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За милионите хора, които обичат добри-

те истории, особено истинските исто-

рии, вторият основен раздел на Стария 

Завет е необикновено пленителен. Той 

подема разказа за Божия народ от мо-

мента, в който приключват събитията 

от Второзаконие, и го проследява в про-

дължение на хиляда години до края на 

старозаветната история. (Поетичните и 

пророческите книги се включват в съща-

та историческа рамка, но те не описват 

развитието на събитията.)

За онези, които не обичат „история“ 

(по природа или поради злополучен 

минал опит със скучни учители по ис-

тория), можем да кажем само, че тази 

история е уникална. Преди всичко биб-

лейската история действително е, ако 

използваме старата поговорка, „Негова-

та история“ в пълния смисъл на думата. 

Тя не е цялостно описание на всеки пери-

од от еврейската история, а подбрана от 

Бога поредица от събития. На второ мяс-

то, тази история има определена цел – не 

просто да информира или да забавлява, 

а да ни направи по-добри вярващи. Или, 

ако използваме думите на апостол Павел 

в Новия Завет, тези неща „са писани за 

наше поучение“ (Римл.15:4).

Макар всички тези събития действи-

телно да са се случили, подборът и пред-

ставянето им от Божиите хора, писали 

под вдъхновението на Неговия Дух, е 

имало за цел да помогне на обикновения 

читател да усвои уроците, на които Бог 

иска да ни научи, например от живота на 

Давид, от разделението на царството или 

от завръщането на юдейския остатък 

след Вавилонския плен.

I. Хронология

Историческите книги обхващат периода 

от около 1400 г. пр. Хр. до около 400 г. 

пр. Хр. или цяло хилядолетие от еврей-

ската история. Този дълъг период естест-

вено се разделя на три главни епохи: пе-

риодът на теокрацията (1405–1043 г. пр. 

Хр.), периодът на монархията (1043–586 

г. пр. Хр. или от Саул до разрушаването 

на Ерусалим), и периодът на възстановя-

ването (536 до 420 г. пр. Хр.).

II. Книгите от периода на теокра-
цията

Също както демокрацията (гр. – „упра-

вление на народа“) описва управление, 

което се осъществява от населението, 

така и теокрацията е управление, осъ-

ществявано пряко от Бога. В древния 

Израил от Иисус Навиев до Саул (1405–

1043 г. пр. Хр.) е съществувало точно 

такова управление от Бога.1

Трите книги, които обхващат теокра-

тичната епоха, са Иисус Навиев, Съдии 

и Рут.

А. Иисус Навиев

Тази книга продължава разказа за исто-

рията на евреите след смъртта на Мой-

сей и заместването му от Иисус – вое-

началника, който е и духовен водач на 

народа. Иисус продължава да призовава 

народа не само да завладее Палестина, но 

и да следва Господа. Първата половина 

на книгата описва завоюването на Обе-

щаната земя, а втората разглежда под-

робно разпределянето на земята между 

дванадесетте израилеви племена.
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Б. Съдии

Тъй като израилтяните не се подчиняват 

на Божията заповед и на много места 

оставят езичници в Палестина, впослед-

ствие те преживяват вълна след вълна 

езически робства – общо седем.

Книгата Съдии съдържа няколко 

страшни и една или две направо ужа-

сяващи истории, които илюстрират до 

какво може да доведе непокорството на 

Божието Слово.

В. Рут

Събитията, описани в тази малка очаро-

вателна книга, не се случват след време-

то на книгата Съдии, а точно през тази 

епоха на духовен мрак, като показват, че 

дори и във време на голям духовен упа-

дък може да има благочестив остатък, 

който да служи на Бога по красив и уго-

ден начин.

III. Книгите от периода на монар-
хията

Книгите, които обхващат епохата на мо-

нархията (1043–586 г. пр. Хр.), също са 

три, но във всички съвременни преводи 

на Библията те са разделени за удобство 

на шест книги.

А. Първа и Втора книга на царете 
(книгите на Самуил)

Първата и Втората книга на Самуил (в 

бълг. трад. Първа и Втора книга на ца-

рете – бел. прев.) могат да бъдат обоб-

щени в три имена – Самуил, Саул и Да-

вид. Тези книги са наречени по името на 

Самуил, пророка, който помазва първия 

цар на Израил, Саул, а също и неговия 

наследник, Давид, чиито изпитания и ус-

пехи са описани по-подробно.

Б. Трета и четвърта книга на ца-
рете

Соломон, синът на Давид, макар и мъ-

дър и блестящ владетел, изгубва своята 

духовна сила, като си взема множество 

езически жени. Неговият син Ровоам 

предизвиква разделянето на царството 

на две: Юда в южната му част (където 

има както добри, така и зли владетели) и 

Израил в северната (където има само зли 

владетели). През 722 г. пр. Хр. северното 

царство бива отведено в плен, а между 

605 и 586 г. същото се случва и с южно-

то царство.

В. Книгите на летописите

В еврейската Библия това е последната 

книга и тя прави преглед на еврейската 

история от Адам (само родословията) до 

падането на южното царство. Тъй като 

това е духовен преразказ на еврейската 

история, той подчертава положителните 

елементи (като дори пропуска големия 

грях на Давид и напълно игнорира бун-

товното северно царство).

IV. Книгите от периода на възста-
новяването

След седемдесетгодишното изгнание 

във Вавилон нацията, която някога е 

била теокрация, а след това монархия, 

става просто провинция на световните 

езически сили – най-напред на Персия, 

после на Гърция, а след това на Рим. 

Периода, който обхващат тези книги, е 

536–420 г. пр. Хр.

А. Ездра

През 536 г. пр. Хр. цар Кир издава указ, 

с който позволява на евреите да се завър-

нат в родната си земя. Около 50,000 ев-

реи (съвсем малобройно малцинство) се 

връщат под водачеството на Зоровавел 

да възстановят храма. Свещеникът Ездра 

взема със себе си около 2,000 евреи през 

458 г. пр. Хр.

Б. Неемия

През 444 г. пр. Хр. Неемия получава раз-

решение от царя на Персия да построи 

отново стените на Ерусалим около въз-

становения храм. Когато стените са из-
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дигнати, Ездра и Неемия повеждат обно-

влението и съживлението в еврейската 

провинция.

В. Естир

Тази книга не е последна в хронологич-

ния ред на трите книги от периода на 

възстановяването, тъй като описаните 

в нея събития се разиграват в Персия, 

между шеста и седма глава на книгата 

на Ездра. Може би тя е поставена на по-

следно място, защото описва живота на 

онези, които не са си направили труда да 

се завърнат в Светата земя, когато са мо-

жели да го сторят. Естир илюстрира как 

Бог действа зад кулисите (Името Му не 

е споменато нито веднъж), за да предпази 

Своя древен народ от антисемитско пре-

следване, дори от геноцид. Инструмен-

тите, който Той използва, са красивата 

и героична царица еврейка и нейния про-

ницателен чичо Мардохей.

Крайни бележки

1 Калвиновата Женева (ок. 1500-те 

години сл. Хр.) и Пуританската Нова 

Англия (ок. 1600-те) са в основата си 

опити на Реформираното протестант-

ство за установяване на теокрация.




