването на Мадиама при канарата Орив;” (Исаия 10:24-25)  

    Иполит от Рим, един от най-важните теолози на ранната църква, в своя 
трактат от втори век, “За Христос и антихриста”, тълкува този пасаж 
като отнасящ се за „никой друг освен за онзи тиранин, безсрамник и 
противник на Бога.”10 Но какво казва Исаия за Господ по онова време? „И 
жезълът Му ще се издигне над морето, И ще го възвиси според както го 
възвиси над Египет.” (ст. 26). Това е изумително! По същия начин, по 
който Мойсей протегна тоягата си и Червено море се разцепи, така тук се 
казва, че и Исус, пророкът, по-велик от Моисей (Вт. 18), по подобен начин 
ще вдигне тоягата Си над морето. В следващата глава се повтаря същата 
тема. Главата започва с описание на втория, по-велик Изход: „И в оня ден 
Господ пак втори път Ще възвърне* с ръката Си останалите от людете Си, 
Които ще останат от Асирия, от Египет, От Патрос, от Етиопия и от 
морските острови,” (11:11). „Разпръснатите от Юда“ ще бъдат събрани 
отново „от четирите краища на земята“ (ст. 12). Всичко това ще се случи, 
когато Исус се завърне. Главата обаче завършва с много шокиращо 
изявление. По време на последния период на изкупление  

“Ще изсуши Господ  
залива на Египетско море,  
ще простре ръката Си върху реката  
чрез силния Свой вятър  
и ще я разбие на седем ръкава,  



тъй че с обувки да могат да я минават.” (Исаия 11:15)  

     Заливът на Египетското море е препратка към Червено море, през което 
израилтяните бяха преминали дълго време преди това. Още веднъж ще 
бъде ударено и разцепено. Израилтяните са описани като ходещи по 
морето като по сушата! По същия начин, пророк Авакум, в своето велико 
Пустинно пророчество, описва Исус по време на големия поход през 
пустинята и казва следното: „С конете си преминал си морето, 
Натрупаните много води.“ (Ав. 3:15). Образният език на потъпкването на 
моретата с Неговите коне изглежда говори за това, че Той отново разцепва 
морето. Накрая пророк Захария добавя своя глас. Още веднъж, контекстът 
на пророчеството е, че Господ връща обратно Своя народ от целия свят: 
„Ще ги върна от Египетската земя и ще ги събера от Асирия” (10:10). 
Тогава Той заявява:  

“И те ще преминат през морето на бедствието  
И Той ще порази вълните на морето,  
И всичките дълбочини на Нил ще изсъхнат;  
Гордостта на Асирия ще се повали.  
И скиптърът на Египет ще се отнеме.” 
(Захария 10:11-12)  

    По този начин концепцията за това, че Господ отново разцепва Червено 
море, особено в контекста на окончателното изкупление на Израел, 
всъщност е тема, която се появява многократно в пророците. Взимайки 
предвид всичко това, възгледът, че Исус ще се завърне в Египет и ще 
премине отново през целия път на Изхода, се радва на много значителна 
подкрепа в писанията. От всички различни позиции този възглед, въпреки 
че почти никога не бива разглеждан от изучаващите Писанието, изглежда е 
най-библейският възглед. Исус, като по-великия Моисей и въплътената 
Божия слава, ще извърши по-великото шествие на Изхода от Египет, през 
Червено море, до планината Синай и ще продължи чак до Йерусалим. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Завършваме, подчертавайки, че със сигурност не бива да бъдем прекалено 
догматични по този въпрос. Нашата цел тук не е да се увличаме твърде 



много в неща, които лесно може да се превърнат в есхатологични 
любопитни факти. Вместо това нашата цел трябва да бъде да надникнем в 
мистерията на онова, което Писанието има да каже за това велико събитие 
и просто да се насладим на красотата на историята за триумфалното 
завръщане на Исус. Това определено не е въпрос, по който да се водят 
спорове. По-скоро това е въпрос, от който човек трябва да се вълнува. 
Поради тази причина последната глава ще ни преведе през голямото 
шествие в хронологичен ред, надявайки се да улови под формата на 
история славното, величествено, триумфално завръщане на Исус Месията.   

27 

ТРИУМФАЛНОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА ИСУС 



След като вече представихме библейската аргументация за победоносното 

шествие на Месията, когато Той се завърне, сега ще се опитаме да 
синтезираме Писанията и да направим подробен общ хронологичен 
преглед на събитията. Нашият метод ще бъде просто да подчертаем много 
от основните мотиви, термини и теми, които Писанията многократно 
използват, за да опишат Неговото победоносно завръщане. Пасажи или 
стихове, които включват едни и същи мотиви и теми, ще бъдат групирани 
заедно. За да бъдем съвсем ясни, със сигурност ще пропуснем много 
пасажи и целта ни в никакъв случай не е да бъдем изчерпателни. Когато 
даден текст включва повече от един мотив или тема, може да се случи да 
бъде цитиран повече от веднъж. Следователно целта на тези следващи три 
глави е да служат както като вдъхновение, така и като източник за по-
нататъшно изучаване. Това не е изчерпателна хронология на всеки детайл, 
свързан с Неговото завръщане. Ние, например, не се стремим да 
синтезираме този възглед с много подробна или прекалено догматична 
хронология на печатите, тръбите и чашите от Откровение. Нито пък това е 
усилие да се координират събитията от Неговото завръщане с различните 
библейски святи дни, празници, пости и празненства. Отново, нашата цел 
е да дадем широк преглед на основните фази на славното шествие на Исус 
към Йерусалим. 

ПОСЛЕДНАТА ТРЪБА  
Моделът, който беше установен за първи път по време на великата 
теофания на планината Синай, е, че Бог се появява сред звука на голяма 
тръба (курсивът е мой в следващите пасажи от Писанието):  

“А сутринта на третия ден имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на 
планината, и много силен тръбен глас; и всичките люде, които бяха в 
стана, потрепераха.  .  .  .  А Синайската планина беше цяла в дим, защото 
Господ слезе в огън на нея; и димът и се вдигаше, като дим от пещ, и 
цялата планина се тресеше силно. И когато тръбният глас се усилваше 
Моисей говори, и Бог му отговори с глас (или “гръм” - бел.пр.). И Господ 
слезе на върха на Синайската планина.”  



(Изход 19:16, 18–20)  

“И в оня ден ще затръби голяма тръба; И загиващите в Асирийската земя 
И изгонените, които са в Египетската земя, Ще се кланят Господу в светия 
хълм в Ерусалим.” (Исаия 27:13)  

“Господ ще се яви над тях,  
И стрелата Му ще излезе като мълния;  
И Господ Иеова ще затръби,  
И ще тръгне с южните вихрушки.” (Захария 9:14)  

“Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат 
избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.” 
(Матей 24:31) 

“Изведнъж, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и 
мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.” (1 Коринтяни 
15:52)  

“Защото сам Господ ще слезе от небето с вик, с глас на архангел и с Божия 
тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат първи.” (1 Солунци 4:16) 

“но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, 
тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на 
Своите слуги, пророците.” (Откровение 10:7 ESV)  

“Тогава седмият ангел засвири с тръбата си и в небето се разнесоха силни 
гласове, които казваха: „Царството на света стана царство на нашия 
Господ и на Неговия Христос и той ще царува до вечни векове.” 
(Откровение 11:15 ESV)  

ИДВАЙКИ НА ОБЛАЦИТЕ  



Когато Исус се завърне, Той ще дойде яздейки на облаците. Още веднъж, 
виждаме модела за това за първи път  по време на Изхода:  

“А сутринта на третия ден имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на 
планината, и много силен тръбен глас; и всичките люде, които бяха в 
стана, потрепераха. Тогава Моисей изведе людете из стана, за да 
посрещнат Бога; и застанаха под планината.” (Изход 19:16-17)  

   С богоявлението на Синай, служещо като мощен предобраз, Мойсей и 
пророците след това започнаха да предричат, че Бог щеше да дойде в 
бъдещето на облаците, за да спаси Своя народ:  

“Няма подобен на Есуруновия Бог, Който за помощ на тебе се носи на 
небесата, И на облаците във великолепието Си.” (Второзаконие 33:26)  

“Господи, когато излезе Ти от Сиир, Когато тръгна от полето Едом Земята 
се потресе, също и небето покапа, Ей, облаците покапаха вода. Планините 
се разтопиха от присъствието Господне, Самият Синай от присъствието на 
Господа Бога Израилева.” (Съдии 5:4-5)  

“Той сведе небето и слезе, И мрак бе под нозете Му. Възседна на херувими 
и летя, И яви се на ветрени крила. Положи за скиния около Си тъмнината. 
Събраните води, гъстите въздушни облаци.” (2 Царе 22:10-12; Пс. 18:9) 

  

“Пейте на Бог!  
Пейте хвалебствия на името Му!  
Превъзнасяйте този, който язди по облаците!  
Защото Господ е името Му!  
Радвайте се пред него!”  
(Псалм 68:4 NET) 



  

“Затръбете в Сион,  
И дайте тревога в светия ми хълм; 
Нека се разтреперят всичките жители на страната;  
Защото иде денят Господен,  
защото е близо, -  
Ден тъмен и мъглив,  
Ден облачен и мрачен,”  
(Йоил 2:1-2) 
  

“Близо е великият ден Господен.  
Близо и много бърза, -  
Гласът на деня Господен;  
Там ще извика горчиво и най-храбрият. 
Ден на гняв е оня ден,  
Ден на смущение и на утеснение,  
Ден на опустошение и на разорение,  
Ден на тъмнина и на мрак,  
Ден на облак и на гъста мъгла,” 
(Софония 1:14-15) 

  

“Гледах в нощните видения, и ето, един като човешки син идеше с 
небесните облаци и стигна до Древния по Дни; и доведоха го пред Него.” 
(Даниил 7:13) 

  

“Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще 
заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на 
небесните облаци със сила и голяма слава.” (Матей 24:30) 

  

“Исус му каза: Ти рече. Но казвам ви, от сега нататък ще видите Човешкия 
Син седящ отдясно на силата и идещ на небесните облаци.” (Матей 26:64) 

  



“И като изрече това, и те го гледаха, той се възнесе, и облак го прие от 
погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама 
човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо 
стоите та гледате към небето тоя Исус, който се възнесе от вас на 
небето, така ще дойде както го видяхте да отива на небето.” (Деяния 
1:9-11) 

  

“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; 
и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.” (Откровение 
1:7) 

  

“И видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на 
Човешкия Син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър 
сърп. (Откровение 14:14)” 

  

С ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ НЕГОВИ СВЕТИИ 
Небесните армии, съставени от десетки хиляди ангели, заедно с 
възкресените вярващи, ще бъдат заедно с Него: 

  

“И ето благословението, с което Божият човек Моисей благослови 
израилтяните преди смъртта си. Рече: - Господ дойде от Синай, И яви им се 
от Сиир; Осия от планината Фаран, И дойде с десетки хиляди светии;”  
(Второзаконие 33:1-2)  

“Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди; Господ е 
всред тях във светилището, както бе в Синай.” (Псалм 68:17) 

“Тогава ще дойде Господ, Бог мой, и всичките светии с Него!” (Захария 
14:5) 

  



“Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със Своите 
ангели и тогава ще въздаде на всеки човек според делата му.” (Матей 
16:27) 

  

“Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат 
избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.” 
(Матей 24:31) 

  

“Но когато Човешкият Син дойде в славата Си и всичките [свети]  ангели с 
Него, тогава Той ще седне на славния Си престол.” (Матей 25:31) 

  

“Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя 
блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато 
дойде в славата на Отца Си със святите ангели.” (Марк 8:38) 

  

“Изведнъж, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и 
мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.” (1 Коринтяни 
15:52) 

  

“Когато Христос, който е нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с 
Него в слава.” (Колосяни 3:4) 

  

“Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на 
архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-
напред;” (1 Солунци 4:16)  

  

“после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в 
облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с 
Господа. (1 Солунци 4:17)” 



  

“Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви 
оскърбяват, а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се 
яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в пламенен огън.”  (2 
Солунци 1:6-8а) 

  

“За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето Господ иде с 
десетки хиляди Свои светии” (Юда 14) 

  

“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на 
него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му 
бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано 
име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, опръскана 
с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в 
бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.  .  .  . И видях звяра и 
земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и 
против Неговото войнство.” (Откровение 19:11–14,19) 

  

ГОСПОД ИДВА В ЕГИПЕТ 
Както обсъдихме в глава 27, изглежда доста вероятно това Исус първо да 
се завърне в Египет:  

“Ето, Господ язди на лек облак И ще дойде в Египет; Египетските идоли ще 
потреперят от пристигането Му, И сърцата на египтяните ще се разтопят в 
тях.” (Исаия 19:1)  

     След това Исус ще поведе Своя народ в победоносно шествие от Египет 
и всъщност ще раздели Червено море още веднъж:  

“Колко са красиви твоите шатри, Якове,  
Твоите скинии, Израилю! .  .  .  
Ще се излива вода из ведрата му, 



И потомството му ще се простира в много води;  
Царят му ще бъде по-висок от Агага, („Гог“ в LXX) 
И царството му ще се възвеличи. 
Бог го изведе из Египет; (или “извежда” - бел.пр.) 
Има сила както див вол;  
Ще пояде неприятелските нему народи,  
Ще строши костите им,  
и ще ги удари със стрелите си.” 
(Числа 24:5, 7–8)  

“Затова така казва Господ Бог на Силите: Люде Мои, които живеете в 
Сион, Да се не боите от асириеца, Ако и да ви удари с жезъл, И дигне 
тоягата си против вас Според както я издигна Египет: Защото още твърде 
малко, и негодуванието Ми ще престане, И гневът ще се обърне за тяхна 
погибел; И Господ на Силите ще подбуди против него Бич, Както в 
поражението на Мадиама при канарата Орив; И жезълът Му ще се издигне 
над морето, И ще го възвиси според както го възвиси над Египет.” (Исаия 
10:24-26)  

“Тогава Господ ще пресуши залива  
на Египетското море,  
ще простре ръката Си  
със силния Си вятър върху реката  
и ще я раздели на седем ръкава, 
 и ще накара хората да ги преминават с обувки.” (Исаия 11:15) 

“С конете си преминал си морето, Натрупаните много води.” (Авакум 3:15).  

“Ще ги върна от египетската земя,  
И ще ги събера от Асирия,  
И те ще преминат през морето на бедствието,  
Той ще порази вълните на морето 
и всички дълбочини на Нил ще изсъхнат; 
гордостта на Асирия ще се повали. 



и скиптърът на Египет ще бъде отнет.” (Захария 10:10-12)  

ГОСПОД ИДВА ОТ СИНАЙ  
Великото победно шествие след това ще продължи напред към планината 
Синай, нагоре през Арабия и Едом, към Ерусалим:  

“Господ дойде от Синай,  
И изгря над тях от Сиир;  
Той сияеше от планината Фаран  
и Той дойде изсред десет хиляди светии;  
От дясната Му страна пред тях пламна огънят на закона.  
Той наистина възлюби народа Си;  
всичките му светии са в ръцете Ти,   
те паднаха при Твоите стъпки  (или “те следват стъпките Ти” - бел.пр.) 
За да приемат думите ти.” (Второзаконие 33:2–3)  

“Когато излизаше Ти, Господи, от Сеир, 
когато идеше от полето Едомско,  
земята се тресеше, небесата капеха  
и облаците вода проливаха;  
планините се топяха от лицето на Господа,  
дори тоя Синай потрепери пред лицето на Господа, Бога Израилев.” (Съдии 
5:4–5)  

“Нека стане Бог, Нека се разпръснат враговете Му.  
Нека бягат пред Него .  .  .    
Пейте Богу, пейте хваление на името Му;  
Пригответе друм на Онзи, Който се вози през пустините:  
Иеова е името Му, и радвайте се пред Него.  .  .  .  
Извежда в благоденствие затворниците;  
А бунтовниците живеят в безводна земя.  
Боже, когато излезе Ти пред людете Си,  
Когато ходеше през пустинята,  



(Села.) 
Земята се потресе,  
Дори и небесата капнаха при божието присъствие,  
Самата оная Синайска планина се разтресе  
При присъствието на Бога, Израилевия Бог.  
Боже Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си,  
И в изтощението му Ти си го подкрепил. 
Войската Ти се настани в него;  
Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха. 
Господ издава дума за победа;  
Известителките за нея са голямо множество: 
Царе с войски бягат ли, бягат;  
А жените останали в къщи делят користите! .  .  . 
Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди;  
Господ е всред тях във светилището, както бе в Синай. 
Възлязъл си на високо; пленил си пленници;  
Взел си в дар човеци, даже и непокорните,  
За да обитаваш като Господ Иеова. 
Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни,  
Бог, Който е наш спасител.  
(Села.) 
Бог е за нас Бог избавител,  
И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта. 
Бог ще разцепи главите на враговете Си.  
И косматото теме на онези, които упорствува в престъпленията си. 
Господ рече: Ще възвърна от Васан,  
Ще възвърна враговете Си от морските дълбини; 
За да гази ногата ти кръв,  
И езикът на кучетата ти да има дял от неприятелите ти. 
Видя се шествието Ти, Боже,  
Шествието на моя Бог, на моя Цар, към светилището. 
Напред вървяха певците. Подир тях свирещите на инструменти  
Всред девици биещи тъпанчета 
В събранията благославяйте Бога;  
Благославяйте Господа, вие които сте от Израилевия източник. 
Там бе малкият Вениамин, началникът им,  
Юдовите първенци и дружината им,  
Завулоновите първенци, и Нефталимовите първенци. 
Бог твой ти е отредил сила;  
Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас  



От храма Си. В Ерусалим Царете ще ти принасят дарове. 
(или “Заради храма Ти в Ерусалим” - бел.пр.) 
Смъмри зверовете в тръстиката.  
Много бикове, с юнаците (или “телетата”) на племената,  
И ония, които се явяват украсени със сребърни плочици;  
(или “които са алчни за плячка” - бел.пр.) 
Разпръсни народите, които обичат война. 
Ще дойдат големци от Египет;  
Етиопия ще побърза да простре ръцете си към Бога. 
Земни царства, пейте Богу,  
Пейте, хвалете Господа,  
(Села.) 
Който язди на небесата на небесата, които са от века;  
Ето, издава гласа Си, мощния Си глас. 
Признайте, че силата принадлежи на Бога;  
Превъзходството Му е защита над Израиля,  
И силата Му стига до облаците. 
Боже, от светилищата Си се явяваш страшен;  
Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете Си.  
Благословен да е Бог.” (Псалм 68:1,4, 6-12, 17-35) 
  

“Бог идвa от Теман,  
а Светият от планината Фаран.  
Села.  
Славата Му  покри небето  (или “Великолепието Му” - бел.пр.) 
и земята беше пълна с хваление към Него. 
Сиянието Му беше като светлината;  
от ръцете Му лъчи,   
и тук е скривалището на силата Му!  
Пред лицето Му върви пораза,  
а по стъпките Му – палещ вятър.” (или “мор” - бел.пр.) 
Той застана и разклати земята,  
Погледна и направи народите да треперят;  
И вечните планини се разпаднаха,  
прадревни хълмове се срутиха;  
Неговите пътища са вечни. 
Видях шатрите на Етиопия наскърбени; (или “Кушан” - бел.пр.) 
Поклатиха се шатрите на Мадиамската земя.” (Авакум 3:3-7) 



“Господ ще излезе като силен мъж,  
Ще възбуди ревността Си като ратник,  
Ще извика, да! ще изреве.  
Ще надделее над враговете Си;” (Исаия 42:13).  

“Кой е този, що иде от Едом,  
С очервени дрехи от Восора,  
Този славен в облеклото си,  
Който ходи във величието на силата си?  
Аз съм, Който говори с правда, Мощен да спасявам.  
Защо е червено облеклото Ти,  
И дрехите Ти подобни на ония на човек, който тъпче в лин?  
Аз сам изтъпках лина,  
И от племената не бе с Мене ни един човек;  
Да! стъпках ги в гнева Си,  
И смазах ги в яростта Си,  
Тъй че кръвта ми попръска дрехите Ми,  
И изцапах цялото Си облекло.  
Защото денят за въздаянието бе в сърцето Ми,  
И годината Ми за изкупление настана.  
Аз разгледах, но нямаше кой да подкрепя;  
И зачудих се, че нямаше кой да подкрепя;  
Затова, Моята мишца Ми изработи спасение,  
И Моята ярост, тя Ме подкрепи.  
Аз стъпках племената в гнева Си,  
Опитах ги с яростта Си,  
И излях кръвта им на земята.” 
(Исаия 63:1-6)  

“Защото, ето, Господ ще дойде с огън,  
И колесниците Му ще бъдат като вихрушка,  
За да излее гнева Си с ярост,  
И изобличението Си с огнени пламъци,  
Защото с огън и с ножа Си  
Ще се съди Господ с всяка твар;  
И убитите от Господа ще бъдат много.”  
(Исая 66:15-16)  



“Господ ще се яви над тях, И стрелата Му ще излезе като мълния; И Господ 
Иеова ще затръби, И ще върви с южните вихрушки.” (Захария 9:14)  

“Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да извърши съдба над 
всички, и да обяви за виновни всичките нечестиви дела, които в нечестие 
са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са 
говорили против Него.” (Юда 14-15) 

  

ОНЗИ, КОГОТО ПРОБОДОХА  
Тъй като Исус е активно ангажиран с буквалното спасение на Своя народ, 
Израел ще „погледне“ към Него, разпознавайки истинската Му идентичност 
като ЯХВЕ, обещания освободител. По този начин целият Израел ще се 
покае за предишното си неверие и ще се довери на ЯХВЕ завинаги:  

“Сион ще се изкупи чрез правосъдие, И тия, които се върнат в него (или 
“обърналите се негови жители” - бел. пр.), чрез правда.” (Исаия 1:27)  

“В оня ден Ще потърся да изтребя всичките народи, Които идат против 
Ерусалим; А на Давидовия дом И на ерусалимските жители Ще излея дух 
на благодат и на моление; И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха; И 
ще плачат за Него Както плаче някой за едничкия си син, И ще скърбят 
горчиво за Него Както скърби някой за първородния си. В оня ден ще има 
голямо жалеене в Ерусалим, Като жалеенето при Ададримон в полето 
Магедон. Земята ще жалее, Всяко домочадие отделно.” (Захария 12:9–12)  

Както сам Исус заяви: „“Камъкът, който отхвърлиха зидарите Той стана 
глава на ъгъла . . . . И който падне върху този камък, ще се разбие, а върху 
когото падне, ще го смаже.“ ” (Матей 21:42a, 44 ESV).   



“Защото, братя, да не знаете тая тайна (за да не се мислите за мъдри) 
искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на езичниците. И така целият Израил ще 
се спаси, както е писано: „ще дойде от Сион Избавителят и ще отстрани 
нечестието от Я кова“. „Това е Моят завет с тях, когато отнема греховете 
им.“” (Римляни 11:25–27)  

“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и 
всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.” (Откровение 
1:7) 

   

ОСТАТЪКЪТ 
В различните пророчески текстове, описващи Бог, който идва да спаси 
Своя народ, езикът, който се използва, винаги се отнася до оцелелия 
остатък:  

“И оцелялото от Юдовия дом, Което е останало, пак ще пуска корени долу, 
И ще дава плод горе. Защото из Ерусалим ще излезе остатък, И из хълма 
Сион оцелялото. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.” (4 
Царе 19:30–31)  

“В същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна, И плодът на 
земята ще бъде гордостта и украшението за избавените измежду Израиля; 
И останалите в Сион и оцелелите в Ерусалим ще се нарекат свети, - 
Всички, които са записани в Ерусалим за живот.” (Исаия 4:2-3)  

“И в оня ден останалите от Израиля и избавените от Якововия дом Няма 
вече да се облягат на този, който ги порази, Но ще се облягат с истина на 
Господа, Светия Израилев.  
Останалото, само останалото от Якова,  
Ще се обърне към могъщия Бог, Защото, ако и да са людете ти Израилю, 
като морския пясък,  



Само остатък от тях ще се върне;  
Взето е решение за погубление, изпълнено с Божията правда.” 
(Исаия 10:20-22)  

“И всеки, който призове името Господне  
ще се избави;  
Защото в хълма Сион и в Ерусалим  
ще има избавени,  
Както рече Господ,  
И между оцелелите ония, които Господ ще повика.” (Йоил 2:32)  

“А ще оставя сред тебе 
народ съкрушен и нищ, 
който ще уповава на името Господне. 
Останалите от Израил няма да беззаконстват, 
нито да лъжат, 
нито да се намери в устата им измамлив език; 
защото те ще пасат и ще лежат, 
и никой няма да ги плаши.” (Софония 3:12-13)  

“„В същото време”, казва Господ, 
“ще бъда Бог на всички Израелеви родове 
и те ще Ми бъдат народ.” 
Така казва Господ: 
“Народът, който оцеля от меча, 
ще намери благоволение в пустинята; 
когато Израил странства към своето място на почивка.”” 
(Йеремия 31:1-2)  

“А на Сионския хълм ще се намерят оцелелите,  
И той ще бъде свет;  
И Якововият дом ще владее изново своето наследство.” (Авдия 17)  



“А Исаия възкликва за Израил: „Дори Израилевите синове да бъдат 
многобройни като морския пясък, само един остатък от тях ще се спаси.
“” (Римляни 9:27)  

   По подобен начин Новият завет казва, че Исус ще се завърне, за да 
освободи и спаси целия Си народ от техните врагове и преследвачи. Той ще 
възнагради праведните, изпълнявайки присъда срещу нечестивите. В 
новозаветния контекст праведните включват всички верни вярващи, 
независимо дали са евреи или езичници:  

“Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; 
и тогава ще въздаде всекиму според делата му.” (Матей 16:27)  

“Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви 
оскърбяват, а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се 
яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в пламенен огън да 
даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се 
покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.” (2 Солунци 1:6-8)  

“но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно 
на Бога. Та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за 
Негово подножие.” (Евреи 10:12-13)  

“И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са 
били заклани за Божието слово, което опазиха. И те викаха с висок глас, 
казвайки: До кога, Господарю свети и истинни, не ще съдиш и въздадеш 
на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по 
една бяла дреха; и рече им се да си почиват още малко време, докле се 
допълни числото и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат 
убити като тях.” (Откровение 6:9-11) 



“И двадесетте и четири старейшини, седещи пред Бога на престолите си, 
паднаха на лицата си и се поклониха Богу, казвайки: „Благодарим Ти, 
Господи Всемогъщи, Който си, и Който си бил, загдето си взел голямата Си 
сила и царуваш. Народите се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да 
се съдят мъртвите, и да дадеш наградата на слугите Си пророците и на 
светиите и на ония, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да 
погубиш губителите на земята.” (Откровение 11:16-18)  

„Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог;  защото са 
истинни и праведни Неговите съдби; понеже Той осъди великата блудница, 
която е разтляла земята с блудството си, и даде върху нея възмездие за 
кръвта на Своите слуги.” (Откровение 19:1-2) 

  
ПРОЦЕСИЯ, ИЗПЪЛНЕНА С ПЕСНИ 
Може би една от най-затрогващите и вълнуващи характеристики на марша 
на победата са повтарящите се описания на действителни музиканти и 
могъщо множество от певци, които вървят пред и след огромното шествие. 
Те винаги се описват като пеещи, радостни и викащи високо, тъй като не 
могат да сдържат радостта си. Има няколко причини да вярваме, че сред 
песните, които ще се пеят ще бъдат „Псалмите на изкачването“, които 
обикновено се пеели от поклонниците, отиващи до Йерусалим за трите 
годишни поклоннически фестивала.  

“Възлезе Бог с възклицание, 
Господ с тръбен глас. 
Пейте на Бога, пейте;  
Пейте на нашия цар, пейте. 
Защото Бог е цар на цялата земя;  
Пейте с разбиране. (или “с умел псалм” (with a skillful psalm) - бел.пр.) 
Бог царува над народите;  
Бог седи на светия Си престол.” (Псалм 47:5–8)  

“Бог настанява в семейство усамотените;  
Извежда в благоденствие затворниците;  
А бунтовниците живеят в безводна земя.” (Псалм 68:6 NIV)  



“Видя се шествието Ти, Боже,  
Шествието на моя Бог, на моя Цар, към светилището. 
Напред вървяха певците. Подир тях свирещите на инструменти  
Всред девици биещи тъпанчета.” (Псалм 68:24-25)  

“Изкупените от Господа ще се върнат,  
И ще дойдат с възклицание в Сион:  
Вечно веселие ще бъде на главата им;  
Ще придобиват радост и веселие;  
А скръб и въздишки ще побягнат.” (Исая 35:10)  

“Пей, Сионова Дъщерьо,  
Вьзкликнете, Израилю,  
Весели се и радвай се от все сърце,  
Ерусалимска дъще;  
Защото> Господ отмени присъдите за тебе, 
 Изхвърли неприятеля ти;” (Софония 3:14–15a)  

БОЖИЯТ ГНЯВ  
Докато Исус върви напред, Божият гняв – големи бури, силен дъжд, 
градушка, земетресения, както и мор и огън – ще се излее върху Божиите 
врагове. Божият гняв се излива от небето, но също и лично от Исус:  

“От дясната Му страна пред тях пламна огънят на закона.”  
(Второзаконие 33:2) 

“Над нечестивите ще направи примки;  
Огън и сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието  
на чашата им.” (Псалм 11:6)  

“Земята се потресе,  
Дори и небесата капнаха при божието присъствие,  



Самата оная Синайска планина се разтресе  
При присъствието на Бога, Израилевия Бог.” (Псалм 68:8)  

“Сиянието Му беше като светлината;  
от ръцете Му лъчи,   
и тук е скривалището на силата Му!  
Пред лицето Му върви пораза,  
а по стъпките Му – палещ вятър.” (или “мор” - бел.пр.) 
Той застана и разклати земята,  
Погледна и направи народите да треперят;  
И вечните планини се разпаднаха,  
прадревни хълмове се срутиха;  
Неговите пътища са вечни. 
Видях шатрите на Етиопия наскърбени; (или “Кушан” - бел.пр.) 
Поклатиха се шатрите на Мадиамската земя. 
Възнегодува ли Господи против реките? 
 Беше ли гневът Ти против реките,  
Беше ли гневът Ти против морето,  
Та си възседнал на конете си 
 И на колесниците си, за да избавяш?  
Лъкът Ти биде изваден от покривката си,  
Както Ти с клетва извести на племената.  
(Села.)  
Ти проряза земята с реки. 
Видяха Те планините и се убояха;  
Водният потоп нападна;  
Бездната издаде гласа си, 
 Вдигна ръцете си нависоко. 
Слънцето и луната застанаха в жилището си 
При виделината на твоите летящи стрели,  
При сиянието на блестящото ти копие. 
С негодувание си преминал земята,  
С гняв си вършеял народите.” (Авакум 3:4–12) 

„Защото в ревнивостта Си и в пламенния Си гняв казах: Непременно в оня 
ден ще има голям трепет в Израилевата земя, така щото морските риби и 
небесните птици, полските зверове и всички гадини, които пълзят по 
света, и всичките човеци, които са по лицето на света, ще се разтреперят 
от присъствието Ми; и планините ще се сринат, стръмните височини ще 



паднат, и всяка стена ще се събори до земята. И ще призова нож против 
него по всичките Си планини, казва Господ Иеова; ножът на всеки човек 
ще бъде против брата му. Аз ще се съдя с него чрез мор, и чрез кръв; и ще 
наваля върху него, върху пълчищата му, и върху многото племена, които са 
с него, пороен дъжд и градушка от големи камъни, огън и сяра,” (Йезекиил 
38:19–22)  

“И ще изпратя огън върху Магога и върху ония, които живеят безгрижно в 
островите (или “крайбрежните зони” - бел.пр.); и те ще познаят, че Аз съм 
Господ.” (Йезекиил 39:6)  

“И от язвата, С която Господ ще порази всичките народи, Които са 
воювали против Ерусалим; Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете 
си, И езикът им ще тлее в устата им.” (Захария 14:12)  

“И седмият ангел изля чашата си върху въздуха; и из храма излезе силен 
глас от престола и каза; Сбъдна се. И произлязоха светкавици и гласове и 
гръмове, и стана силен тръс, небивал откак съществуват човеците на 
земята, такъв тръс, толкоз силен. И великия град се раздели на три 
части, и градовете на народите паднаха; и Бог си спомни за великия 
Вавилон, да му даде чашата с вино от яростния Си гняв. И всеки остров 
побягна и планините не се намериха. И едър град, тежък около един 
талант, падаше от небето върху човеците; и човеците похулиха Бога 
поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.” 
(Откровение 16:17-21)  

ИСУС ВОЙНЪТ 
По време на Своето победно шествие, Исус ще избива враговете Си, които 
среща по пътя Си. Това ще се случва по време на цялото шествие, но ще 
завърши в Йерусалим, където Антихристът, Лъжепророкът и по-голямата 



част от техните армии ще бъдат унищожени. Отново, темата за Господа 
като войн води началото си от времето на Изхода:  

“Тогава Моисей и израилтяните запяха тази песен на Господа: 
“Ще пея на Господа, защото е величествен;  
коня и ездача му хвърли в морето. 
Господ е сила моя, песен моя. 
И стана мой Спасител; 
Той е мой Бог и ще Го прославя, 
Бог на бащите ми и ще Го превъзнеса. 
Господ е силен Воин; 
името Му е Йехова.”” (Изход 15:1-3)  

   След Изхода тази тема ще присъства видимо в много от описанията, 
които Господ прави на самия Себе Си и в пророчествата относно Неговото 
бъдещо спасение:  

“Блажен си ти, Израилю! Кой е подобен на тебе,  
народе, спасяван от Господа, Който ти е щит за помощ 
и меч на твоята слава? 
Враговете ти ще ти угодничат, 
а ти ще тъпчеш вратовете им!“ 
(Второзаконие 33:29 ESV)  

“Нека стане Бог, Нека се разпръснат враговете Му.  
Нека бягат пред Него ония, които Го мразят. 
Както се издухва дима, така и тях раздухай;  
Както се топи восък пред огъня,  
Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие. .  .  . 
Бог е за нас Бог избавител,  
И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.  
Бог ще разцепи главите на враговете Си.  
И косматото теме на онези, които упорствува в престъпленията си.  
Господ рече: Ще възвърна от Васан,  
Ще възвърна враговете Си от морските дълбини;  
За да гази ногата ти кръв,  



И езикът на кучетата ти да има дял от неприятелите ти.  
Смъмри зверовете в тръстиката.  
Многото бикове, с юнаците (или “телетата”) на племената,  
И ония, които се явяват украсени със сребърни плочици;  
(или “които са алчни за плячка” - бел.пр.) 
Разпръсни народите, които обичат война.” (Псалм 68:1–2, 20–23, 30)  

“Господ, стоящ отдясно ти,  
Ще порази царя в деня на гнева си. 
Ще извърши съд между народите,  
ще напълни земята с трупове,  
Ще смаже главата на неприятелите по широкия свят.” 
(Псалм 110:5-6)  

“С негодувание си преминал земята,  
С гняв си вършеял народите. 
Излязъл си за изблавление на людете си,  
За избавление чрез помазаника си;  
Отсякъл си началника от дома на нечестивите,  
Открил си основите дори до върха.  
(или “за да го разкриеш от бедрото до врата” - бел.пр.).  
(Села.) 
Пронизал си със собствените му копия главата на военните му,  
Които като вихрушка се устремиха да ни разбият,  
И чиято радост бе като че ли да ядят скришно сиромаха.” 
(Авакум 3:12–14)  

“Кажете на ония, които са с уплашено сърце:  
Укрепете се! не бойте се! Ето вашият Бог!  
Възмездието ще дойде с Божие въздаяние:  
Той ще дойде и ще ви избави.” (Исаия 35:4) 2 

“Кой е този, що иде от Едом,  
С очервени дрехи от Восора,  



Този славен в облеклото си,  
Който ходи във величието на силата си?  
Аз съм, Който говори с правда,  
Мощен да спасявам.  
Защо е червено облеклото Ти, 
И дрехите Ти подобни на ония на човек, който тъпче в лин?  
“Аз сам изтъпках лина,  
И от племената не бе с Мене ни един човек;  
Да! стъпках ги в гнева Си,  
И смазах ги в яростта Си,  
Тъй че кръвта ми попръска дрехите Ми,  
И изцапах цялото Си облекло.  
Защото денят за въздаянието бе в сърцето Ми,  
И годината Ми за изкупване настана.  
Аз разгледах, но нямаше кой да подкрепя;  
И зачудих се, че нямаше кой да подкрепя;  
Затова, Моята мишца Ми изработи спасение,  
И Моята ярост, тя Ме подкрепи.  
Аз стъпках племената в гнева Си,  
Опих ги с яростта Си,  
И излях кръвта им на земята.”” 
(Исаия 63:1–6)  

“В оня ден ще се рече на Ерусалим -  
Не бой се, И на Сион -  
да не отслабват ръцете ти. 
Господ твой Бог е всред тебе,  
Силният, който ще те спаси; (или “Победоносен воин” - бел.пр.)” (Софония 
3:16-17)  

“В оня ден Ще потърся да изтребя всичките народи, Които идат против 
Ерусалим;” (Захария 12:9)  

“Тогава Господ ще излезе И ще воюва против ония народи, Както когато 
воюва в ден на бой.” (Захария 14:3) 



“И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него 
знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и 
които се покланяха на неговия образ; та двамата бидоха хвърлени живи в 
огненото езеро, което гори с жупел. А останалите бидоха набити с меча на 
яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици 
се наситиха от месата им.” (Откровение 19:20-21)  

МОЯТ НАРОД ИЗРАЕЛ  
Интересно е да се отбележи, че една от най-повтаряните причини, поради 
която Исус ще съди нациите е конкретно лошото им отношение към 
Неговия народ, Израел:  

“Поради насилието, което ти извърши на брата си Якова,  
Срам ще те покрие,  
И ще бъдеш изтребен завинаги.  
В деня, когато ти стоеше настрана,  
В деня, когато иностранци заведоха в плен войската му, 
И чужденци като влязоха в портите му,  
Хвърлиха жребие за Ерусалим,  
Тогава и ти беше като един от тях. . . .  
Защото денят Господен е близо против всичките народи;  
Както си направил, така ще се направи и на тебе;  
Постъпките ти ще се върнат на главата ти. 
 Защото както вие, находящи се на светия ми хълм,  
пиехте от гнева ми, Така непрестанно ще пият всичките народи;  
Да! ще пият и ще поглъщат, 
И ще бъдат като че не са били.” 
(Авдия 10–11, 15–16)  

„Защото денят Господен е близо против всичките народи;  
Както си направил, така ще се направи и на тебе;  
Постъпките ти ще се върнат на главата ти.” (Авдия 15)  
“Ще събера всичките народи 
Та ще ги сведа в в долината на Йосафат,  
И там ще се съдя с тях  



Поради людете си и наследството си Израиля,  
Когото разпръснаха между народите.  
Те си разделиха земята ми” (Йоил 3:2) 

“Защото е ден на възмездие от Господа, година на въздаяния за Сионова 
отплата.” (Исаия 34:8)  

“Защото онзи народ и царство, 
които не биха ти служили, ще загинат; 
онези народи дори съвсем ще бъдат съсипани.  
Славата на Ливан ще дойде при теб, 
елха, явор и кипарис заедно, 
за да украсят мястото на светилището Ми 
и за да прославят мястото на нозете Ми. 
Онези, които са те угнетявали, ще дойдат наведени пред теб. 
И всички, които са те презирали, ще се поклонят  
до стъпалата на краката ти 
и ще те наричат град Господен, 
Сион на Святия Израилев.” (Исаия 60:12–14)  

ТОЙ ОСВОБОЖДАВА ПЛЕННИЦИТЕ  
Шествайки към Израел, Исус и Неговите армии, също ще освободят могъщо 
множество от онези измежду Израел, които са били военнопленници:  

“Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион;  
Защото е време да му покажеш милост.  (или “й покажеш милост” - бел.пр.) 
Да! определеното време дойде . . .  
Защото Той надникна от Своята света височина,  
От небето Господ погледна на земята,  
За да чуе въздишките на затворените,  
Да освободи обречените на смърт;  
За да възвестят името на Господа в Сион,  
И хвалата Му в Ерусалим,  
Когато се съберат заедно племената и царствата  



За да слугуват на Господа.”  
(Псалм 102:13, 19–22)  

“Блажен оня, чиито помощник е Якововият Бог,  
Чиято надежда е на Господа неговия Бог,  
Който направи небето и земята,  
Морето и всичко що е в тях, -  
Който пази вярност до века;  
Който извършва правосъдие за угнетените,  
Който дава храна на гладните.  
Господ развързва вързаните.” (Псалм 146:5–7)  

“Защото ето, в онези дни и в онова време, Когато върна пленниците от 
Юда и Ерусалим. . .” (Йоил 3:1 NKJV)  

“Защото Господ техният Бог ще ги посети И ще ги върне от плена им.” 
(Софония 2:7 NKJV)  

“Духът на Господа Иеова е на мене;  
Защото Господ ме е помазал  
да благовествам на кротките,  
Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,  
Да проглася освобождение на пленниците,  
И отваряне затвора на вързаните  
Да проглася годината на благоволението Господно,  
И дена на въздаянието от нашия Бог;  
Да утеша всичките наскърбени . . .” (Исаия 61:1-2)  

“„Защото, ето, идат дни”, казва Господ, когато ще върна от плен людете Си 
Израил и Юда, казва Господ; и ще ги върна в земята, която дадох на 
бащите им, и ще я владеят.”“ (Йеремия 30:3 NKJV) 
“Радвай се много дъще сионова; Възклицавай ерусалимска дъще; Ето, 
твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък и възседнал на 
осел, Да! На осле, рожба на ослица. Аз ще изтребя колесница из Ефрема, И 
кон из Ерусалим И ще се отсече бойният лък; Той ще говори мир на 



народите; И владението Му ще бъде от море до море, И от Ефрат до 
земните краища. А колкото за тебе, Израилю, по причина на кръвта на 
сторения от тебе завет с Мене, Аз извадих затворниците ти Из безводния 
ров. Аз извадих (или “ще извадя” - бел.пр.) затворниците ти Из безводния 
ров.” (Захария 9:9-11) 

“Затова, така казва Господ Иеова: “Сега ще върна Якова от плен, ще се 
смиля за целия Израилев дом, и ще бъда ревнив за светото Си име. И те ще 
носят срама си и всичките престъпления, чрез които станаха непокорни на 
Мене, когато живееха безопасно в земята си, и никой не ги плашеше. 
Когато ги доведа пак от племената, и ги събера от страните на 
неприятелите им, тогава ще се осветя у тях пред очите на много народи; и 
те ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог, който ги направих да бъдат 
закарани в плен между народите, а после ги събрах в земята им; и няма 
да оставя вече там никого от тях.“” (Йезекиил 39:25–28 NKJV)  

“Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по 
всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се 
изпълнят времената на езичниците.” (Лука 21:24) 
  
  
ОКОНЧАТЕЛНОТО ТРИУМФАЛНО ВЛИЗАНЕ 
Когато Исус стигне до Йерусалим, ще последва „окончателното триумфално 
влизане“ в града. По подобен начин на първото триумфално влизане, 
пеенето, поклонението и ликуващото тържество ще достигнат славно 
кресчендо, когато могъщата процесия навлезе в Сион. Портите на 
Ерусалим ще се отворят за идването на дългоочаквания Месия:  

“И Господ мой Бог ще дойде, - И всичките свети ангели с Него!” (Захария 
14:5б)  

“Издигнете, порти, главите си,  
И бъдете издигнати вие, вечни врати,  
И ще влезе Царят на славата.  
Кой е Тоя Цар на славата?  



Господ могъщият и силният,  
Господ силният на бой.  
Издигнете, порти, главите си,  
И бъдете издигнати вие, вечни врати,  
И ще влезе Царят на славата.  
Кой е тоя Цар на славата?  
Господ на Силите,  
Той е Царят на славата (Села).” (Псалм 24:7–10)  

“Отворете ми портите на правдата;  
Ще вляза в тях и ще прославя Господа.  
Това са Господните порти,  
В които ще влязат праведните. 
Ще те славословя, защото си ме послушал,  
И станал си ми избавител.” (Псалм 118:19-21) 
  
  
“В оня ден тая песен ще се изпее в Юдовата земя: Имаме укрепен град; 
Спасение ще тури Бог за стени и подпорки. Отворете портите, За да влезе 
праведният народ, който пази истината.” (Исаия 26:1-2) 
  

„Защото казвам ви, отсега няма вече да Ме видите, до когато речете: 
Благословен, Който иде в Господното име!“ (Матей 23:39) 
  
  
РЪКОПОЛАГАНЕ НА ДАВИДОВИЯ ЦАР  
След пристигането в Ерусалим ще започнат славните церемонии, 
изпълняващи хилядолетни древни пророчества. Исус ще заеме мястото Си 
като законен Цар Месия на трона на баща Си Давид (курсив мой):  

“Господ ти явява, че Господ ще ти съгради дом. Когато се навършат дните 
ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти подир тебе, който ще 
излезе из чреслата ти, и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом 
за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му до века.  .  .  . И 
домът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе до века.” (2 Царе 
7:12-16)  



  
“Защо се вълнуват народите,  
И племената намислюват суета? 
Опълчват се земните царе,  
И управниците се наговарят заедно,  
Против Господа и против Неговия помазаник, като казват: 
“Нека разкъсаме връзките им,  
И нека отхвърлим от себе си въжетата им.” 
Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; (или ‘се смее’ - бел.пр.) 
Господ ще им се поругае. 
Това ще им продума в гнева Си,  
И в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки: 
“Но Аз поставих Царя Си На Сион, светия Мой хълм.“” (Псалм 2:1-6) 
  
  
„„Седи от дясната Ми страна, 
докато поставя Твоите врагове за подножие на нозете Ти.“ 
Господ ще ти изпрати от Сион жезъла на Твоята сила; 
владей сред враговете Си.” (Псалм 110:1b–2) 
  
 
“Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;  
И управлението ще бъде на рамото Му;  
И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ,  
Отец на вечността, Княз на мира.  
Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават  
На Давидовия престол и на неговото царство,  
За да го утвърди и поддържа,  
Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века.  
Ревността на Господа на Силите ще извърши това.” (Исаия 9:6-7) 
  
  

“И ангелът - рече: “Не бой се, Марио, защото си придобила Божието 
благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще 
наречеш Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и 
Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. Ще царува над 
Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.”” (Лука 1:30-33)  



“А Исус им каза: “Истина ви казвам, че във време на обновлението на 
всичко, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които 
Ме последвахте, също ще седнете на дванадесетте престола да съдите 
дванадесетте Израилеви племена.”” (Матей 19:28) 
  
  
“А когато до̀йде Човешкият Син в славата Си и всички святи ангели с Него, 
тогава ще седне на славния Си престол.” (Матей 25:31) 
  
  
“А за Сина казва: 
„Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове; 
и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правда.”” (Евреи 1:8) 
  
  
ГОСПОД ОБИТАВА В СИОН 
И накрая, след като Исус бъде ръкоположен за Цар в Йерусалим, ще се 
каже, че Господ обитава в Сион. „Скинията“ или обиталището на Бог сега 
ще бъде с хората. Праведните най-накрая ще наследят това, което отдавна 
са очаквали с нетърпение:  

“В последните дни  
Хълмът на дома Господен  
Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове,  
И ще се издигне над бърдата;  
И всичките народи ще се стекат на него.   
И Много племена ще отидат и ще рекат:  
Дойдете, да възлезем на хълма Господен,  
В дома на Якововия Бог;  
Той ще ни научи на пътищата Си,  
И ние ще ходим в пътеките Му,  
Защото от Сион ще излезе поуката,  
И словото Господно от Ерусалим.” (Исаия 2:2-3) 
  
  
“Така ще познаете, че Аз Съм Господ вашият Бог,  
Който обитавам в святия си хълм Сион;  
Тогава Ерусалим ще бъде свят,  
И чужденци няма вече да минават през него. . . .  



А Юда ще бъде населен до века,  
И Ерусалим из род в род.  
Аз ще отмъстя за кръвта им, за която досега не съм отмъстил!  
Защото Господ обитава в Сион.” (Йоил 3:17, 20–21) 
  
  
“Господ е Цар Израилев сред тебе:  
няма вече да се страхуваш от зло.” (Софония 3:15) 
  
  
“Така казва Господ: “Върнах се към Сион и ще обитавам всред Ерусалим; и 
Ерусалим ще се нарече град на Истината, и хълм на Господа на Силите 
Светия хълм.””  (Захария 8:3) 
  
  

“Всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на 
обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са 
чужденци и пришелци на земята. А ония, които говорят така, явно 
показват, че търсят свое отечество;” (Евреи 11:13-14) 

  
  
“И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с 
човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен 
Бог, ще бъде с тях.” (Откровение 21:3) 
  
  
ЕЗИЧНИЦИТЕ СЕ ПОКАЙВАТ 
През това време децата и оцелелият остатък от езическите народи ще 
дойдат, за да се покаят и ще служат на Израел и на Исус, неговия цар:  

„В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния,  
И ще заградя проломите й;  
Ще въздигна развалините й,  
И ще я съградя пак както в древните дни,  
За да завладеят останалите от Едом  
И всичките народи, които се наричаха с името ми,  
Казва Господ, който прави това.” (Амос 9:11-12) 



“Останалите от людете ми ще ги оберат,  
И оцелелите от народа ми ще ги наследят.” (Софония 2:9) 

  

“Народите ще дойдат при светлината ти,  
И царете при бляскавата ти зора.  
Дигни наоколо очите си и виж:  
Те всички се събират, идат при тебе;  
Синовете ти ще дойдат от далеч.  
И дъщерите ти ще бъдат носени на ръце*.  
Тогава ще видиш и ще се зарадваш,  
И сърцето ти ще затрепти и ще се разшири; 
Защото изобилието на морето ще се обърне към тебе,  
Имотът на народите ще дойде при тебе. . . .  
Чужденците ще съградят стените ти,  
И царете им ще ти служат;  
Защото в гнева Си те поразих,  
Но в благоволението Си ти показах милост.  
Портите ти ще бъдат винаги отворени,  
Не ще се затворят ни денем ни нощем, З 
а да се внася в тебе имота на народите,  
И да се докарват в процесия царете им.   
Защото оня народ и царство,  
Който не би ти служили, ще загинат;  
Ония народи дори съвсем ще се съсипят.  
Славата на Ливан ще дойде при тебе,  
Елха, явор и кипарис заедно,  
За да укрепят мястото на светилището Ми,  
И за да прославя мястото на нозете Ми.  
Ония, които са те угнетявали,  
ще дойдат наведени пред тебе.  
И всички, които са те презирали,  
Ще се поклонят до стъпалата на нозете ти,  
И ще те наричат град Господен,  
Сион на Светия Израилев.” (Исаия 60:3–5,10–14) 

  



“И всеки, който остане От всичките народи, Които са дохождали против 
Ерусалим, Ще възлиза от година на година Да се кланя на Царя, Господа на 
Силите, И да празнува празника на колибите.” (Захария 14:16) 

“И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в 
него своите славни неща.” (Откровение 21:24) 

  

ГЛОБАЛНОТО ПОВТОРНО СЪБИРАНЕ  
Въпреки че Исус вече ще е спасил много евреи по време на победоносното 
Си шествие, след като пристигне в Йерусалим, глобалното повторно 
събиране ще продължи. Остатъкът от Неговия народ, който е бил 
разпръснат по целия свят, ще бъде върнат обратно в земята: 

  
“Те ще ходят след Господа,  
Който ще рикае като лъв;  
А когато изрикае,  
Тогава чадата ще бързат да дойдат от запад, (“ще дойдат треперейки” - 
бел.пр.) 
Ще бързат да дойдат от Египет като птица,  
И от Асирийската земя като гълъб;  
И ще ги настаня пак в къщите им, казва Господ.” (Осия 11:10-11) 

  

“И в оня ден Господ пак втори път  
Ще възвърне* с ръката Си останалите от людете Си,  
Които ще останат от Асирия, от Египет,  
От Патрос, от Етиопия (или “Куш” - бел.пр.) Елам, Сенаар, Хамати  
и от морските острови,  
И ще издигне знаме за народите,  
И ще събере изгонените на Израиля, 
И ще събере в едно разпръснатите на Юда,  
От четирите краища на земята.” (Исаия 11:11-12) 

   

“В оня ден Господ ще отърси плода Си,  



(или “ще започне вършитбата Си” - бел.пр.) 
От стремителния Ефрат* до египетския поток;  
И вие ще се съберете един по един, о чада нa Израиля.  
И в оня ден ще затръби голяма тръба;  
И загиващите в Асирийската земя  
И изгонените, които са в Египетската земя,  
Ще се кланят Господу в светия хълм в Ерусалим.” (Исаия 27:12-13)  

“Не бой се, защото Аз съм с тебе;  
От изток ще доведа потомството ти,  
И от запад ще те събера;  
Ще река на севера: Възвърни,  
И на юга: Не задържай;  
Доведи синовете Ми от далеч,  
И дъщерите Ми от земния край, -  
Всички, които се наричат с Моето име,  
Аз създадох всеки от тях , да!  
Които сътворих за славата Си; 
Аз го направих.” (Исаия 43:5-7) 
  
  
“И ще обърна всичките Си планини на пътища,  
И друмовете Ми ще се издигнат. 
Ето, тия ще дойдат от далеч,  
И, ето, ония от север и от запад,  
А пък ония от Синимската земя.” (Исаия 49:11-12) 
  
  
“Дигни наоколо очите си и виж:  
Те всички се събират, идат при тебе;  
Синовете ти ще дойдат от далеч.  
И дъщерите ти ще бъдат носени на ръце*.” (Исаия 60:4) 
  
  
“В ония дни Юдовият дом ще ходи с Израилевия дом,  
И те ще дойдат заедно от северната страна  
В земята, която дадох за наследство на бащите ви;” (Йеремия 3:18) 

  



“„Затова, ето, идат дни”, казва Господ, “Когато няма вече да рекат: “Жив е 
Господ, Който изведе израилтяните от египетската земя, но Жив е Господ 
Господ, Който изведе израилтяните от северната земя, И от всичките 
страни, гдето ги беше изгонил! И аз ще ги върна пак в страната им, 
Която дадох на бащите им.”” (Йеремия 16:14-15; срв. 23:7-8)  

  
“Ето, Аз ще ги доведа от северната земя,  
И ще ги събера от краищата на света, 
И заедно с тях слепия и куция,  
Непразната заедно с раждащата;  
Ще се върнат тук с голямо множество.  
С плач ще дойдат,  
И като се молят ще ги доведа;  
Ще ги доведа до водни реки през прав път,”  (Йеремия 31:8-9) 
  
  
“Аз ще укрепя Юдовия дом,  
И ще избавя Иосифовия дом, И пак ще ги възвърна.  .  .  .   
Ще им свирна и ще ги събера,  
Защото Аз ги изкупих;  
И ще се наплодят както се бяха наплодили.  
И при все, че ги сея между племената,  
Те ще Ме помнят в далечни страни;  
И както те, тъй и чадата им, ще живеят, и ще се върнат.  
Ще ги доведа пак от Египетската земя,  
Ще ги събера от Асирия,  
И ще ги доведа в Галаадската земя и в Ливан,  
Догдето не ще им се намери място.” (Захария 10:6, 8–10) 
  
  

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ 
След като Неговият народ бъде събран обратно в светия град, големият 
сватбен празник ще започне:  

“В същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна, И плодът на 
земята изряден и приличен за избавените измежду Израиля; И останалите 



в Сион и оцелелите в Ерусалим ще се нарекат свети, - Всички, които са 
записани в Ерусалим за живот, - Когато Господ измие нечистотата на 
сионовите дъщери. И очисти кръвта на Ерусалим отсред него, Чрез дух на 
съдба и чрез дух на изгоряване. И над всяко жилище на хълма Сион, И над 
събранията му, Господ ще създаде облак и дим денем, А светлина от 
пламенен огън нощем, Защото ще има балдахин (хупа) над всичката 
слава. И ще има заслон да засенява от пака денем, И да служи за 
прибежище и защита от буря и от дъжд.” (Исаия 4:2-6)  

“И на тоя хълм Господ на Силите ще направи на всичките племена  
Угощение от тлъсти неща,  
угощение от вина дълго стояли на дрождията си,  
От тлъсти неща пълни с мозък,  
От вина, дълго стояли на дрождията си, пречистени. 
И на тоя хълм Той ще развали Вънкашното покривало,  
което е мятано върху всичките племена,  
И покривката, която е простряна върху всичките народи. 
Ще погълне смъртта за винаги;  
И Господ Бог ще обърше сълзите от всичките лица,  
И ще отнеме укора на людете Си от цялата земя; 
Защото Господ е изговорил това, 
И в оня ден ще рекат:  
“Ето, Тоя е наш Бог; Чакахме Го, и Той ще ни спаси;  
Тоя е Господ; чакахме Го;  
Ще се зарадваме и развеселим в спасението Му.”” (Исаия 25:6-9) 

  

„Защото твоят съпруг е Творецът ти, 
Чието име е Господ на Силите; 
и изкупителят ти е Святият Израилев, 
Който ще се нарече Бог на цялата земя. 
Защото Господ те повика като жена, изоставена и наскърбена духом. 
Да! Жена, взета в младост, а после отхвърлена, казва твоят Бог. 
Оставих те за малко време, 
но с голяма милост ще те прибера. 
В изобилието на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг, 
но с вечна благост ще се смиля над тебе, 
казва Господ, Изкупителят ти.” (Исаия 54:5-8) 



  

“Заради Сион няма да млъкна 
и заради Йерусалим няма да престана, 
докато не се яви правдата й като сияние 
и спасението й – като запалено светило. 
Народите ще видят правдата ти 
и всички царе – славата ти; 
и ти ще се наречеш с ново име, 
което устата Господни ще изрекат. 
Ще бъдеш също така славен венец в ръката Господня, 
дори царска корона на дланта на твоя Бог. 
Няма вече да се наричаш изоставена, 
нито земята ти ще се нарича вече пуста; 
а ще се наричаш: „Моето благоволение е в нея“, 
и земята ти – венчана; 
защото Господ благоволи в теб и земята ти ще бъде венчана. 
Защото както момък се жени за мома, 
така и твоят народ[a] ще се ожени за теб; 
и както младоженецът се радва на невястата, 
така и твоят Бог ще се зарадва на тебе.” (Исаия 62:1-5) 

„Казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще седнат на 
трапезата с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство.” (Матей 8:11, срв. 
Лука 13:29)  

  

„Защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И 
на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е 
праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са 
призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са 
истинни Божии <думи>.“ (Откровение 19:7-9) 

  

    В едно зашеметяващо описание Исус всъщност каза на учениците Си, че 
на сватбеното пиршество Той лично ще служи на онези, които с жадуване 
и вярност са очаквали Неговото завръщане: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%25D1%258F+62:1-5&version=BPB%23fbg-BPB-18859a


“Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени; и сами вие да 
приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, 
за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени ония слуги, 
чиито господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той 
ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им 
прислужи.” (Лука 12:35–37). 

МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ЛИКУВА  
Колкото и красива да е гледката на изобилно песнопение, докато могъщата 
тълпа влиза в Йерусалим, сам Исус също ще пее и ще се ликува над Своя 
народ. Това е толкова прекрасна идея за размисъл. За онези, чиито имена 
са записани в книгата на живота на Агнето, ние действително ще чуем с 
ушите си, в нашите прославени възкресени тела, гласа на Исус, който пее 
радостно над нас, Неговия народ (курсивът е мой):  

“Народите ще видят правдата ти,  
И всичките царе славата ти,  
И ти ще се наречеш с ново име,  
Което устата Господни ще нарекат. 
Ще бъдеш тъй също славен венец в ръката Господна,  
Дори царска корона на дланта на твоя Бог. 
Няма вече да се наричаш оставена,  
Нито ще се нарича вече земята ти пуста;  
Но ще се наричаш благоволението Мое е в нея,  
И земята ти венчана;  
Защото Господ благоволи в тебе,  
и земята ти за Него ще бъде венчана. 
Защото както момък се жени за мома,  
Така и твоите люде* ще се оженят за тебе; (или “синове” - бел.пр.) 
И както младоженецът се радва на невестата,  
Така и твоят Бог ще се зарадва на тебе.” 
(Исаия 62:2–5)  

“Господ твой Бог е всред тебе,  
Силният, който ще те спаси;  



Ще се развесели за тебе с радост,  
Ще се успокои в любовта си,  
Ще се весели за тебе с песни.” (Софония 3:17 NIV)  

“Но вие веселете се и радвайте се винаги  
В онова, което създавам;  
Защото, ето, създавам Ерусалим за радост,  
И людете му за веселие,  
Аз ще се радвам на Ерусалим, И ще се веселя за людете Си,  
И няма да се чува вече в него глас на плач  
Нито глас на ридание.” (Исаия 65:18–19)  

“Ще се радвам за тях, за да им направя добро и вярно ще ги посадя в тази 
земя с цялото си сърце и с цялата си душа.” (Йеремия 32:41) 

  

ЦАРСТВОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВЕДНОСТТА  
Същността на царството, което ще бъде установено, е справедливост и 
праведност. Царството ще бъде време на възнаграждение за верните и 
праведните, кротките, жертвите, потиснатите, бедните, нуждаещите се, 
страдащите, отхвърлените, хромите, болните и т.н. Те ще бъдат изцелени, 
възстановени, удостоени с почит, издигнати и възнаградени. На свой ред, 
гордите и самопревъзнасящите се ще бъдат сведени долу, смирени, 
унизени или всъщност хвърлени в огненото езеро:  

“Ще се смили за сиромаха и немотния,  
И ще спаси душите на немотните.” (Псалм 72:13)  

“И гордите погледи на човеците ще се унижат,  
И високоумието на човеците ще се наведе;  
А само Господ ще се възвиси в оня ден.” (Исаия 2:11)  

“Но Той ще съди бедните с правда,  
И ще отсъди справедливо за страдащите на земята.” (Исаия 11:4)  



“Кротките тоже ще умножат радостта си в Господа  
И сиромасите между човеците ще се развеселят в Светия Израилев.”  
(Исаия 29:19) 

“Тогава очите на слепите ще се отворят,  
И ушите на глухите ще се отпушат,  
Тогава куцият ще скача като елен,  
И езикът на немия ще пее;” (Исаия 35:5-6) 
  
  
“Наместо това, гдето ти бе оставен и намразен,  
Тъй щото никой не минаваше през тебе,  
Аз ще те направя вечно величие,  
Радост за много поколения.” 
(Исаия 60:15) 
  
  
“Духът на Господа Иеова е на мене;  
Защото Господ ме е помазал  
да благовествувам на бедните,  
Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,  
Да проглася освобождение на пленниците,  
И отваряне затвора на вързаните  
Да проглася годината на благоволението Господно,  
И дена на въздаянието от нашия Бог;  
Да утеша всичките наскърбени;  
Да наредя за наскърбените в Сион,  
Да им дам венец вместо пепел,  
Миро на радост вместо плач,  
Облекло на хваление вместо унил дух;  
За да се наричат дървета на правда  
Насадени от Господа, за да се прослави Той.” (Исаия 61:1-3) 
  
  
„В оня ден, казва Господ”, Ще събера куцата, “И ще прибера изтласканата 
и оная, която съм наскърбил;“” (Михей 4:6) 
  



  
“Ето, в онова време ще се разправя с всички, които те угнетяват,  
Ще избавя куцата,  
ще прибера изгонената,  
И ще направя ония за хвала и слава,  
Чийто срам е бил в целия свят.” (Софония 3:19) 
  
  
“Ще потърся изгубената, и ще докарам пропъдената, ще превържа 
ранената, и ще подкрепя немощната; но угоените и яките ще погубя; с 
правосъдие ще ги паса.” (Йезекиил 34:16) 
  
  
     Тези събития, които ще започнат с началото на хилядолетното царуване 
на Христос, ще изпълнят своята крайна и окончателна след края на този 
период, по време на онова, което се нарича „новото небе и новата земя“. 
Именно тогава Божият разгръщащ се изкупителен план ще достигне своята 
славна кулминация:  

“И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с 
човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен 
Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще 
има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. 
И Седещият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: “Напиши, 
защото тия думи са верни и истинни.”” (Откровение 21:3-5)  

Мараната и Амин 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
  

ПОРАЖЕНИЕТО НА ЛЕВИАТАН 
  



  
  

В началото Бог създаде небето и земята.  
А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина  
покриваше бездната; и Божият Дух се носеше  

над водата. (Битие 1:1-2) 
  

   

Така започва божествената епопея. За повечето съвременни читатели 

първите няколко стиха от Библията представляват един много ясен и 
недвусмислен разказ за сътворението. Всички основни градивни елементи 
на вселената били на лице, но представлявали див и хаотичен безпорядък. 
Тогава Духът на Всемогъщия Бог проговаря и поставя всичко на 
правилното му място. Чрез процеса на отделяне Господ започна да въвежда 
ред в хаоса. Той отдели светлината от тъмнината, деня от нощта и водите 
долу от водите горе (Битие 1:3-7). Това, което преди беше чист хаос, сега 
беше опитомено, за да се превърне в свят на поразителен ред и красота. 
Наблюдавайки това, което Той току-що беше сътворил, „Бог видя, че беше 
добро“ (1:10). Всяко повърхностно четене на текста ще види един много 
ясен разказ за сътворението. Когато много от древните евреи обаче 
прочитали този пасаж, те виждали нещо повече. Те също виждали 
предсказание за бъдещата и окончателната победа на Господа над хаоса и 
силите на тъмнината. Първата глава на Битие всъщност съдържа мощно 
загатване за крайния план на Господ да унищожи злото и да възстанови 
света като място на съвършен ред и красота. В известен смисъл първата 
глава на Битие съдържа предобраз на самото евангелие. 
  
  

БЕЗДНАТА 
За да разберем как виждали това древните евреи, трябва да започнем с 
разбирането за това какво представлявал светът преди да бъде опитомен. 
Първо, земята била „безформена и празна“. Еврейските думи, tohu wavohu, 
се превеждат другаде като „дива и пуста“.1 С една дума царувал хаос. 
Второ, еврейската дума за „дълбочината“ е tehom. Често се превежда като 
„океан“, „море“ или „бездна“.2 Думата предава идеята за „мрачно, 



недостъпно, безпределно и мистериозно място.“3 В древното еврейско 
съзнание, цялото морето само по себе си се разглеждало като неукротимо, 
ужасяващо и бездънно място. Не трябва да се изненадваме, че те имали 
това разбиране. Дори и днес, изпратили хора на Луната (да, това наистина 
се случи) и множество учени в земната орбита на Международната 
космическа станция, все още не сме проучили напълно най-дълбоките 
части на океана. 
  
  
  
МОРСКИ ЧУДОВИЩА 
Израснах като син на рибар. Когато излизахме на риболов на червен тон в 
Атлантическия океан, баща ми и аз пускахме лодката във водата часове 
преди разсъмване и след това той пилотираше до петдесет мили от брега 
на Кейп Код, Масачузетс, до място, наречено Стеллагън Бенк (Stellwagen 
Bank). Океанското дъно там е дълбоко триста фута. Това е любимо място, 
където наблюдателите на китове се стичат, за да гледат огромни гърбати 
китове лудуващи наоколо. Никога няма да забравя първия път, когато 
отидох в Стеллагън с баща ми. Бях само на пет годинки, но доколкото си 
спомням, баща ми ме научи да сканирам повърхността на океана за 
признаци на активност отдолу. Дребни рибки за стръв, изскачащи из 
водата, свръх-активни кръжащи и гмуркащи се птици, нефтени петна; 
това бяха все неща, които бях свикнал да забелязвам. Отдалечавайки се от 
брега, забелязах нещо на повърхността на водата точно пред нас от 
дясната страна. Отначало го сметнах за брезент, който се носеше на 
повърхността на водата с огромен, въздушен мехур. Ако бяхме близо до 
брега, това би могло да бъде логично, тъй като не е необичайно понякога да 
се появяват случайни предмети, плаващи във водата. Но бяхме на повече 
от двадесет мили от брега. Когато нашата малка лодка се озова до този 
чудат обект, внезапно ми просветна, че това не беше брезент, а гърба на 
кит. Беше първия, който бях виждал. В момента, в който осъзнах това, 
баща ми също забеляза кита и рязко обърна лодката, за да не го прегази. 
Бръсвайки се до кита, аз се наведох над борда на лодката и погледнах във 
водата, за да видя как това гигантско същество се потапя в тъмнината. 
„Татко, за малко да прегазим този кит!“ — изкрещях му аз. „Не казвай на 
майка ти“, отговори той и продължихме. Оттогава съм виждал стотици 
китове навътре в морето, предимно гърбати, но винаги някъде в 
далечината. Понякога тъмна вълнообразна форма се изтърколваше из 
водата и мъглива водна ракета избухваше във въздуха, когато китът 
изчистваше дупката си. След това се претърколваше обратно под водата. 



Друг път масивна опашка се издигаше от морето и шляпваше, преди да 
изчезнеше отново. В редки случаи целият кит игриво се хвърляше във 
въздуха в страхотно представление. Това не бяха единствените моменти, в 
които съм зървал чудовищата, живеещи под вълните. При друг случай 
случайно закачихме акула мако. Макос са много бързи и агресивни акули, 
дълги средно около три фута. Спомням си, че видях сенчестата фигура на 
една от тях на няколко фута под нас. Побиха ме тръпки. Оплахата, която 
ме обзе, не беше съвсем ирационална. Дори баща ми, типичният рибар, 
реши да среже въдицата. Каквато и екипировка да загубеше, не си 
струваше да влиза в бой с чудовище със зъби-бръсначи. Причината, 
поради която споделих тези истории, е, че всички те заедно ме дамгосаха с 
известен страх от океана. Вероятно не е помогнало това, че семейството ми 
ме беше завело да гледам филма „Челюсти“ в автокиното, когато бях само 
на три годинки. Дори сега, като възрастен, от време на време сънувам, че 
плувам в океана и зървам някакво колосално създание в тъмните дълбини 
под мен. Такива видения винаги носят усещане за огромна уязвимост. 
Каквото и да има там долу в мрака, то е огромно и неконтролируемо. 
Древните евреи изглежда са възприемали по много подобен начин 
дълбината. Факт е, че хората не се намират в естествената си среда в 
океана. Да, научили сме се да създаваме здрави морски кораби, които 
могат да се носят по водната повърхност. Веднъж излезли от лодката обаче, 
ние сме оставени на милостта на нещо много по-чрезмерно, мощно и 
неукротимо, отколкото можем да проумеем. Не само, че вълните, теченията 
и самата маса на океана са далеч извън нашия контрол, но там има и цял 
свят от същества - и някои от тях са гиганти. Преди било много по-зле. 
Обичам да посещавам Природонаучния музей на Харвард в Бостън. Един 
от най-ужасяващите скелети, съхранявани там, е принадлежал някога на 
същество, наречено Кронозавър. Това било четиридесет и два фута дълго 
морско влечуго, приличащо на гигантски крокодил с перки. То можело 
безпроблемно да изяде човек на една хапка и да не го мисли за голяма 
работа. Самата идея, че тези неща някога са се разхождали свободно из 
океана, е абсолютно ужасяваща. Какви други гигантски чудовища някога 
преследвали поредното си ястие под повърхността? Днес имаме доста 
добра идея за това, но в древни времена то било пълна мистерия. Поради 
всички тези причини древните евреи гледали на океана като на 
неконтролируема, безкрайна и ужасяваща бездна.  
    Отивайки още по-далеч, обаче, древните евреи гледали на океана като 
на нещо повече от просто място, където живеят риби. В съзнанието им 
нещо дори по-ужасяващо от акулите и морските обитатели живеело под 
вълните. За древните евреи tehom също е царството на злото. 



  
  
АЛТЕРНАТИВНИ ИСТОРИИ ЗА СЪТВОРЕНИЕТО 
За да разберем как или защо евреите имали това разбиране, е полезно да 
се запознаем с някои много различни разкази за сътворението, които също 
били добре известни в древния библейски свят. Една особено влиятелна 
история за сътворението се нарича “Енума Елиш”. Въпреки че е съвсем 
ясно, че този алтернативен вавилонски разказ е митичен по природа, 
пълен с чудовища и богове-зверове,4 той всъщност съдържа някои 
концепции, за които учените са съгласни, че се споменават в Библията. 
“Енума Елиш” разказва историята за бога на бурята Мардук, който води 
космическа война срещу Тиамат, която е едновременно богинята на океана 
и източникът на всеки живот.5 След като Мардук победил Тиамат, той я 
разрязал и създал небето и земята от парчетата от нейното тяло.6 Един 
подобен митичен ханаански разказ за богове се нарича „Цикълът на Ваал“, 
който разказва за древна битка между бога на бурята Ваал и богинята на 
морето Ям.7 В рамките на този разказ Баал побеждава Ям и се издига до 
ролята на главен бог-ханаанския пантеон. Има някои осезаеми прилики 
между Битие и тези други традиции. Докато “Енума Елиш” описва битка 
между Мардук и богинята на океана, Битие описва Всемогъщия Бог, който 
покорява дивия океан. Докато Мардук убива Тиамат и разделя тялото й, за 
да създаде небето и земята,8 Всемогъщият Бог създава света, разделяйки 
голямата водна бездна на светлина и тъмнина, ден и нощ, и водите отгоре 
от водите отдолу. Учените наричат тази древна битка между даден бог и 
хаоса chaoskampf (на немски „борбата с хаоса“).9 Очевидната разлика 
между тези езически разкази и Библията е, че докато “Енума Елиш” и 
“Цикълът на Ваал” олицетворяват океана като богиня, разказът в Битие не 
прави такова нещо. Той третира хаотичните дълбини като чисто и просто 
безлични материали на творението.10 Докато езическите традиции 
описват могъщ бог, ангажиран в космическа борба срещу друго могъщо 
божество, Битие е недвусмислено, че океанът е изцяло подчинен на ЯХВЕ, 
който е всемогъщ създател и владетел на всичко. Има обаче една уловка. 
Въпреки че разказът за сътворението в Битие не описва древна борба 
между Бог и някакъв бог или богиня на океана, има няколко пасажа в 
Библията, които свързват Дявола както с хаоса, така и с моретата.  

МОРСКИЯТ ДРАКОН В БИБЛИЯТА  
Както Псалм 89:8-10, така и Исаия 51:9-10 се отнасят за чудовище, което 
живее в морето, наречено „Раав“. По подобен начин и в Йов 7:12, и в Псалм 



74:13 се говори за „морското чудовище“. В Йов 3 чудовището се нарича 
„Левиатан“. И накрая, както ще видим, книгата Откровение споменава 
това създание два пъти, наричайки го едновременно Дявола и Сатана 
(12:9, 20:2). Във всички тези пасажи морският дракон е или покорен от 
Бог, или напълно убит. Така че, въпреки че Библията не учи, че Сатана 
всъщност е присъствал в първичния хаос преди сътворението, в няколко 
пасажа тя отразява елементи от древния езически мит, представяйки 
Дявола като морско чудовище или дракон, който винаги се стреми да 
предизвика отново хаос, за да върне света обратно в безпорядъчно „диво и 
пусто“ състояние.11 Отново, Библията нито е съгласна с, нито потвърждава 
древните езически митове, тя по-скоро използва образи, които били често 
срещани сред древните като полемика срещу тях, за да провъзгласи 
абсолютното превъзходство на Бог и което е по-важно, Неговата бъдеща и 
окончателна победа над Сатана, дракона, който живее в морето.  

ЛЕВИАТАН В МЕЖДУЗАВЕТНАТА ЛИТЕРАТУРА  
Извън Библията Левиатан се появява и в някои древни еврейски 
апокалиптични писания, които били широко известни и четени по времето 
на Исус.12 Всяко от тези произведения предава еврейската традиция, че 
известно време след като Бог разделил земята от морето, Той прогонил 
Левиатан дълбоко в морето, докато друго чудовище, наречено „Бегемот“, 
било изхвърлено в пустинята. В края на епохата и двете чудовища ще се 
появят отново, само за да бъдат убити и оставени като храна за животните 
и може би дори за праведните обитатели на месианската епоха. Изглежда 
много малко вероятно ранните християни да са разбирали целия този 
сценарий като буквален. Тези апокалиптични текстове наистина предават 
много обективни духовни реалности. Те също служат за допълнителна 
демонстрация на широко разпространеното мнение сред евреите от 
периода на втория храм, че в последните дни чудовището на хаоса, самият 
Сатана, ще бъде напълно победено и унищожено, веднъж завинаги.  
     Така, в първите стихове на Библията, когато Бог въведе ред в хаоса, 
това беше не само мощна демонстрация на Божията власт над цялото 
творение, но също така и предсказание за бъдещата и окончателна победа 
на Господ над Дявола, който Библията описва като древния дракон, който 
живее в морето, винаги стремящ се да възроди хаоса, да унищожи 
Божиите дела и да сее безредица. Въпреки че повечето не са запознати с 
тази предистория, тя по голяма вероятност е била позната на много от 
древните евреи и със сигурност се споменава в няколко пасажа от 
Писанията.13 Така, дори в рамките на първите няколко стиха от Библията, 



точно под вълните, е скрит пророчески предвестник на идването на 
Господа и крайната победа над хаоса, над злото и в крайна сметка над 
всичко. Докато се придвижваме напред, в два много важни момента в 
разгръщащата се история за изкуплението – Изхода и края на епохата – ще 
видим тази тема за морския дракон да се появява отново.  

МОРСКИЯТ ДРАКОН И ИЗХОДЪТ  
Много години след могъщите победи на Господ по време на Изхода, 
псалмистите, пророците и апостолите ще ознаменуват и възхваляват 
триумфа на онези дни, често говорейки за Господ, покоряващ Левиатан, 
древното морско чудовище:  

“А Бог е от древността Цар мой,  
Който изработва избавления всред земята. 
Ти си раздвоил морето със силата Си;  
Ти си смазал главите на морските чудовища.  
Ти си строшил главите на Левиатана,  
Дал си го за ястие на людете намиращи се в пустинята. 
Ти си разцепил канари, за да изтичат извори и потоци;  
Пресушил си реки непресъхвали.” 
(Псалм 74:12-15)  

     Както току-що обсъдихме, когато Господ въведе ред сред хаоса в зората 
на сътворението, това беше пророческо предсказание за Неговата бъдеща 
и окончателна победа над хаоса, с който често се свързва Дявола. 
Разцепвайки Червено море по време на Изхода, Господ отново показва 
превъзходството Си над цялото творение и над силите на злото и хаоса. 
Така както раздели водите в началото, така Той го прави отново и тук. 
Още по-удивително е, че псалмистът всъщност описва поражението на 
фараона, говорейки за това как Господ, смазва главата на морското 
чудовище Левиатан. Както бе направил в началото на сътворението, Бог 
отново излагаше силата Си на показ и отново пророчески предвещаваше 
крайната Си победа над Сатана и хаоса на тази паднала и покварена 
световна система. Същата парадигма се повтаря отново в Псалм 89:  



“Господи Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе?  
Твоята вярност Те окръжава.  
Ти владееш над надигането на морето;  
Когато се подигат вълните му,  
Ти ги укротяваш.  
Ти си съкрушил Египет* като някого смъртно ранен; (или Раав - бел.пр.)  
С мощната си мишца си разпръснал враговете Си.” 
(Псалм 89:8–10)  

     Тук отново силата стояща зад фараона бива наречена „Раав“, 
алтернативно име за Левиатан, морския дракон. Изразът „мощната ти 
ръка“ също недвусмислено сочи към Изхода. Докато Всемогъщият Бог 
остава на небето, възседнал на високо, Той протяга ръка надолу, за да 
изпълни целите Си на земята. Подобно на псалмистите преди него, Исаия 
също поглежда назад към Изхода и го описва чрез езика на ЯХВЕ, 
сразяващ дракона Раав: 

“Събуди се, събуди се, облечи се с сила, мишца Господна!  
Събуди се както в древните дни, в отдавнашните родове!  
Не си ли ти, която си съсякла Раав*,  
И смъртно си пробола змея?  
Не си ли ти която си изсушила морето,  
Водите на голямата бездна,  
И си направила морските дълбочини  
Път за преминаването на изкупените?” (Исаия 51:9–10)  

     Увереността на Исаия в окончателното бъдещо Господно поражение на 
Сатана в последните дни се корени в Неговите исторически действия 
първо на покоряване на хаотичната бездна при сътворението и след това 
Неговата победа над Фараона в Червено море. Ако Господ е извършил 
такива чудесни и чудодейни освобождения тогава, то със сигурност ще го 
направи отново.  

ПРЕДСКАЗАНОТО УНИЩОЖЕНИЕ НА МОРСКОТО ЧУДОВИЩЕ  
В голямото Пустинно пророчество на Авакум (вижте глава 23), пророкът 
описва Бог „идващ“, за да води война срещу реките и моретата:  



“Негодува ли Господ против реките?  
Беше ли гневът Ти против реките,  
Беше ли гневът Ти против морето,  
Та си възседнал на конете си  
И на колесниците си, за да избавяш?  
Лъкът Ти биде изваден от покривката си,  
Както Ти с клетва извести на племената.  
(Села.) 
Ти проряза земята с реки. 
Видяха Те планините и се убояха; 
Водният потоп нападна;  
Бездната издаде гласа си,  
Вдигна ръцете си нависоко. 
Слънцето и луната застанаха в жилището си  
При виделината на твоите летящи стрели,  
При сиянието на блестящото ти копие.” 
(Авакум 3:8–11)  

    С каква цел Бог идва да води война? Както винаги, целата е да победи 
нечестивите и да спаси Своя народ. И все пак, вместо да описва как Той 
смазва действителни хора, Авакум описва Господ като воюващ срещу 
реките и моретата, които представляват Сатана и враговете на Бог. 
Армърдинг отбелязва ясната връзка тук между сътворението и 
завръщането на Месията:  

“По време на Изхода, както и в началото, Бог унищожи силите на хаоса и 
анархията, които заплашваха да погълнат неговото творение; и 
космическата битка, описана в Авакум 3:8-15, е извлечена от тази 
предистория.”14  

    Когато Авакум поетично описва Господ, идващ да води война срещу 
реките и моретата, той описва завръщането на Исус, Бога на Изхода, който 
ще дойде отново, за да завърши всичко, което започна толкова отдавна.  
  



ОКОНЧАТЕЛНОТО ПОРАЖЕНИЕ НА МОРСКИЯ ДРАКОН 
И накрая, в книгата Откровение образността както на сътворението, така 
и на Изхода се сблъскват за последен път за грандиозния завършек на 
историята. Това, което Авакум вижда бегло в бъдещето, сега е описано 
много подробно. Първо, Йоан недвусмислено идентифицира Левиатан, 
древната морска змия, като никой друг освен Сатана: „И беше хвърлен 
големият змей, змията от древността, която се нарича дявол и Сатана, 
който мами целия свят; той беше хвърлен на земята и неговите ангели бяха 
хвърлени долу с него” (Откровение 12:9). След това се завръща образният 
език на Изхода. На Израел са дадени криле като на орел, за да избяга в 
пустинята, където ще й бъде дадено убежище от змията за три години и 
половина (12:14; срв. Изход 19:4). Решен да убие жената, Израел, „змеят 
изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я 
завлече реката.” (ст. 15). Отново се използва езикът на водите; придошла 
река и наводнения. Освен че се свързват с хаоса и Сатана, наводненията 
се използват поетично, за да опишат нахлуващи армии (напр. Исаия 
28:18-19; Дан. 9:26). Въпреки най-добрите усилия на Сатана обаче „земята 
отвори устата си та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата 
си.“ (ст. 16). И така, „Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да 
воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите 
заповеди и държат свидетелството за Исуса;” (ст. 17). Тези други деца, 
които се придържат към свидетелството на Исус, трябва да са християни-
езичници, които също са деца на Бог чрез вяра. Големият, последен отчаян 
опит на Сатана да води война срещу Божия народ се осъществява 
предимно чрез човешки армии. Откровение 13 започва с описание на 
Сатана, морския дракон, изпълзял от морето и седнал на брега, 
призовавайки армиите си от дълбините:  

“И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем 
глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.” 
(Откровение 13:1)  

     Като оставим всички апокалиптични образи настрана, Библията просто 
описва един последен, велик сатанински вдъхновен и подбуден диктатор, 
който ще създаде могъща коалиция от армии, за да воюва срещу Израел и 
Божия народ по цялата земя. Въпреки цялата суматоха, когато Исус се 
завърне, Той ще приключи много бързо с всички тях:  



“И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си 
ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната 
змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години, и, като го 
хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече 
народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да 
бъде пуснат за малко време.” (Откровение 20:1–3)  

  Според Откровение Исус ще управлява земята от Йерусалим в 
продължение на хиляда години. Въпреки че много християнски теолози са 
полагали големи усилия да представят този период от време като 
символичен, изпълняващ се в момента, докато си говорим, пророците също 
отделят голямо внимание на този период, който, макар и много по-добър от 
света, какъвто го познаваме в момента, също не е съвършен. По този 
начин, в края на хилядата години ще дойде последната присъда на Сатана: 
„И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от 
тъмницата си,“ (ст. 7). Въпреки това последно, съвсем кратко усилие да 
предизвика отново хаос, Господ бързо ще сложи край на усилията на змея: 
„И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето 
са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни 
векове.” (ст. 10).  
  
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение, Библията постоянно прави препратки към тези три точки в 
историята на сътворението и изкуплението и ги акцентира заедно: (1) 
Сътворението, (2) Изходът и (3) идването на Бог в края на епохата. В 
началото Бог опитоми техома, демонстрирайки властта Си над моретата и 
първичния хаос. След това, по време на Изхода, Господ отново показа 
пълния Си суверенитет над моретата, като напълно разори враговете Си. 
Накрая, в края на тази епоха, Исус Месията ще се върне, за да сложи 
пълен и окончателен край на хаоса на тази епоха и на всички сили на 
злото. Разбирайки тази история, донякъде скрита в библейския разказ, 
можем много по-добре да разберем много части от Библията, често  
объркващи за обикновения читател, който се затруднява да разбере голяма 
част от поетичния и апокалиптичен език. Историята на Божия суверенитет 
и Неговата велика победа над злото маркира началото и края на  Библията, 
от Битие до Откровение, прекъсната от историята за Изхода, като голям 
депозит и предобраз на крайната победа, която тепърва предстои, когато 



Исус разцепи небето и слезе долу, за да ни спаси. По онова време, вместо 
да бъде покрита от хаотичните морета, ни се казва, че „земята ще се 
изпълни с познанието за Господната слава, както водите покриват 
морето“ (Ав. 2:14 NIV). 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
  
  

ЗНАКЪТ ЗА ИДВАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ СИН 
  
  

  
  



Преди да започна с това последно приложение, бих искал да споделя 

накратко предисторията. Точно когато книгата беше готова да отиде в 
печатницата, един мой добър приятел, Стивън Холмс, сподели с мен едно 
ново прозрение относно „белега на пришествието на Човешкия Син“, 
споменат от Исус в Беседата на Елеона. Стивън е искрен и пламенен 
изследовател на Писанията. Винаги, когато водим разговори за какъвто и 
да е пасаж или предмет, който или той, или аз изучаваме, винаги излизам 
просветен и предизвикан. Честно казано, аз всъщност смятам, че именно 
един от тези разговори ме провокира да се вгледам много по-внимателно в 
Песента на Мойсей във Второзаконие 32. Отдавна бях забелязал 
значението, което Г. Х. Пембър придава на това основополагащо 
пророчество в книгата си „Великите пророчества относно езичниците, 
евреите и Божията църква” (написанa през 1885 г.). Подбутването на 
Стивън обаче наистина ме тласна да го проуча по-задълбочено и наистина 
да разбера основополагащото му значение в рамките на пророческия 
библейски разказ. Тези, които вече са прочели тази книга, знаят колко 
важна е пророческата песен на Моисей в това изследване. Така, влиянието 
на Стивън в тази книга се простира далеч отвъд само това приложение. За 
което съм много благодарен. Но прозрението на Стивън относно „белега на 
пришествието на Човешкия син“ ме трогна достатъчно, за да отложа 
отпечатването и да добавя това последно и много важно приложение. 
  

  
ЗАВЕТНИЯТ ЗНАК НА ЯХВЕ В ОБЛАЦИТЕ 
Нашето изследване започва с Ной. Всички знаем историята за това как той 
и семейството му оцеляват в голямата буря на Господния съд в ковчега. 
След като пречистващите води намаляха и големият им кораб се установи 
на планините Арарат, Ной, неговите синове и семействата им излязоха от 
него, откривайки цял един нов свят. Малко след това Ной построи олтар и 
принесе на Господ всякакъв вид животни като всеизгаряния (Бит. 8:20). 
Господ беше толкова доволен от жертвите на Ной, че даде обещание никога 
повече да не унищожава земята по същия начин: 



“Не ще проклинам вече земята, поради човека,  
защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му,  
нито ще поразя вече друг път всичко живо както сторих.  
Догде съществува земята,  
сеитба и жътва,  
студ и горещина,  
лято и зима,  
ден и нощ  
няма да престанат.” (Битие 8:21–22)  

    Това обещание, което Бог даде, се нарича Ноевият завет и един от 
първите библейски завети. Като специфичен знак на Своя завет, за първи 
път в историята, Господ постави дъга в облаците:  

“Поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег на завет между Мене и 
земята. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака: и ще 
спомня завета Си, който е между мене и вас и всичко живо от всяка твар; 
и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. Дъгата 
ще бъде в облака: и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет 
между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.” (Битие 
9:13-16)  

     Знакът (на иврит: oth) на този конкретен завет беше дъгата, показана в 
облаците пред цялото човечество. По подобен начин Исус, последният 
заветен знак на Господа, също ще бъде видян от цялото човечество в 
облаците. В този смисъл може да се каже, че дъгата в облака е образ или 
картина и дори обещание за самия Исус и гаранцията за Неговото бъдещо 
пришествие.  

СТЪЛБЪТ ОТ ОБЛАК И ОГЪН  
Следващият основен епизод, когато сам Господ се появи в облак, беше, 
когато Той изведе Израел от Египет:  



“И Господ вървеше пред тях, денем в облачен стълб, за да ги управя из 
пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и нощем. 
Той не отнемаше отпред людете облачния стълб денем, нито огнения стълб 
нощем.” (Изход 13:21–22)  

     Масивен стълб от облак и огън водеше Израел през Червено море и чак 
до планината Синай по време на бягството им от фараона. Това наистина е 
един от най-уникалните и мистериозни феномени в цялата Библия. 
Въпреки че стълбът беше точно това – масивна цилиндрична колона от 
облак и огън – той също беше и много реалното олицетворение и 
присъствие на сам Господ: „Тогава ангелът Божий, който вървеше пред 
Израилевото множество, се вдигна и дойде зад тях; облачният стълб пред 
тях се вдигна и застана зад тях,” (Изход 14:19). С други думи, „ангелът 
Божий“ и „облачният стълб“ са едно и също нещо, описано по два различни 
начина.  
    По-късно Господ описва Себе Си като намиращ се в самия облак: „Но в 
утринната стража Господ погледна от огнения и облачния стълб към 
египетската войска и смути войската на египтяните;“ (Изход 14:24). Докато 
стълбът най-често изглежда поддържаше тази колоноподобна форма, то 
имаше и моменти, когато той приемаше много по-голяма форма, 
превръщайки се в балдахин, за да осигури на Израел подслон от топлината 
на слънцето. Такъв беше и случаят, когато Израел най-накрая стигна до 
планината Синай. 

БОГ СЛЕЗЕ ДОЛУ 
Въпреки че стълбът придружаваше Израел през целия Изход, осезаемото 
присъствие на Бог сред Неговия народ достигна най-големия си зенит на 
планината Синай. Не може да има никакво съмнение, че великото 
богоявление на планината Синай представлява най-славното явяване на 
Бог в цялата човешка история. Изход 19 предава част от ужаса и 
величието на онзи ден, когато Бог слезе:  

“А сутринта на третия ден имаше гръм и светкавици, и гъст облак на 
планината, и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, 



потрепери. Тогава Моисей изведе народа от стана, за да посрещнат Бога; и 
застанаха под планината. А Синайската планина беше цялата в дим, 
защото Господ слезе в огън на нея; и димът ѝ се вдигаше като дим от пещ и 
цялата планина се тресеше силно. И когато тръбният глас се усилваше, 
Моисей извика и Бог му отговори с глас. Господ слезе на върха на 
Синайската планина.” (Изход 19:16–20)  

    При Синай, освен стандартния облачен и огнен стълб, също имаше 
гръмотевици, светкавици, дим, звук от тръби и дори земетресение.  

ОТ СИНАЙ ДО СИОН  
След церемонията по завета и докато Израел се подготвяше да продължи 
напред към земята на Ханаан, Господ обеща, че Неговото присъствие ще 
продължи да бъде с тях и да ги води. Въпреки че Неговото присъствие 
щеше да се вижда под формата на стълба, то все още щеше да бъде 
наричано ангелът на Господното присъствие:  

“Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на 
мястото, което съм ти приготвил. Внимавайте спрямо него и слушайте 
гласа му; не го предизвиквайте, защото той няма да прости 
престъпленията ви; понеже Моето Име е в него. Но ако слушаш внимателно 
гласа му и вършиш всичко, каквото говоря, тогава Аз ще бъда неприятел 
на твоите неприятели и противник на твоите противници. Защото ангелът 
Ми ще върви пред теб и ще те въведе в земята.” (Изход 23:20-23) 
    Този епизод от заповедта на Господ да слушат ангела Господен по-късно 
беше отразен на планината на Преображението, когато „глас излезе от 
облака, казвайки: „И от облака се чу глас, който казваше: „Този е Моят 
възлюбен Син. Него слушайте!” (Лука 9:35). През четиридесетте години на 
скитане из пустинята, стълбът на Господното присъствие остана с тях, 
защитавайки и водейки ги. 
  
  
ШАТЪРА ЗА СРЕЩАНЕ 
На планината Синай Господ даде на Мойсей инструкции да построи 
скинията или шатъра за срещане. Преди обаче скинията действително да 
беше построена, Моисей построи временна шатра, която също се наричаше 



шатър за срещане. Там той буквално се срещаше и разговаряше с Бог. 
Библейското описание на тези срещи е повече от завладяващо:  

“Още Моисей взе шатъра и го постави вън от стана, далеч от стана, и 
нарече го Шатър за Срещане, та всеки, който търсеше Господа излизаше 
при шатъра за срещане, който беше вън от стана. И когато Моисей излезе 
към шатъра, всичките люде станаха та стояха, всеки при входа на шатъра 
си, и гледаха след Моисея догде влезе в шатъра. И когато влезеше Моисей в 
шатъра, облачният стълб слизаше и заставаше на входа на шатъра, и 
Господ говореше на Моисея. И всичките люде гледаха облачният стълб, 
който стоеше на входа на шатъра, и всичките люде ставаха, всеки на 
входа на шатъра си, та се кланяха. И Господ говореше на Моисея лице с 
лице, както човек говори с приятеля си; а, като се връщаше Моисей в 
стана, слугата му, младежът Исус Навиевият син, не се отдалечаваше от 
шатъра).” (Изход 33:7-11) 

     Самата мисъл за облачен и огнен стълб, спускащ се от небето всеки път, 
когато Моисей влизал в шатрата, напълно завладява въображението ни. 
Какво чудо, което да съзерцава човек! Всички хора разбираха добре  
превъзходното величие на това, на което бяха свидетели. Те стояха в 
страхопочитание и гледаха напрегнато тази видима проява на 
присъствието на ЯХВЕ пред очите им. Допълнителното описание на 
Мойсей, стоящ пред пламтящия стълб, в действителност говорещ с Бог 
„лице в лице“ по един толкова интимен начин, прави този пасаж един от 
най-емоционално наситените в цялата Библия.  
     Тук отново виждаме модела на сам Господ, слизащ от небето в облака. 
Моисей помоли Господ да му покаже славата Си (Изход 33:18). За наше 
голямо учудване, Господ се съгласи. И така:  

“И Господ слезе в облака, застана там до него, и прогласи Господното Име.  
Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и 
милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, Който пази 
милост за хиляди поколания, прощава беззаконие, престъпление и грях, но 
никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху 



чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение. Тогава 
Моисей бързо се наведе до земята и се поклони;” (Изход 34:5-8).  

     По време на това небивало събитие ЯХВЕ разкрива на Мойсей както 
името Си, така и същността на характера Си. Отново, всичко това се случи 
от вътрешността на стълба от облак, огън и слава. 

ЕЗДАЧЪТ НА ОБЛАКА  
След като Моисей и народът на Израел бяха преживели явното присъствие 
на Бог по толкова осезаем начин, те често говореха за Него във сублимна 
поезия като Благословението на Мойсей. В последната пророческа 
декларация на Мойсей, както видяхме, Господ за първи път е споменат 
като единственият, „Който язди през небесата. . . и върху облаците в 
Своето величие” (Втор. 33:26 NIV).  Стотици години по-късно цар Давид по 
подобен начин ще призове целия Израел да пее на Бог и „Възвеличава 
Онзи, който язди на облаците!“ (Псалм 68:4). Въпреки че Ездачът на 
облаците беше титла, претендирана и от ханаанския бог Ваал, народът на 
Израел имаше едно много различно преживяване. В продължение на 
четиридесет години те лично бяха свидетели на това как техният Бог 
яздеше върху облаците. За израилтяните това не е просто хиперболично 
или гръмко наименование. 
   Значението на облака в библейския разказ не може да бъде 
преувеличено. Освен въплъщението, когато сам Бог действително стана 
плът, проявлението на присъствието на ЯХВЕ в стълба от облак и огън е 
безспорно най-славният начин, по който ЯХВЕ някога се е разкривал. 
Попитайте който и да било библейски грамотен евреин, независимо дали от 
съвремието или от първи век, да ви каже кой е най-сигурният знак за 
Божието присъствие. Отговорът без съмнение би бил видимият знак на 
облачен и огнен стълб. През периода на Стария завет стълбът не е просто 
един от много други еднакво значими знаци, по-скоро той е безспорно най-
възхитителният и окончателен знак за присъствието на ЯХВЕ.  

СТЪЛБЪТ В НОВИЯ ЗАВЕТ  
Тогава не бива да се изненадваме, когато четем в Новия завет, че Юда 
идентифицира стълба с всъщност предвъплътеното проявление на сам 
Исус: „Сега искам да ви напомня . . . че Исус спаси един народ от Египет” 



(Юда 5 CSB). Докато някои преводи не включват името на Исус тук, а 
просто казват „Господ“, Томас Р. Шрайнър, автор на “Нов американски 
коментар върху Юда”, отбелязва, че „външните доказателства сочат към 
това, че „Исус“, а не „Господ“ е правилното тълкувание.“1 По същия начин 
професорът по Нов завет Ярл Е. Фосъм твърди, че Юда смятал, че Исус бил 
Ангелът Господен, който се появява из целия Стар завет, включително в 
облачния стълб.2 Това е в съответствие с доктрината на апостолите, както 
обсъдихме по-рано, всички от които многократно идентифицират Исус с 
текстове, отнасящи се до ЯХВЕ в Стария завет (вж. Ис. 6, Ис. 45:23, Йоан 
12:41, Фил. 2:10-11).  

ПОПУЛЯРНИ СХВАЩАНИЯ ОТНОСНО ЗАВРЪЩАНЕТО НА ИСУС СРЕД 
ХРИСТИЯНИТЕ 
След като направихме кратък преглед на темата за облака в Стария завет, 
нека сега насочим вниманието си към това как повечето хора си 
представят завръщането на Исус. Ако попитате християните как си 
представят завръщането на Исус, те най-вероятно ще опишат човек, 
идващ на земята от небето, заобиколен от пухкави бели облаци, може би в 
свежо синьо небе. Поне така най-често се изобразява второто пришествие 
в християнското изкуство. В подкрепа на този възглед, хората посочват 
възнесението на Исус на небето от Елеонския хълм, както е записано в 
книгата Деяния. След като Исус заръча на учениците си да бъдат Негови 
свидетели „в Ерусалим, в цяла Юдея и Самария и до краищата на 
земята“ (Деяния 1:8), Той „се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа 
им.” (Деяния 1:9). Двама мъже (ангели), които внезапно застанаха до тях, 
им казаха, че Исус щеше да се върне по същия начин, по който се беше 
изкачил в облаците. Много други биха допълнили подробностите от 
описанията на Исус, изникващ внезапно от небето, както е описано в 
Откровение 19. Там Той е изобразен като яздещ бял кон и последван от 
небесните армии. Той ще се върне в гъсти буреносни облаци с всичките 
големи смущения, които присъстваха по време на Господното богоявление 
в Синай. Исус обаче изглежда ни дава солидно доказателство, че в 
действителност ще се случат много повече неща, отколкото някога сме 
предполагали. Нека да разгледаме по-отблизо как точно описва Той 
собственото Си завръщане и внимателно да разгледаме конкретните 
текстове, които цитира, правейки това.  

ОПИСАНИЕТО НА ИСУС НА СОБСТВЕНОТО МУ ЗАВРЪЩАНЕ  



Беседата на Исус върху Елеона е формулирана по малко по-различен начин 
и в трите синоптични евангелия. В разказа на Матей Исус казва, че ще се 
завърне „на небесните облаци“ (24:30 NIV). В разказа на Марко се казва, че 
Той ще дойде „в облаци“ (13:26), докато разказът на Лука казва, че Той ще 
дойде „в облак“ (21:27). „На облаците“, „в облаци“ и „в облак“. Точно както 
Божият ангел присъстваше в облачния стълб по време на Изхода, така 
Исус описва и собственото Си завръщане от небето в облака.  
     Освен това Исус умишлено цитира два много важни текста от Стария 
завет във връзка с Неговото завръщане. Първият е Даниил 7, където Исус 
идентифицира Себе Си с божествения „Човешки Син“, който ще дойде с 
облаците. Той ще дойде в същото човешко тяло, което прие при 
въплъщението. Също така, Той ще дойде като Ездач на облаците, като 
ЯХВЕ Бог всемогъщ. Както е казал Мойсей, „няма друг като Бога на 
Йешурун“, Който язди на облаците” (Втор. 33:26). Единствено ЯХВЕ е 
Облачният ездач. Това, че Исус ще се завърне като божествен Богочовек 
обаче, със сигурност не е нищо ново за християните. Точно това са чакали 
те в продължение на две хиляди години. Значимостта на втория пасаж, 
който Исус цитира, когато описва Своето завръщане, обаче, често се 
пропуска. Заявявайки, че всички племена на земята ще Го видят, Той 
прави ясна препратка към пророчеството на Захария 12. И двата текста – 
Данаил 7 и Захария 12 – се споменават и в трите синоптични евангелски 
разказа, както и в книгата на Откровение. В Евангелието на Матей са 
цитирани следните думи на Исус: „тогава ще заплачат всички земни 
племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци“ (Матей 
24:30). В книгата Откровение, обаче, цитатът Му от Захария е още по-
недвусмислен:  

“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които го прободоха; 
и всички земни племена ще заридаят за Него. Така е. Амин.” (Откровение 
1:7)  

    Повечето християни четат „всички племена на земята“ и веднага 
приемат за дадено, че Исус описва глобално събитие. Сега, за да бъда ясен, 
аз вярвам, че Неговото завръщане ще представлява точно това. Трябва да 
отбележим обаче, че оригиналният контекст на Захария 12 всъщност е 
едно много конкретно пророчество, ориентирано към Израел. Под племена 
Захария ясно има предвид племената на Израел, а под земя той има 



предвид земята (на иврит: ерец) на Израел. Когато прочетем пълния текст 
на пророчеството, това става пределно ясно:  

“а на Давидовия дом и на йерусалимските жители ще излея дух на благодат 
и моление; и те ще погледнат към Мене, Когото прободоха; и ще плачат за 
Него, както някой плаче за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за Него, 
както някой скърби за първородния си. В онзи ден ще има голямо жалеене 
в Йерусалим.  .  .  . Земята ще жалее, всяко домочадие отделно: 
домочадието на Давидовия дом отделно и жените им отделно; домочадието 
на Натановия дом отделно и жените им отделно; домочадието на Левиевия 
дом насаме и жените им отделно;” (Захария 12:10-14 CSB)  

     Отново, целта тук не е да се аргументира, че завръщането на Исус ще 
бъде единствено местно събитие. Целта е да се отбележи, че завръщането 
на Исус гравитира изцяло около Израел. То засяга племената на Израел, 
които разпознават точно Този, когото са проболи, и така се покайват, 
всяко племе и клан поотделно. Домът на Давид поотделно, къщата на 
Натан поотделно, къщата на левитите поотделно и т.н. Както вече 
обсъдихме доста подробно, този пасаж описва кулминацията на 
изкупителната история на Израел, действителният момент, когато „целият 
Израел ще бъде спасен“ (Рим 11:26).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: БЕЛЕГЪТ НА ПРИШЕСТВИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ СИН  
Ето защо то е критичен момент, който не бива да пропускаме. Белегът на 
пришествието на Човешкия Син е нещо, което ще бъде разпознаваемо 
конкретно от еврейския народ! Да, Исус ще се върне в Своята безсмъртна, 
прославена, но и много човешка форма. Той ще дойде от небето в същото 
тяло, в което се е възнесъл. Тук трябва да попитаме какъв е специфичният, 
окончателен знак, който би бил разпознат от еврейския народ, който би 
накарал всичките им племена да разпознаят точно кой е Този, който идва, 
за да ги спаси? Отговорът не е просто, че човек ще слезе на земята от 
небето. Нито пък ще бъде конкретният външен вид на Исус. Не е така 
сякаш евреите ще кажат: „О, вижте, това е Исус. Разпознавам Го от всички 
християнски икони и картини.” Не, окончателният знак, който ще накара 
Исус да бъде разпознат от Неговия собствен народ, не може да бъде нищо 
друго освен тази специфична проява на стълба от облак, огън и слава. 



Единствено това е знакът, който ще бъде разпознат от Неговия народ, 
чиито бащи Той изведе от Египет. Какво по-голямо разкриване можем да 
си представим? Както беше при първия Изход, така ще бъде и при втория. 
Точно както Йосиф се разкри на синовете на Израел, заявявайки: „Аз съм 
ваш брат!” (Битие 45:4), така и Исус ще се разкрие на Своя народ, 
обявявайки Себе си за техен Бог ЯХВЕ и техен спасител. В тъмния час на 
Израел, когато всяка надежда изглежда изгубена, когато Израел е стигнал 
до края на силите си, след като е изтърпял цялата скръб на Яков, 
божественият облачен стълб отново ще се появи и ще слезе от небето, за да 
ги спаси. Това е белегът на пришествието на Човешкия Син.  
      Точно както се случваше през целия Изход, на планината Синай и при 
шатъра за срещане, стълбът ще се спусне от небето. Всички ще стоят в 
страхопочитание, взирайки се в славата на присъствието на ЯХВЕ, когато 
най-накрая им просветне, когато разпознаят Този, когото са пробили. 
Защото в облака ще бъде Човешкият Син, Исус, сияйният, единственият 
спасител на Израел. Наистина цар Давид беше прав, когато извика: „Пейте 
на Бога, пейте хваление на името Му; пригответе път за Онзи, Който се 
носи през пустините; Йехова е името Му и се радвайте пред Него” (Псалм 
68:4 CSB). На което всички Божии хора отговарят: „Амин и Амин. Ела 
Господи Исусе!“  


