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Предговор 

Този кратък курс от лекции по библейска археология, е предназначен преди 

всичко за студенти по богословие. Той може да бъде от полза и за всеки, който 

самостоятелно или в група изучава Библията. Всички стихове от Свещеното писание, 

които са използвани, са цитирани съгласно преработения и осъвременен български 

текст на Библията, издадена през 2009 г. от Фондация „Духовност и милосърдие”.  

Използван е снимков материал и карти от Интернет.  

Вероятно бъдещият читател ще намери някои грешки, пропуски и неточности в 

представения курс по Библейска археология. Всяка критична забележка, допълнение 

или уточнение ще бъдат приемани с благодарност. 
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1.Възникване, същност, цели и методи на библейската археология 

 Археологията е сравнително млада научна дисциплина. За съжаление, тя не е 

възникнала като наука за опазването и изучаването на историческите паметници. 

Приема се, че началото й е през 1748 г., белязано с хаотичните разкопки на древния 

римски град Помпей, затрупан през 79 г.сл.Хр. при поредното изригване на близкия 

Везувий от пирокластити (вулканични „бомби”, по-малки нажежени късове и пепел, 

изхвърляни високо над кратера при ерупция на вулкан).  Това начало по-скоро прилича 

на поход за плячка, а не на научно изследване. По-късно постепенно са привличани 

експерти, под чието методично ръководство продължават археологическите 

проучвания в Помпей и Херкулан (второто затрупано селище при същото изригване на 

Везувий). 

Около 100 години по-късно - към средата на XIX в. - се развива близкоизточната 

археология, част от която се явява библейската. Последната е една от въвеждащите 

науки към екзегетиката (тълкуванието) на Стария и Новия завет. Тя обхваща 

приблизително периода откъм 10 000 г.пр.Хр. до 100 г.сл.Хр., когато е написана и 

последната книга на Божието слово - Библията. Различни дисциплини като „География 

на Близкия изток”, „Древни езици в Близкия изток” и други се явяват като „помощни” 

науки. От древните езици най-важните са староеврейски, арамейски и старогръцки 

(койне), които са използвани при написване на библейските книги, както и при някои 

техни древни преводи.  

Библейската археология принадлежи към историческите науки и се развива през 

последните около 150 години. Тя има за цел да открива заровените и забравени в 

продължение на векове „следи” от някогашната човешка дейност, да анализира, 

изяснява и систематизира откритите находки. Библейската археология има задачата да 

реконструира многостранните аспекти на живота на хората през отдавна отминали 

епохи. В този изследователски процес археолозите работят съвместно с други 

специалисти (палеографи, етнографи, филолози, нумизмати, антрополози, химици, 

геофизици, геолози и др.), които ги подпомагат в различни етапи на работата им. 

 Хронологичното развитие на библейската археология следва приблизително 

следните основни проучвания и постижения: 

 Откритията в Египет, някои от които са свързани с народа на Израил, започват 

скоро след като френският филолог Жан-Франсуа Шампольон (1790-1832) 

успява да разчете египетските йероглифи.  

 Първите успешни стъпки в разшифроването на древно персийската клинопис 

прави немският учител по литература Г. Гротефенд (1775-1853), а през 1835 г. 

английският филолог-любител  Г. Ролинсън (1810 - 1895) успява да прочете 

надписа на персийския цар Дарий I. През 40-50-те години на ХIХ в. френски и 

английски археолози разкопават редица хълмове по Двуречието, под които са 

открити древни асирийски градове Ниневия и Калах.  
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 В началото на ХХ в. са разкопани руините на столицата на хетското царство. 

Чешкият учен Б. Грозни (1879-1952) успява да разшифрова хетската писменост.  

 Не малко значение за библейската археология има откриването и прочитането на 

ханаанските паметници, по-точно на текстовете от град Угарит (днес Рас 

Шамра).  

 Едно от най-значимите открития е случайното намиране на Кумранските 

свитъци край Мъртво море през 1947 г. Около 100 от общо над 800 ръкописа са 

свързани с Библията.  

Библейската археология няма специални методи за проучване, различаващи се 

от тези на археологията.  Има разлика само в техните задачи, цели и обем. Като клон от 

общата археология библейската има за цел да изучава обществените и политически 

структури, религиозните схващания, цялостния бит на народите, които са споменати в 

Библията.  

Един от големите археолози на Близкия изток – У. Ф. Олбрайт – е написал 

„Библейската археология има за обект всички селища и страни, споменати в Библията, 

следователно разглежда територията, която е люлката на цивилизацията. Този регион 

се простира от западното Средиземноморие до Индия, и от южна Русия до Етиопия и 

Индийския океан”. Сред изучаваните от нея области трябва да се включат: 

Месопотамия (Шумер, Акад, Асирия, Вавилония), Елам, Персия, Урарту, Хетското 

царство и други по-малки малоазиатски държави, Финикия, Сирия, Палестина, Египет, 

северна Арабия, Гърция, Македония, Римската империя и др.” (Приложение 1). Трябва 

да се отбележи, че по-значителната част от библейските текстове се отнася за 

Палестина (Приложение 2), а останалите области са играли значителна роля през 

различните исторически епохи.  

В науката и живота се използват за удобство редица технически термини. 

Етимологически погледнато те не винаги са правилни, но с течение на времето са се 

наложили и са станали общоприети. Например, терминът „асирология” се отнася за 

проучвания на шумерски, акадски и вавилонски древности. Може да се каже, че 

библейската археология също е технически термин за науката, която изследва, 

анализира и интерпретира археологическите постижения и на другите различни 

клонове на археологията (египетска, месопотамска, сирийска, палестинска и пр.). 

 В археологическата работа, както и при други сходни науки, могат да се отделят 

три главни етапа, които са в следната последователност: полеви проучвания, 

лабораторни анализи и камерална (кабинетна) дейност. Често се случва едно лице да 

няма физическата възможност да участва и в трите етапа, защото например разкопките 

(полевите работи) продължават с години в Близкия изток, лабораторните анализи се 

извършват във водещи европейски лаборатории, а интерпретацията на данните се прави 

в университети на САЩ, спонсорирали проучването.  
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Много рядко паметниците от древността са останали над повърхността 

(пирамидите в Гиза, партенонът в Атина и др.). Повечето от останките от предишни 

цивилизации са скрити дълбоко в натрупаните с хилядолетия културни пластове или са 

на дъното на морета и океани. Откриването на артефактите изисква огромни усилия, 

време и средства. Първокласен археологически източник са писмените документи. 

Понякога едно писмено сведение е много по-ценно, отколкото десетки „неми” макар и 

златни находки. Трябва да се има предвид, че писмеността се появява едва през III 

хилядолетие пр. Хр., като преди това може да се разчита само на веществени находки. 

За съжаление, и при много по-късните находки са открити предимно веществени, а не 

писмени артефакти.  

Общо взето, запазено е много малко от миналото. Причините за това са 

различни, но всичките допринасят за унищожаването на находките от древността с 

времето. Някои от неблагоприятните фактори са: 

 Ерозията - Археологът Х. Френкфорт изчислява, че в течение на около две 

хилядолетия хълмът Тел Асмар (древното селище Ешнуна в Месопотамия) е 

загубил около 6 м от височината си. Л. Уули и М. Мелуин откриват, че при Ур 

са „изчезнали” вавилонският и персийският пластове в по-голямата площ, 

заемана някога от града.  

 Човешката дейност – Материали от развалините на Ваявилон са се 

транспортирали за строеж на 86 км до Багдад. Камъни от Кесария Палестинска 

са използвани през последните 200 години за сгради в Акра, Яфа и дори във 

Венеция (Италия). Останките на Ерихон са били използвани в продължение на 

векове от местните жители, затова досега там са открити само малка част от 

крепостната стена, руини от две сгради и 10 гроба. Подобни случаи има у нас – 

варовиковите дялани камъни от първата българска столица Плиска са били 

натрошавани и използвани за изграждането на първата железопътна линия в 

България (XIX в.), свързваща градовете Русе и Варна; в стените на много сгради 

в стария Пловдив, Кабиле и др., могат да се видят вградени много по-стари 

материали и паметници от античността – надгробни плочи, колони и пр. 

 Климат – По-слабите материали (папирус, пергамент и др.) не издържат дълго 

на постоянните климатични промени през сезоните. Повечето подобни 

артефакти (папируси) са намерени (и продължават да се откриват) в сухия, 

бездъждовен Египет, но не и във Финикийския град Библос с влажен климат, 

въпреки че е древен център за търговия с този писмен материал. Подобно е и 

положението в Палестина. Най-древният остатък от папирус е фрагмент от VIII 

в.пр.Хр., намерен в пещера край Вади Мурабаат. 

Споменатите неблагоприятни фактори са причина археологичните находки в 

Палестина да са сравнително малко. Открита е само една каменна плоча с дълъг 

надпис (останалите са единични находки от 1-2 думи върху остраки, върхове на 

копия и глинени печати), а от стотиците синагоги от I в.сл.Хр. – само три, една от 
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които е в крепостта Масада. От гражданската литература на Израил и Юдея преди 

елинистичната епоха (IV в.пр.Хр.) не е открито нищо запазено досега.  

Пол Лап установява, че от известните около 5000 места на древни селища в 

Палестина (приблизително същия брой са населените места в България днес) 

археологически разкопки са провеждани само в приблизително 150 от тях, като 

само 26 са проучени по-детайлно и резултатите са по-значими. Подобна е 

ситуацията и в другите области на Близкия Изток. В Ирак през 1972 г. са нанесени 

на карта повече от 6000 хълма (тел), криещи в себе си останки от древни селища. 

По-значителните археологически проучвания са обхванали само 63 от тях (около 

1%). От друга страна - изследването на толкова малко перспективни от 

археологическа гледна точка места е предпоставка да се очакват много нови бъдещи 

открития, които да хвърлят повече светлина и върху библейската археология. 

Трябва да се подчертае, че има и обективни причини, които затрудняват 

археологическите проучвания. Много древни селища продължават да съществуват и са 

се превърнали в модерни градове, където живеят съвременните им жители. Такива са 

Ерусалим, Дамаск, Сидон, Тир, Газа и др. Разкопките обикновено достигат само до 

културните пластове, останали от византийско и римско време.   

Археологическият изследователски процес е много затруднен и от факта, че след 

откриването на голям по обем, разнороден и информативен материал, лабораторното 

му и камерално (кабинетно) анализиране и интерпретиране отнема значително време и 

много забавя проучването. Понякога са нужни години или десетилетия – например 

един списък, придобит от Британския музей през 1880 г., е публикуван едва през 1954г. 

От около 25 000 клинописни глинени плочки от древния град Мари досега са 

публикувани само около 15%. Според Семюъл Кремър от всички намерени клинописни 

плочки досега е обнародвано съдържанието на само около 10% от тях. Все още няма 

пълна публикация за резултатите от извършените разкопки през 1933 г. в Бет Шеан, 

Палестина, както и за всички писмени документи от Ебла, Сирия. Свитъците от най-

важното археологическо откритие за библейската археология – Кумранските ръкописи 

– продължават да се правят достояние на научната общественост вече повече от 60 

години след откриване на първите свитъци през 1947 г.  

Съвременните методи, прилагани при археологически проучвания, стават все 

по-многобройни и ефективни. Освен разкопките, прилагани още от възникването на 

археологията, сега се използват многобройни методи, някои от които са: 

 Самолетни и/или сателитни снимки – Те са много по-широкообхватни и 

позволяват да се открият важни детайли на повърхността на изследвания обект. 

Самолетните и/или сателитните снимки предхождат археологическите разкопки, 

за да насочат археолозите към по перспективни площи, които са отчетливо 

фиксирани. Те много улесняват специалистите и по време на археологичните 

разкопки, като очертават по интересните райони на изследване.   
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 Геофизични методи – Един от тези методи се нарича „Вертикално 

електрическо сондиране” (ВЕС). Чрез него се установяват аномалии 

(отклонения) от нормалното магнитно поле, които могат да бъдат предизвикани 

от метални предмети, руди и пр. За обхващане на по-значителни площи се 

използва друг сходен метод – „Електрическата томография” – правят се 

надлъжни и напречни геофизични профили, които изграждат „мрежа” върху 

проучваната площ и могат да дадат ценна информация за предмети, намиращи 

се на десетки метри дълбочина под терена. 

 Изотопни методи за датиране - През 1960 г. на Willard Libby е връчена 

Нобелова награда по химия за прилагането на 
14

С (въглероден четиринайсет) 

като метод за археологическо датиране. За да тества процедурата, Libby 

използва част от дърво от гробницата на един от египетските фараони, възрастта 

на която е известна. Неговите резултати съответствали много точно на 

очакваната възраст. По принцип, всички органични материали са в състояние да 

бъдат датирани по този метод - дърво, хартия, текстил, черупки, костилки, кости, 

пера и други останки от растения или животни. Оригиналният метод на датиране 

с 
14

С включва разтваряне на част от пробата в киселина в продължение на две 

денонощия. Чрез ускорител (увеличава скоростта до 80 милиона км/час) се 

отчита количеството 
14

С. Периодът на полуразпад на 
14

С е 5730 години, което го 

прави изключително удобен за датиране на археологични материали. Цялото 

количество 
14

С от даден предмет се разпада след около 50 000 години, което е 

достатъчно дълъг период, за да бъдат обхванати с това изследване артефакти от 

различните епохи. Например, чрез 
14

С-метод и ДНК-анализ е определена 

възрастта и вида на костите (надпис на гръцки върху реликвария пояснява, че са 

на Св. Йоан Кръстител), намерени на остров Св. Иван (Йоан) срещу гр.Созопол 

(сн. 1). Установено е, че те са на мъж, починал между 5 и 75 г.сл.Хр., когато е 

живял Йоан Кръстител (бил е убит през 27 г.сл.Хр.). Не може да се докаже дали 

те са на светеца, но с голяма вероятност може да се твърди, че са поне на негов 

съвременник. Чрез 
14

С-метод е изследвана и възрастта на Торинската 

плащеница, в която се счита, че е било загърнато тялото на Исус Христос (сн. 2). 

Възрастта, която е определена за нея, е края на XIII в. – началото на XIV в. 

(последният период от времето на кръстоносците и тамплиерите). Това означава, 

че вероятно плащеницата е фалшификат от Средновековието. 

  
сн.1. Мощите и реликвария от Созопол сн. 2. Детайл от Торинската плащеница  
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Прилагат се още десетки методи при археоложките проучвания, но само 

комплексното изследване на миналото с помощта на специалисти от различни 

научни области може да осигури една сравнително точна представа за живота и 

историята във времената, за които е написано в Библията.  
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СТАРИЯТ ЗАВЕТ 

2.Древни селища в библейските земи 

Градове, които са били управлявани от народа на Израил през различни периоди 

 Най-ранните селища, открити в Палестина, се датират около 9000-7000 г. пр. Хр. 

(възрастта им е определена чрез радиоактивния изотоп 
14

С). Древният Ерихон 

(Йерихон) (Приложения 2 и 3) се счита днес за един от най-старите градове не само в 

Близкия изток, но и в целия свят. Първоначалното значение на името „Ерихон” не е 

установено. Градът се намира на около 24 км североизточно от Ерусалим на хълма Тел-

ес-Султани. Възвишението е с крушовидна форма и е дълго около 400 м по посока 

север-юг, а максималната ширина възлиза на приблизително 200 м в северния му край. 

Главната причина за възникването на Ерихон и бързото му развитие е наличието на 

няколко големи извора, включително и извора на Елисей, който все още осигурява вода 

на днешен Ерихон. По време на мащабните разкопки в древния град към средата на 

XXв. британската археоложка Катлийн Кениън открива останки от кръгли колиби, 

направени от кирпич – най-ранната известна употреба на сушени на слънце тухли. Това 

селище, което приютявало повече от хиляда човека, било оградено от каменна защитна 

стена и ров (сн. 3 – от Dr. Issefan). Съвременният град ер-Риха, днешният Ерихон (сн. 4 

– от Dr. Issefan), се намира на около 2 км в югоизточна посока от древното селище. 

След появата си Ерихон продължил да се развива през цялата каменна епоха, след 

което бил сполетян от катастрофа, може би земетресение. Градът бил възстановен през 

IV хил. пр. Хр.  

Съпоставим по древност (неолитния период) с Ерихон се счита Айн Газал, 

разположен край днешната столица на Йордания – Аман (или Рава, превзета от цар 

Давид през X в.пр.Хр. – 2 Цар. 12:27-31). Най-старият проучен пласт в него се отнася 

към 7200 г. пр. Хр., а селището било почти 3 пъти по-голямо от Ерихон.   

  
сн. 3. Част от древната стена на Ерихон сн. 4. Изглед към съвременния Ерихон(ер-Риха) 

 

Жилищните сгради в Айн Газал са квадратни, изградени от камък, като всяко жилище 

било преграждано със стени, за да се разграничат помещения с различно 
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предназначение. Стените и подовете били измазани. Този тип жилище останал масово 

разпространен в Близкия изток хилядолетия наред.  

 Ерусалим (Йерусалим) (Приложения 1, 2 и 3) е един от прочутите световни 

градове. С това име съществува най-малко от III хил.пр.Хр. Разположен е високо сред 

юдейските възвишения, на около 50 км източно от Средиземно море и на 30 км западно 

от Мъртво море. На изток е Елеонската планина. Водоснабдяването на града винаги е 

създавало затруднения. Основните извори са били „Бир Ейюб” и „Извора на девицата”, 

като вторият е свързан с Силоамския водоем. Други известни водоеми са Витесда (от 

новозаветно време) и днешният Мамилски. Повечето изследователи считат, че „Бир 

Ейюб” и „Извора на девицата” са библейските Рогил (Ен-Рогел) и Гион. Названието на 

града е предизраилско и се появява за първи път в египетските Заклинателни текстове 

(XIX-XVIII в.пр.Хр.). В Битие е наричан Салим и Мория. В Септуагинта се среща само 

формата „Иерусалем”, а гръцките антични и латински писатели го наричат 

„Иеросолюма”. В Ерусалим са открити следи от праисторическо селище. Много по-

късно, когато израилтяните навлизат в Ханаан, Ерусалим е в ръцете на местното 

семитско племе на евусейците. Последните наричат града Евус (Йевус) и/или Сион. В 

началото на царуването на Давид негов престолен град е Хеврон, но не след дълго той 

превзема Ерусалим и го превръща в столица на Израил.  Соломон построява Първия 

Храм в този град през X в.пр.Хр. Цар Навуходоносор превзема Ерусалим и разрушава 

града и Храма през 586 г.пр.Хр. Няколко десетилетия по-късно евреите възстановяват 

града и построяват Втория Храм. Така градът последователно е управляван през 

следващите около 650 години от Вавилон, Персия, Македония (Александър Велики), 

Птоломеите, Селевкидите, Хасмонеите (свободен Ерусалим, контролиран от 

Макавеите) и Римската империя. През 70 г.сл.Хр. Ерусалим и Вторият Храм са 

разрушени от бъдещия римски цезар Тит и войската му. След това Ерусалим преминава 

през много превратности, като бил завладяван и управляван от араби, турци, 

кръстоносци, англичани и израелци.      

Един важен град е споменат в Откр. 16:16 „И ги събра на мястото, което на 

еврейски се нарича Армагедон”. Армагедон (нарича се още Мегидо или Магедон) 

(Приложение 1) се намира в долината Изреел, в околността на планината Кармил, 

Палестина. Около 3300 г.пр.Хр. е бил ханаанско селище, от което е оцелял един кръгъл 

олтар. Завладян e през 1479 г.пр.Хр. от фараон Тутмос III. По-късно, по времето на цар 

Соломон (X в.пр.Хр.) той става един от най-значимите имперски градове, укрепен и 

обновен с нови жилищни сгради и други, предназначени за настаняване на 

кавалерийски военни подразделения (сн. 5 и 6). Упадъкът му започнал през 609 

г.пр.Хр., когато попада отново под египетска власт. Той продължил и по време на 

Вавилонското и Персийско владичество. Около 300 г.пр.Хр. Мегидо се превърнал 

почти в необитаемо селище. Археологическите разкопки през XX в. разкрили 20 нива, 

включващи цялостния живот на града. Намерени са 382 изделия със забележителна 

изработка, датирани около 1550-1150 г.пр.Хр., които произхождат от Египет, Ханаан, 

Асирия, Анатолия, и служат за украса на мебели или за лична употреба. По южния 

склон на хълма се виждат останките на царския дворец и т.н. „конюшни на Соломон”, 
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които са от времето на израилския цар Ахаав (869-850 г.пр.Хр.). Те можели да побират 

490 коня и съответните бойни колесници. Наблизо има шахта със стълбище, която води 

до естествен извор, извън крепостта.   

 

  
сн. 5. Общ изглед към цитаделата Мегидо сн. 6. Руини от древния Мегидо 

 

Крепостта Масада (Приложения 2 и 3) е най-посещаваната археологическа 

забележителност в съвременен Израел. Това се дължи на изключителното й 

стратегическо местоположение. Тя е построена на върха на скалисто възвишение до 

брега на Мъртво море. Крепостта, създадена за да охранява пътя към Ерусалим, е 

известна с трагедията, белязала падането й през 73 (или 74) г.сл.Хр., с 

безпрецедентната жертва на 960-те зилоти, самоубили се, за да непопаднат в римски 

плен. Била построена от Ирод Велики върху плато, издигащо се на 400 м височина. 

Крепостните стени били високи 5 м и били снабдени с кули за защита двореца на Ирод. 

След завладяването на Ерусалим през 70 г.сл.Хр. от римляните (командвани от Тит), 

10 000 бойци на X-ти легион започнали обсада на крепостта, смятана за непревземаема, 

която от 66 г.сл.Хр. била в ръцете на евреи-зилоти. Римляните издигнали насип, 70-

метрова рампа, и след 3 години достигнали височината на крепостната стена. Тогава 

началникът на крепостта Елиезар Бен Яир запалил града и заповядал самоубийство на 

жителите. Живи останали само две жени и няколко деца, скрили се в скална кухина. 

През 1964 г. археологът Ийгаел Ядин започнал разкопки на това място. Той разкрил в 

подножието на крепостта останки от римски военен лагер, намерил камъни за 

стенобойни машини, открил и част от оригиналната крепост. От периода на зилотите е 

оцеляла една синагога, а разкритите бани с мозаични подове са от римско време. И днес 

младите израелски войници отиват на това място, за да произнесат клетвените слова за 

вярност и независимост: „Масада, никога вече не ще падне!” 

 Месопотамски (шумерски) древни градове 

 През най-ранният етап от човешкото развитие селищата и техните светилища 

били с малки размери. Изключение прави древния месопотамски град Ериду (от 

шумерски – „могъщо място”), често сочен като първото урбанизирано селище в света. 
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Понастоящем се намира край Абу Шахрайн в Ирак, само на около 19 км югозападно от 

древния Ур Халдейски. В единия му край се издигала първата монументална структура 

в човешката история – храмов комплекс върху стъпаловидна тераса. Светилището било 

посветено на шумерския бог на сладката вода и мъдростта – Енки. То било 

разрушавано и възстановявано най-малко 12 пъти през вековете. Шумерският царски 

списък – древна генеалогия на месопотамските владетели, съставен около 2100 г. пр. 

Хр., описва Ериду като първия град-държава на света (сн. 7). В него е записано: „След 

като царската власт беше спусната от небето – първото царство беше установено в 

Ериду”.   Последователно се появили и други важни градове-държави, около които 

били построени укрепления - Урук, Лагаш, Киш, Нипур и Ур. 

  
сн. 7. Руини и изображения от древния Ериду 

 

Развитието на древните селища било най-интензивно в Южна Месопотамия в 

периода 3300-2600 г.пр.Хр. в земите, които археолозите наричат Шумер. Постепенно се 

породила култура, която се разглежда като основа на човешката цивилизация. Тя дала 

на човечеството такива ключови открития и основополагащи дейности като писменост, 

колесния транспорт, законодателство, литература, архитектура и изкуство. 

Халдейският град Ур (Приложение 1), който е бил родното място на Авраам 

(родоначалникът на еврейския народ) се намирал също в Южна Месопотамия. Той е 

построен край р.Ефрат, на около 20 км югозападно от днешния град Насирия. Сега 

голямата река е на около десетина километра разстояние от неговите развалини, 

простиращи се на площ около 63 км
2
 навътре в иракската пустинна зона Тел-ел-

Мукайяр („Катраненият хълм”). При царуването на Ур-Наму (ок. 2100 г.пр.Хр.) Ур 

станал столица на Шумерската империя. Руините му са разкрити при разкопки, 

ръководени от сър Чарлс Леонард Ули (1880-1960 г.) в продължение на дванайсет 

кампании, от 1922 до 1934 г., в резултат на които били открити главните сгради и 

некропола.  Там било открито най-старото грънчарско колело (ок. 3500 г.пр.Хр.), 

изделия от периода Урук (3500-3100 г.пр.Хр.), останки от друго селище, както и пещи 

(3100-2900 г.пр.Хр.). Разкопките „пренаписали” цялата история на Месопотамия – от 

завладяването й от цар Саргон Акадски (2350 г.пр.Хр.) до утвърждаването на III 

династия на Ур (2112-2004 г.пр.Хр.), основана от владетеля Ур-Наму („Мъжът на 
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богинята Наму”), който разширил империята на шумерите от зоната на Двуречието чак 

до Ебла в Сирия и до Библос на Средиземно море. Вече като имперска столица 

населението на града достигнало около 30 000 души. След края на III династия и 

завладяването му от Елам и Вавилон (1740 г.пр.Хр.) преди окончателния си упадък Ур 

бил частично преустройван последователно от царете Навуходоносор, Набонид и Кир.  

Началото на новото по-интензивно развитие на градовете-държави се поставя 

приблизително с установяването на I-вата династия в древен Египет – 3200-2980 

г.пр.Хр. (Приложение 9). Приблизително по същото време (3000-2700 г.пр.Хр.) Урук, 

наричан Ерех в Библията („Първо той царува над Вавилон, Ерех, Акад и Халн, в 

Сенаарската земя” Битие 10:10), се издига като най-силния шумерски град-държава 

(Приложение 1). Съгласно шумерския царски списък Урук бил основан от митичен 

водач на име Енмеркар, чийто наследник – прочутият цар Гилгамеш – издигнал 

крепостните стени на града. Тези прославени стени останали обвити в легендарност до 

1912 г., когато германски екип открил останките на Урук в днешен Ирак, на около 240 

км югоизточно от Багдад. Някои изследователи смятат, че името на Ирак произлиза от 

Урук. Стените на древния град имали обиколка над 8 км и по онова време бил най-

големия град-държава  в Шумер, споменат в Библията още в 10 глава от нейното 

начало. В центъра на града се намирал сложен храмов комплекс, който се счита за 

първия зикурат (подобен на Вавилонската кула) в Шумер.  Зикуратът (думата е 

вавилонска) представлява правоъгълна кула, която се стеснява към върха чрез поредица 

отстъпващи навътре тераси, свързани със стълбища.  

Градове в древен Египет 

По времето, когато шумерската цивилизация процъфтявала в Месопотамия, 

подобни процеси се развивали и в древен Египет. През V хил.пр.Хр., когато първите 

селища възникнали край р. Ефрат, интензивно развитие било факт и край бреговете на 

р.Нил.  Тези праисторически селища се състояли от кирпичени домове и работилници, 

често групирани около централно светилище, също както и в Ериду. До 3300 г.пр.Хр. 

племената се обединили в две царства. Първото, наричано Долен Египет, обхващало 

земите около Нил от Средиземно море до района на съвременно Кайро (най-южната 

част на делтата на р. Нил). Районът обхващал цялата делта, набраздена от ръкавите на 

реката, които с течение на времето били натрупали значителни по размери алувиални 

(речни) седименти. Земята била плодородна и привличала номадски племена чак от 

Ханаан и Сирия, а по-късно и израилтяните. Библията дава сведения, че по тези земи в 

областта Гесем (Гошен), израилтяните се трудели по строежа на градовете близнаци 

Питом (Пер Атум) и Рамесий (Пер Рамзес) („Затова поставиха над тях 

надзиратели, които да ги измъчват с тежък труд и те съградиха на фараона 

Питом и Рамесий, градове за житници” – Изход 1:11).  Другото царство било 

наречено Горен Египет. То се простирало покрай тясна ивица плодородна земя по двата 

бряга на Нил, отвъд праговете му и навътре в Нубия. В този далеч по-негостоприемен 

район фараоните построили някои от най-великите си паметници Абидос, Тива (сн. 8)  

и Абу Симбел (сн. 9). Абу Симбел е изграден по времето на фараон Рамзес II. Счита се, 

че по негово време израилтяните напускат Египет. Храмът Абу Симбел има четири 
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масивни 20-метрови статуи на самия фараон, изсечени в пясъчник на брега на р. Нил. 

Рамзес II управлява 67 години и надживява повече от синовете си, както и любимата си 

съпруга Нефертари. През 1213 г.пр.Хр. умира на 90-годишна възраст и е погребан в 

Долината на царете. Мумията на фараона е открита през 1881 г.  

Египетският историк от III в.пр.Хр. Манетон пише, че около 3100 г.пр.Хр. (по 

времето когато Урук бил сред първите градове-държави в Шумер) митичният цар 

Менес (Нармер) събрал достатъчно мощ, за да обедини двете царства на Горен и Долен 

Египет. Нармер основал I династия на Ранно-династичния период на Египет (ок. 3100-

2575 г.пр.Хр.) и поставил началото на 31 династии, управлявали повече от 3000 години. 

Всеки фараон бил почитан като бог и пряк потомък на бог Ра. Синът на Нармех Аха 

укрепил обединеното царство, като изградил столицата Мемфис недалеч от днешно 

Кайро.  

  

сн. 8. На преден план – руини от древна Тива сн. 9. Част от фасадата на храм в Абу Симбел 

 

В района на днешен Кайро фараон Джосер от III династия (Приложение 9) дал 

може би най-стария пример в света за планиран архитектурен паметник, съхранил се до 

наши дни. Целта му била да създаде погребален комплекс, където фараонът да 

продължава да бъде почитан с поредица религиозни празници дълго след смъртта си. За 

изпълнението на тази важна и трудна задача Джосер се обърнал към Имхотеп и това е 

за първи път в историята, когато е споменато име на „архитект”. Пирамидата на Джосер 

се превърнала в модел за подражание сред следващите фараони. Този тип гробници се 

превърнал в основен символ на Египет. При по-късните пирамиди стъпаловидната 

структура била скрита зад варовикова облицовка, за да се постигнат четири гладки 

страни. Малък проход навътре, проектиран с няколко фалшиви завоя, които да заблудят 

грабителите, водел към камера, където бил поставен починалия фараон в саркофаг. В 

близост били издигани по-малки пирамиди и гробници, които приютявали членовете на 

царското семейство и най-близките съветници и приближени на фараона. Най-

величествените примери за египетски пирамиди се намират в Гиза край Кайро и 

включват тези на Хуфу (Хеопс, 2589-2566 г.пр.Хр.) и Хафра (Хефрен, 2558-2532 

г.пр.Хр.).  
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Строежът на толкова обширен погребален комплекс поглъщал вниманието на 

фараона през голяма част от управлението му, а също така изпразвал държавната хазна. 

През Средното царство (ок. 1875-1640 г.пр.Хр.) и Новото царство (ок. 1539-1075 

г.пр.Хр.) (Приложение 9) тази практика постепенно била изоставена в полза на 

гробници, изсечени дълбоко в скалите на запад от Тива. Архитектите насочили 

вниманието си към строежа на монументални храмове на основните египетски богове, 

какъвто е огромният храм на Амон в Карнак. 

В края на старото царство, след дългото управление на Пепи II (ок. 2278-2184), 

Египет бил изтощен от бремето на строежите на огромни пирамиди, към което се 

прибавило свиването на търговията и поредица от лоши реколти. Властта на 

централната администрация била подронена. Аристократите се оттеглили в своите 

имения, за да се грижат за земята и имуществото си. Едва с началото на XI династия 

(около 1975 г.пр.Хр.) властта на фараоните се затвърдила и те успели да обединят 

наново страната и да поставят началото на Средното царство. Съгласно Библията малко 

по-късно първият от патриарсите на Израил (Яков или Израил) се отправил към Египет. 

Сирийският град Ебла 

Друг значим древен град, споменат в Библията, е Ебла. Той се намирал на 55 км 

южно от Алепо, в днешната местност Тел Мардик. Около 2300 г.пр.Хр. е бил голям 

град-държава, съперник на град Акад. През 1926 г. американецът Уилям Фоксуел 

проследил пътя на Авраам към Обетованата земя и се спрял в Тел Афис – местност, 

отъждествявана впоследствие с град Хазек, споменаван в Библията като влиятелен 

арамейски център. Към 1960 г. местни жители намерили случайно в тази област 

обреден съд от базалт, украсен с изящни релефи с изобразен владетел, въоръжени мъже 

и лъвски глави – много ценен предмет на древно сирийското изкуство от XIX в.пр.Хр. 

През 1964 г. започват работа италиански археолози от Римския университет. Няколко 

години по-късно те намират торс от базалт с надпис. Истински голямото откритие било 

направено през 1975 г., когато в царския дворец намерили архива на библиотеката на 

Ебла, съдържащ 17 000 глинени плочки (с клинообразни буквени знаци на най-древния 

познат досега семитски език, още тогава наречен „еблаит”), от които били „извлечени” 

изключително важни сведения.  

Персийската столица Персеполис 

Персеполис („градът на персите”) се издигал в равнината Марв Дашт, централен 

южен Иран. Той бил една от столиците на Персийската империя наред със Суза 

(зимната) и Хагматан (лятната). Дарий I Велики (Приложение 10) основава 

Персеполис през 518 г.пр.Хр. на мястото на древно селище. Персеполис бил ограбен и 

опожарен около 200 години по-късно, когато Александър Велики победил Дарий III 

(331 г.пр.Хр.). Използвани били 20 000 мулета и 5 000 камили, според Плутарх, за да 

бъдат изнесени всички богатства. Градът никога не бил възстановен и развалините му 

останали неизвестни в продължение на столетия. Първите археологически проучвания 

били проведени през 1931-1939 г. от германеца Ернст Херфелд. 
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Финикийски древни градове в Ханаан 

Сидон (Приложения 1 и 2) е бил един от най-древните и значими финикийски 

градове, споменаван многократно по различни поводи в Библията. Сега той се нарича 

Сайда и се намира на около 20 км южно от Бейрут и 20 км северно от Тир. Разположен 

е на брега на Средиземно море и принадлежи на Ливан. Името му е както на 

първородния син на Ханаан, споменато още в началото на Библията (Битие 10:15). По 

Омирово време (ок. VIII в.пр.Хр.) сидонците са били прочути търговци, богати и 

преуспяващи мореплаватели, астрономи, строители и майстори. Те са имали много 

подходящо пристанище. Сидонците са били независими дълго време, управлявани от 

свои царе. По-късно попадат последователно под вавилонска, египетска, еелевкидска и 

римска власт. По пътя си за Рим, на апостол Павел е разрешено да се срещне с много 

приятели-християни в Сидон (Деян. 27:3). Сега населението на Сидон (Сайда) възлиза 

на около 165 000 души.  

Друг прочут търговски град във Финикия е бил Тир (Приложения 1, 2 и 3). 

Намирал се е на източния бряг на Средиземно море. По времето на Давид и Соломон 

(Приложение 4) търговските връзки между Израил и Тир процъфтяват. От 

финикийския град се доставял за Храма в Ерусалим – дървен материал, изпращали се 

на работа - зидари и дърводелци. През VI в.пр.Хр. Тир е разрушен от Навуходоносор и 

войската му. Повечето му жители се преместват в „островния Тир”, разположен срещу 

стария, но по-навътре в Средиземно море - върху остров. Новият Тир бил укрепен и 

постепенно се превърнал в непревземаема крепост. Александър Велики успял да 

превземе Тир, след като насипал материал в морето и свързал крепостта с брега, което 

позволило на войската му да бъде по-ефективна. По-късно Тир паднал и под римска 

власт. През средновековието, когато Тир е под властта на кръстоносците, градът е 

превърнат отново в мощна крепост.  

Развалините на най-древният финикийски град Библос (днешният ливански град 

Джбейл) (Приложение 1) се намират на около 37 км северно от Бейрут. 

Археологическите разкопки тук започнали през 1860 г. по инициатива на Ернес Ренан, 

пионер в изследванията на финикийската цивилизация. Около 1920 г. били продължени 

от други френски археолози и завършени от ливански. Неолитното село станало град 

през III хил.пр.Хр. Градът успял да запази относителна независимост от Египет, Асирия 

и Персия чрез плащане на данъци под формата на дървесина, тъкани, пурпур и др. 

Александър Велики го превзел през 333 г.пр.Хр., а римляните – през 64 г.пр.Хр., което 

му донесло голям просперитет и строително обновление. Наименованието на Божието 

Слово „Библия” произхожда от гръцката дума „библос” („книги, написани на 

папирус”), по името на финикийското пристанище Библос, от което гърците са 

купували и доставяли папирус през древността. Така древният Библос станал 

нарицателно име в гръцкия език и по-късно дал наименованието на книгите от Стария и 

Новия завет – Библията, което се използва повсеместно и до днес.  

 

 



17 

 

3.От Авраам до Йосиф и преселването на израилския народ в Египет 

 Битие, първата книга на Библията и на Мойсеевото Петокнижие (наричано още 

Тора), описва как Бог сътворява земята и нейните обитатели. След това продължава с 

градината в Едем и дървото за познаване на доброто и злото, чийто плод, макар и 

забранен, изкушава Ева и Адам. По-късно книгата говори за Големия потоп, който 

Господ изпраща срещу своето непокорно творение. След това Битие разказва за живота 

на патриарсите, като акцентира на Авраам, Исаак и Яков (Израил) – прародителите на 

израилтяните. Последните стават богоизбран народ чрез завета между Бог и Авраам. В 

този завет се заявява, че Господ ще произведе от Авраам голям народ и ще го отведе до 

Обетованата земя („Тогава Господ каза на Авраам: Излез от отечеството си, от 

рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя 

голям народ; ще те благословя и ще прославя името ти, и ще бъдеш за 

благословение” – Битие 12:1-2).  

 Съгласно Битие Авраам е призован да се откаже от множеството богове на 

своите предци и да се посвети на един истински Бог – концепция, която няма 

аналог в нито една религия, практикувана по онова време в „Плодородния 

полумесец”.  

 Битие описва Авраам (първоначално наречен Аврам) като син на Тара, който е 

потомък на праведния Ной, спасен от Господа от Големия потоп. След това Битие ни 

представя семейството на Авраам, което включва братята му Нахор и Аран, братовата 

му (на Нахор) жена Мелха, племенника му Лот и собствената му жена Сара. 

Авраамовият брат Аран умира преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си страна 

(Битие 11:28). Дали става дума за Ур, преоткрит от Ленард Уули през 20-те години на 

XX в.? Няколко археолози са се опитвали да оспорят тази идентификация с 

твърдението, че халдеите (халдейците) са племе, което през следващите столетия 

обитавало област недалеч от Харан (в днешна Турция), където Тара отвежда 

семейството си. Повечето от съвременните изследователи са на мнение, че е възможно 

Авраамовото семейство да е дошло от шумерския Ур - люлката на цивилизацията.  

 Откриването на древни текстове в Мари и на обширния дворцов квартал на 

хилядолетния град Угарит, и двата в днешна Сирия, до голяма степен увеличи знанията 

за живота в Древния близък изток. Мари се намирал на Ефрат край днешния Тел 

Харири, на около 50 км от сирийско-иракската граница (Приложение 1). Градът 

активно участвал в търговията между Египет и Вавилон, както и в доставка на стоки на 

племенните царства в днешните Иран и Сирия. Посветен на своето божество Дагон (бог 

на зърнената реколта), Мари достигнал своя разцвет като столица на цар Зимри-Лим 

през XVIII в.пр.Хр., преди да бъде покорен от вавилонския цар Хамурапи около 1760 

г.пр.Хр. В стремежа си да заличи всяка следа от бившия си враг, Хамурапи заповядал 

да бъде разрушен двореца на Зимри-Лим, който имал 300 помещения. Постепенно 

пясък покрил развалините и ги скрил до преоткриването им през XX в. от френски 

археолози. Те открили дълбоко сред руините съкровище от над 20 000 глинени плочки 

с надписи (сн. 10), като само около една четвърт от тях са преведени досега. Тези 
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клинописи дават подробна информация за икономическите, културните и 

политическите дела в царството на Зимри-Лин, като е напълно възможно да съвпада 

приблизително по време с историята на пътуването на Авраам до Харан (в днешна 

Турция – сн. 11), което някои учени датират между 2000 и 1800 г.пр.Хр. 

  
сн. 10. Глинена плочка от Мари, 1780 г.пр.Хр. сн. 11. Изглед от старата част на съвременен Харан 

  

Някои от текстовете на Мари споменават аморейски имена, които наподобяват 

известните от Битие: „Тара”, „Нахор”, „Серуг”, „Харан” и др.  

Към 1900 г.пр.Хр. Ур Халдейски загубил контрол над Южна Месопотамия, като 

районът бил обхванат от междуособни борби, поради пристигането на еламитите от 

Персия. Много изследователя считат, че по това време Тара  се отправя на север към 

Харан („И Тара взе сина си Авраам и внука си Лот, Арановия син и снаха си Сара, 

жената на сина си Авраам, и излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в 

ханаанската земя; и дойдоха в Харан, където се и заселиха” – Битие 11:31). 

Разположен в днешна Турция (сн. 11 - близо до турско-сирийската граница), Харан 

(Приложение 1) бил един от основните шумерски търговски центрове на север, 

основан по времето на цар Саргон (на власт е между 2270-2215 г.пр.Хр. и е основател 

на Акадската династия) (Приложение 10). Семейството на Тара вероятно е достигнало 

до град Мари около месец, след като напуснало Ур. Това било по времето на разцвета 

на Мари. Оттук семейството е изминало оставащите около 400 км до Харан по 

течението на р. Балих, приток на р.Ефрат, който ги отвел директно до града. 

Харан (или Харану на акадски) означава кръстопът. Той бил населен с амореи, 

които говорели местен акадски диалект. След смъртта на Тара Бог призовал Авраам да 

се отправи към Ханаанската земя (Битие 12:1-2). Авраам безропотно се подчинил на 

Божия глас – „тръгна, според както му каза Господ” (Битие 12:4а). В тази част на 

Библията Бог е наричан Ел или Елохим – т.е. „Господар”. Той е наричан така чак 

докато се разкрива на Мойсей, както е описано в книгата „Изход”. Не всички тръгват с 

Авраам към Ханаан, а само жена му и племенника му Лот заедно с прислугата. Другите 

членове на рода на Тара остават в Харан. Много по-късно, когато внукът на Авраам 

Яков си търси жена сред своите сродници, той се връща в Харан. (Харан е много 

известно селище в Библията, защото Сара, Ревека и Рахил, съпруги съответно на 

патриарсите Авраам, Исаак и Яков, са живели по различно време там.).  
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Първата важна спирка по пътя на семейството на Авраам към Ханаан бил град 

Сихем (Шехем). Вероятно Авраам е пристигнал в Ханаанската земя около 1850 г.пр.Хр. 

след Първи преходен период в Египет (2125-1975 г.пр.Хр.) и царуването на фараон 

Аменемхет I (1938-1908 г.пр.Хр.), когато било поставено началото на повторното 

обединение на египетските провинции и бързо стопанско възстановяване, което 

продължило през цялата XII династия. По онова време Сихем бил процъфтяващо място 

и Библията отбелязва, че Авраам спира там, за да издигне олтар на Господа. Древният 

Сихем е проучен и се намира непосредствено югоизточно от днешния град Наблус. 

Сега още може да се види голямата храмова платформа, която е от XIII в.пр.Хр. и най-

вероятно е посветена на Ваал (Баал), върховният ханаански бог на плодородието. 

Когато Авраам пристига там през XIX в.пр.Хр., градът не е укрепен. За неговото 

голямо значение свидетелства една египетска стела (каменен паметник), която 

споменава, че фараон Сенусерт (царувал през 1836-1818 г.пр.Хр.) е обсадил с войската 

си Сихем. Авраам продължава пътуването си на юг към Ветил и Хеврон, където 

хълмовете предлагали изобилна паша. При всеки голям град по пътя си Авраам издига 

олтар в прослава на Господа. През зимата, както е отбелязано в Библията, той отвежда 

стадата си в периферията на Негев, където тревата и храстите щели да се раззеленят от 

по-обилните зимни дъждове.  

По-късно настъпва глад по Ханаанската земя и Авраам и семейството му се 

отправят към Египет (Битие 12:10). През 1980 г. британски археолози открили една 

гробница при село Бени Хасан, на около 320 км южно от Кайро. Йероглифният текст 

разказва, че тя е строена по времето на фараон Аменемхет II, управлявал от 1876 до 

1842 г.пр.Хр. Един от стенописите в гробницата изобразява дълга колона хора, 

обградени от своя добитък, които по нищо не приличат на египтяни. Придружаващите 

сцената йероглифи отбелязват, че това са „абиру”, което буквално означава „пясъчни 

хора” или може да се преведе още „преселници”. Ясно е, че тези хора са номади, 

какъвто е бил Авраам по същото време, и гладът ги е тласнал към територията на 

Египетската империя. Изобразен е момента, когато те молят пограничната стража да ги 

пусне да преминат.  

След време Авраам се връща в ханаанския град Ветил, а по-късно се установява 

в Хеврон (Приложения 2 и 3). Хеврон е едно от най-древните селища в Ханаан, 

разположен на около 900 м надморското равнище на живописен хълм с лозя и 

маслинови гори. Интересно е да се отбележи, че „Хеврон” произхожда от еврейската 

дума “haver” (“приятел”), а Библията често нарича Авраам „Божий приятел”. Арабското 

име на Хеврон е Ал Халил, което има същото значение – „приятел”. Археолозите са 

открили свидетелства за обитаване на мястото през XIX в.пр.Хр. – приблизително по 

времето, когато едно семейство като Авраамовото би могло да се засели сред 

плодородните хълмове. 

Авраам нямал деца от съпругата си Сара и според тогавашните закони той 

можел да вземе една от робините на съпругата си, за да му роди дете. Тази практика 

била широко разпространена както в Шумер, така и във Вавилон. Един асирийски 

„брачен договор” от XIX в.пр.Хр. уточнява, че ако невястата не роди до 2 години след 
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брака, тя трябва да купи робиня, която да роди дете на съпруга й. В Битие именно Сара 

предлага тази стъпка на съпруга си и избира за целта една от своите слугини – 

египтянката Агар. По-късно синът на Агар и Авраам – Исмаил - се заселва в пустинята 

Фаран (Паран), североизточната част на Синайския полуостров. Център на тази област 

е оазиса Кадес-Варни, който се намира на седем дни пеш от египетската граница при 

Пелузий (днес Тел ел Фарама). Исмаил има 12 синове, първородният от които се нарича 

Навайот (Битие 25:13). Арабската форма на Навайот е Набат. Много по-късно през 

римската епоха се говори за народ, известен като набатеи (набатейци). Друг син на 

Исмаил, който се нарича Кедар ще стане вожд на кедаритите (Кайдхар на арабски), 

докато трети – Тема може да се свърже с големия оазис Тайма в Северозападна Арабия. 

Около 200 години след пристигането на Авраам в Ханаан, намираме в книгата Битие, 

че описва керван от исмаиляни отвежда Авраамовия правнук Йосиф в Египет.  

Успоредно с проследяване на живота на Авраам Битие разказва и за неговия 

племенник Лот, който се заселва в Содом. Изследователите на са на едно и също 

мнение за местоположението на двата града – Содом и Гомор. Едно по-ранно 

упоменаване относно техни царе съобщава за „смолни кладенци” (Битие 14:10), което 

предполага местоположението им да е към южния край на Мъртво море. Установено е, 

че там е имало опустошително земетресение, датирано приблизително между 2100-

1900 г.пр.Хр. Някои археолози свързват Гомор с древното селище Нумейра, а Содом – с 

Баб-ед-Дра. И двете селища се проучват от 70-те години на XX в. от американски 

археолози. 

Авраам продължава на юг и се заселва във Вирсавее. През 1969 г. древният град 

Вирсавее е открит при Тел Шева, главният град на съвременната израелска област 

Негев. Според археолога Йоханан Ахарони видимите днес останки вероятно са от XII 

в.пр.Хр. т.е. около 600 години след пристигането на Авраам по тези места. Край 

внушителната двойна порта е открит древен кладенец, който може да е от времето на 

Авраам.  

Бог подлага Авраам на голямо изпитание, като го кара да принесе сина си Исаак 

в местността Мория (Битие 22:2). Битие не дава други сведения за Мория освен че се 

намира на 3 дни път в северна посока от Вирсавее. Според друг текст в Библията 

Мория се намира на Храмовия хълм в град Ерусалим („Тогава Соломон започна да 

строи Господния дом в Ерусалим на хълма Мория” – 2 Лет. 3:1а). Тази 

идентификация се подържа и от мюсюлмански предания, като днес на мястото се 

издига „Куполът на скалата” на Храмовия хълм в Ерусалим. След изпитанието на 

хълма Мория Авраам и Исаак се завръщат във Вирсавее, а по-късно цялото семейство 

се отправя към Хеврон, където климатичните условия са били по-подходящи. Когато 

Сара умира, Авраам решава, че тя ще бъде погребана в Хеврон, поради което купува 

пещерата Махпелах за семейна гробница от хетейци (хети). По-късно, когато Авраам 

умира, той също е погребан при Сара в пещерата. Библията ни известява, че в пещерата 

Махпелах са погребани и други много близки роднини на Авраам – Исаак и съпругата 

му Ревека, Яков и жена му Лия. Гробницата (пещерата) е един от малкото 

археологически обекти, свързан пряко с личността на Авраам, поради което е най-
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древното свещено място на юдаизма. Тя била почитана много векове преди Ирод 

Велики да построи голям мавзолей на мястото й през I в.пр.Хр. Иродовата сграда се е 

съхранила до голяма степен непокътната до наши дни (сн. 12) в днешен Хеврон (сн. 

13).  

  
сн.12. Гробницата на патриарсите в Хеврон сн. 13. Изглед към днешния град Хеврон 

 

Ирод Велики замислил мавзолея като голямо открито пространство с размери 

65,5 м на 35 м, а стените били подобни на тези от Втория Храм в Ерусалим. По-късно 

по време на Византийската империя гробницата е превърната в християнска базилика, а 

след ислямското завоевание – в джамия. По време на кръстоносните походи 

вътрешното част отново била превърната в църква. След XIII в.сл.Хр. гробницата е 

превърната отново в джамия и понастоящем е мюсюлманско светилище. Сега тя е 

почитана от евреи, християни и мюсюлмани. На арабски е известна като „Харам ел 

Халил” – „Светилището на човека, който беше Божий приятел”. 

Водещите цивилизации по времето на Авраам безспорно са Египет и 

Месопотамия. Те се придържали към религии, включващи пантеони от божества. Това 

били своенравни и егоистични богове, които непрекъснато трябвало да се 

умилостивяват, за да не съсипят реколтата или човешкото съществуване. Особеното и 

важното при Авраам е, че той говори само за един всемогъщ Бог, който е създал и 

управлява небето и земята, Творец на всичко видимо и невидимо. Авраамовият Бог 

е извор на морална справедливост и безрезервно верен на верните Нему и няма да се 

успокои, преди Неговият народ да е в безопасност в своята собствена земя. Най-

важното наследство от Авраам е монотеизма за много народи и култури. В Битие 17:2 

Бог казва на Авраам „И ще сключа завета Си между Мен и теб и ще умножа 

потомството ти”. Днес, когато всички християни почитат Авраам като първият от 

патриарсите, може да се твърди, че това пророчество на Битие вече се е сбъднало. 

 След смъртта на Авраам и Сара техният син Исаак се явява наследник на Божия 

завет с Авраам. Исаак е женен за Ревека, която е от Харан (сн. 11), където е останал 

рода на Авраам. Исаак и Ревека имат синове близнаци Исав и Яков. Яков се отправя за 

Падан-арам (буквално „пътят на Арам”), който води за Харан, за да потърси съпруга от 

рода на предците си. Това е същия път, който дядо му Авраам е изминал в обратна 
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посока преди много години, за да се засели в Ханаан. Яков трябва да измине около 

1100км на север през Хеврон, Салим (Ерусалим), Гай, Луз (Ветил), Мегидо, Асор, 

Дамаск, Алепо, Кархемиш и най-накрая да достигне Харан (Приложение 1). По онова 

време в Харан живеят много родственици от семейството на Тара, бащата на Авраам. 

Яков среща Рахил в Харан и се влюбва в нея. Тя се оказва дъщеря на Лаван, брат на 

майка му Ревека (Битие 29: 1-12). Лаван иска от Яков да му работи седем години, за да 

му даде Рахил за съпруга. В Месопотамия средната цена, която се очаквало 

младоженецът да заплати за булка, била около 40 сикли сребро.   Ако младоженецът 

няма исканата сума, той можел да се договори да я изплати, като работи известно време 

за бъдещия си тъст. Годишната заплата на пастир (овчар) била около 10 сикли. Яков 

трябвало да работи около 4 години, но Рахил била много красива и баща й Лаван 

поискал почти двойна цена за нея. След 7 години Лаван измамил племенника си като 

му дава за жена по-голямата си дъщеря Лия и принуждава Яков да му работи още 7 

години за Рахил, като се оправдава с местния обичай (Битие 29:26). Той все пак 

обещава да даде и Рахил за съпруга на Яков веднага след изтичането на „сватбената му 

седмица” с Лия. Според древния обичай „сватбената седмица” била това, което днес 

наричаме „меден месец”. Младоженците били освобождавани от работа на полето през 

първата седмица след сватбата им. Историята на Яков продължава с това, че след време 

се поражда съперничество между сестрите за осигуряване на по-многобройно 

потомство, което ги кара да дадат последователно по една от слугините си за съпруги 

на Яков. Така на Яков (Израил) се раждат от четирите му съпруги общо 12 синове, 

всеки един от които ще стане праотец на едно от израиливите племена, и една дъщеря. 

Яков става праотец на Израил, а брат му Исав – праотец на Едом (част от днешна 

Йордания).  

 Яков и семейството му се връщат в Ханаан, установяват се в Сокхот, където 

строят къща и кошари за добитъка си (Битие 33:17). Смята се, че днес на това селище 

отговарят руини, намиращи се в близост до Тел Деил Алла, северно от р. Явок и 

източно от р. Йордан. Край град Витлеем Рахил ражда дванадесетия син на Яков – 

Вениамин, но по време на раждането тя умира. Яков издига колона на гроба й и 

повежда семейството си на юг към Хеврон, където се среща с възрастния си баща 

малко преди смъртта му. В Хеврон Яков и Исав се събират, за да погребат баща си 

Исаак в семейната гробница в Махпелах (Битие 35:29)(сн. 12).  

 Йосиф е един от синовете на Яков, първият син от любимата му съпруга Рахил. 

Той има благ характер и е любимец на баща си. Това предизвиква завист у братята му. 

Те били пастири и отвели стадата на паша край Дотан, отдалечен на около 30 км от 

бащиния им дом. Дотан бил голям град на главния път през долината Изреел, известен 

като пътя на филистимците, и водещ към Египет. Разположен е непосредствено на 

югоизток от Мегидо (Приложение 1). Йосиф отива при братята си в Дотан, а те го 

хвърлят в един празен водоем (резервоар за дъждовна вода) и по-късно го продават на 

исмаиляни, които преминават с кервана си на път за Египет.   

Много изследователи твърдят, че историята на Йосиф се развива в средата на 

XVII в.пр.Хр. – време когато единството между Горен и Долен Египет отново се е 
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разпаднало. Множество местни князе са наложили контрола си върху северните части 

на Египет. Сега е трудно да се определи причината, довела до този разпад. Пирамидите, 

строени от владетелите на XVII династия (1755-1630 г.пр.Хр.) са малки, мизерни 

постройки от кирпич с тънка варовикова облицовка. Построената около 1747 г.пр.Хр. 

пирамида на Хенджер (или Усеркара) е бледа сянка на огромните гробници на Хуфу и 

Хафра в Гиза, които по онова време са били вече на 800 години. Под влиянието на 

местните управляващи, властта на страната се била изместила към новата столица на 

север – град Аварис, разположен на един от притоците на Нил. Постепенният упадък на 

централната власт в Египет предизвикал вълна от преселения от изток и север, 

включително на редица племена от Ханаан, Сирия и Анатолия. В началото на т.нар. 

Втори преходен период (ок. 1630-1520 г.пр.Хр.) тълпите от бедни преселници станали 

неудържими. Египетският историк Манетон нарича тези хора „хиксоси”, което 

означава „пустинни принцове”.  Те завладели част от Египет и техен първи цар станал 

Шеши, който основал династия на хиксосите (ок. 1630-1520) или Втори преходен 

период за египтяните (Приложение 9). Много вероятно е историята на Йосиф да се 

развива в Северен (Долен) Египет в двора на хиксоския фараон, а не в двора на 

египетския фараон, който управлявал по същото време в Тива. Хиксосите установили 

своя фараонски двор в Аварис, който от известно време бил северна столица на 

страната. Аварис е идентифициран с Тел-ел-Даб’а, въпреки че понастоящем от града е 

останало много малко (както и от всички други египетски паметници в района). 

Австрийският археолог Манфред Бийтак и екипа му разкриват обширен кирпичен 

дворец от XVI в.пр.Хр. Въпреки че Аварис е бил значително по-малък от царските 

градове в Мемфис и Тива, Йосиф вероятно е бил много впечатлен от това място, което 

многократно е превъзхождало Ханаан. Той е продаден на Потифар, началник на 

фараоновата стража, и става негов слуга. Йосиф работи прилежно и честно и след 

известно време „Потифар го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката 

му всичко, което имаше” (Битие 39:4 б). След поредица от драматични събития 

Йосиф е назначен от фараона на възможно най-високия пост („Ти ще бъдеш над дома 

ми и целият ми народ ще слуша твоите думи; само с престола аз ще бъда по-горен 

от тебе” – Битие 41:40). Така синът на един номад - заможен човек от Ханаан, един 

„пясъчен жител”, както египтяните наричали с презрение народите от изток, заел 

втория по важност пост в най-силната империя по онова време. Той получава този 

висок пост, поради правилното тълкуване на един сън на фараона, като предупредил, че 

се очакват 7 плодородни и 7 гладни години в Египет. Интересно е да се спомене, че в 

един много по-ранен текст в „Книгата на мъртвите”, претендиращ че е декрет на 

фараон Джосер (XXVII в.пр.Хр.), се споменава че „всички в двореца бяха сполетени от 

голямо зло, тъй като Нил не беше прииждал (т.е. не беше заливал земята) седем години 

поред. Зърното беше оскъдно, плодовете изсъхнаха и всичко, с което се храни човек, не 

достигаше”.  Може би най-интересната от археологическа гледна точка подробност е в 

Битие 41:43 „После (фараона) нареди да го возят на втората колесница и викаха 

пред него „Колиничете!”. И така го постави над цялата Египетска земя”. Според 

съвременната археология преди идването на хиксосите никой в Египет не бил виждал 

кон, а още по-малко се е возил на колесница. Желязната колесница с колела със спици, 

теглена от коне, била въведена от хиксосите в Египет. Друг автентичен детайл е 
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решението на фараона да даде египетско име на Йосиф. От този момент Йосиф се казва 

Цафнат-Панеах, което означава „спасението на века” или според други – „той разгадава 

скритото” (Битие 41:45). В споменатия стих още се казва, че фараонът дал на Йосиф за 

съпруга Асенета, дъщеря на илиополския жрец Потифер. Според някои тълкуватели на 

Библията, фараонът възпрял с този ход съпротивата на жреческото съсловие срещу 

прекомерната власт, която дал на Йосиф. В гробници в цял Египет са открити 

миниатюрни модели на хамбари. Вероятно Йосиф е заповядал във всяко селище 

хамбари от подобен „кошовиден тип” да се напълнят с жито до краен предел, за да се 

посрещнат поносимо настъпващите „7 гладни години”.  Основната отговорност на 

всички египетски управители била да изхранват народа си. Хенху, управител на XII 

ном (провинция) през 2390 г.пр.Хр., се хвали: „Дадох хляб на всички гладни от 

Планината на пепелянката”. Когато настъпили 7-те сухи (гладни години), кризата 

обхванала не само Египет, но в още по-голяма степен Ханаан. Така братята на Йосиф, 

заедно с хиляди други, били принудени да пътуват около месец до Египет, за да купят 

зърно. След драматични събития Йосиф се открива на братята си и ги кани да се 

преселят в Египет заедно със семейства им и с Яков (Израил). Така потомците на 

Авраам, Исаак и Яков се преселват в Египет. Те се заселват сред тучните пасища на 

равнината Гесен, в източната част на делтата на Нил, в близост до столицата на 

хиксосите – Аварис.  Днес полята на Аварис са засети с пшеница, за която някога 

пристигат чужденците от Ханаан. Не са съхранени почти никакви старини. Всичко 

ценно отдавна е откарано в Египетския музея в Кайро. Яков живял в Египет 17 години, 

а когато починал, Йосиф подготвил погребението му по чисто египетски обичай 

(Битие 50:2-14). Яков бил балсамиран и погребан в Ханаан – в пещерата Махпелах, 

гробницата на предците му – до баща си Исаак и дядо си Авраам (сн. 12).   

 

4.Мойсей и излизането на Израилският народ от Египет 

 Гесен, където децата на Яков живеели в мир по време на хиксоската династия от 

1630 до 1520 г.пр.Хр., е „земен рай” – „най-добрата местност от земята” (Битие 47:6). 

Папирус от времето на XIX династия (ок. 1292-1190 г.пр.Хр.) възхвалява изобилието на 

блага в Гесен – „Вировете са пълни с риба, лагуните гъмжат от птици; ливадите са 

покрити с тучна трева; плодовете от градините всички са с вкус на мед. Хората са 

щастливи, че живеят тук”.  Управлението на хиксосите, продължило общо около 110 

години, но било подложено на многобройни атаки от фараони, господстващи в 

столицата на Южен (Горен) Египет - Тива.  Около 1570 г.пр.Хр. флот под водачеството 

на фараон Та’о II се спуснал на север по Нил, като започнал война против хиксосите.  

Та’о II загубил битката. Мумията му била намерена при разкопки в гробница край Дейр 

ел Бахри през 1881 г., като археолозите открили, че главата му е била насечена от удари 

с меч. Синът му Камосе продължил борбата. В гробница в Ел Каб има йероглифен 

надпис, който описва как воина Ахмосе се бил последователно под водачеството на 

трима принцове от XVIII династия – адашът му Ахмосе (ок. 1539-1514 г.сл.Хр.), 

Аменхотеп I (ок. 1514-1493 г.пр.Хр .) и Тутмос I (ок 1493-? г.пр.Хр.). Хиксосите били 

победени от Ахмосе I и избягали обратно в Ханаан. Новият фараон Ахмосе влязъл с 
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войската си в столицата им Аварис и оставил воините си да разграбят града. 

Йероглифният надпис продължава да ни уведомява за това, което се случвало там на 

един от победителите: „Отведох от там един мъж и три жени. Негово величество ми ги 

даде за роби”.  Едва през 1999 г. археологът Манфред Бийтак открива предполагаемите 

останки на столицата Аварис, покрити с тънък пласт изгоряла почва – свидетелство за 

яростта на фараон Ахмосе и воините му. Това завоевание на хиксоската столица 

сложило началото на т.нар. Ново царство в Египет. Какво е станало с евреите в Египет 

по това време може само да се предполага – вероятно те са били принудени да приемат 

по-нисък социален статус, продължавайки да живеят в Египет.  

 Шейсет и пет години след падането на Аварис до Тутмос III (ок. 1479-1425 

г.пр.Хр.) племенни държави, сред които Хетското царство и Митани (в земите на 

днешна Турция и Сирия), атакували границите на Египет. Според някои надписи в 

Карнак фараонът веднага тръгнал към центъра на Ханаан и през 1468 г.пр.Хр. се 

срещнал с хетите край Мегидо. „Ти наказа пясъчните хора, като ги плени живи” – 

съобщават йероглифните надписи в Карнак (сн.14 и 15).  

Цялото това богатство и слава на Египет за малко да помръкне, когато през 1353 

г.пр.Хр. на власт дошъл Аменхотеп IV. Той отхвърлил традиционните египетски 

божества и заповядал всички да почитат бога на слънцето Атон и променил името си на 

Ехнатон. Преместил столицата от Тива в Ахетатон („хоризонтът на Атон”) – днес Тел 

ел Амарна. Оттам управлявал със съпругата си Нефертити. Когато починал през 1336 

г.пр.Хр. дворът бързо се върнал в Мемфис. Младият Тутанкатон станал наследник на 

фараон Ехнатон. Той скоро сменил името си на всеизвестното днес Тутанкамон („жив 

образ на Амон”) и възстановил предишните жреци и култа на Амон.  

 

 

  
сн.14. Алея с овните на западния вход на 

храмовия комплекс в Карнак 

сн. 15. Йероглифни надписи в Карнак 
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По-късно фараон Сети I  се заел да строи нов гарнизонен град - Пер Рамзес 

Мериамон („къщата на Рамзес, любимецът на Амон”), който в Библията е известен като 

Рамесий (Изход 1:11). Този град се намира около 110 км северно от Кайро. Фараонът 

използвал евреите в Гесен предимно като строителни работници. През 1279 г.пр.Хр. на 

власт идва третото дете на Сети – син, който е кръстен на дядо си Рамзес I. Така 

започва удивителното 67-годишно царуване на фараон Рамзес II. Той има огромно 

влияние върху Египет и Библейската история. Рамзес решил, че Пер Рамзес (Рамесий) е 

малък и започнал да строи втори град – Пер Атум (известен в Библията като Питом – 

Изход 1:11). По времето на този фараон евреите започват да страдат още повече 

(„огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да вършат 

всякакъв вид полска работа – всички неща, които ги караха, бяха много тежки” 

Изход 1:14). Именно по това време се ражда Мойсей. Няма друг човек, който да 

въплъщава историята, закона и битието на еврейския закон по-добре от Мойсей. Той е 

приемник на Завета, чието осъществяване е раждането на Исус. Спасителят Христос 

често споменава Мойсей в поученията си векове по-късно.  

Библията ни дава сведения, че Мойсей е отгледан в двореца на фараона. По-

късно му се налага да бяга за живота си в Синайския полуостров. Това е голямо и 

страховито място с площ около 50 000 км
2
 (приблизително половината от територията 

на днешна България). Суровият пейзаж е представен от мрачни пропасти и планински 

силуети (сн. 16). Водоизточниците са оскъдни и в днешно време. Мойсей успява да 

достигне по някакъв начин Мадиамската земя – на изток от залива Акаба, сега на 

територията на Южна Йордания, преминавайки през целия Синайски полуостров (една 

от най-негостоприемните пустини). Мадиамците са потомци на Авраам и неговата 

съпруга Хетура, за която той се оженва след смъртта на Сара (Битие 25:1-2). В Числа 

24:21 мадиамците са наречени „кенейци” (от арабски - „медникари”). Наличието на 

медна руда обяснява и ценността на Мадиам като територия от Египетската империя. 

Бог се открива по чуден начин на Мойсей и му заповядва да изведе евреите от Египет и 

да ги отведе в Ханаан, земята на предците им. Повечето археолози са на мнение, че тези 

събития стават по времето на фараон Рамзес II, въпреки че името му не е споменато в 

Библейския текст. Над 3200 години по-късно, през май 1995 г., екип от археолози от 

Американския университет в Кайро открива огромна подземна гробница в Долината на 

царете край Луксор. Учените установяват по надписите в нея, че гробницата е на 

фараон Рамзес II и неговото семейство. Археолозите откриват общо 50 мумии – синове 

на фараона, който е имал общо 52-ма сина. Едно от мумифицираните тела принадлежи 

на мъж на име Амон-ер-хепешеф.  Установено е, че той е бил престолонаследникът, 

най-големият син на фараона, който обаче умрял преди баща си. Без отговор остава 

въпросът – възможно ли е това да е синът, загинал по време на „десетата язва”, след 

която баща му разрешава на евреите да напуснат Египет ?  

Под водачеството на Мойсей израилтяните потеглят към Ханаан. Те пътуват от 

Пер Рамзес до Сокхот и оттам до Етам. Сокхот може би съответства на Питом или Пер 

Атум – вторият град, построен от израилтяните. Той вероятно се е намирал в 

югоизточния край на делтата на Нил, близо до днешното село Тел ел Ратаба. Мойсей 
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след като събрал израилтяните в Пер Рамзес, вероятно се е насочил към Питом, за да 

освободи и тамошните евреи. Някои специалисти приемат местоположението на Питом 

край Тел ел Ратаба, но са на мнение, че Сокхот е бил друг град по-далеч на изток, близо 

до днешния град Тел ел Масхута. Така израилтяните достигат до „Червено море”. 

Еврейските думи „Yam Suph”, преведени като „Червено море”, всъщност означават 

„море от тръстики”. Покрай Червено море не расте тръстика, но и днес в блатата на 

„Горчивите езера” се образуват пясъчни плитчини, обрасли с тръстика и храсти. Нещо 

повече – „Горчивите езера” се намират точно на пътя от Гесен към Синай. След 

прекосяването на морето (или езерата) Мойсей и неговият народ пътуват 3 дни без да 

открият вода, докато стигат до оазиса Мера. Днес традицията отъждествява Мера с 

оазис Уюн Муса („Изворите на Мойсей”), разположен на около 40 км от „Горчивите 

езера”. Израилтяните продължават пътя си, като преминават през много премеждия – 

най-често липса на вода и храна. Така те достигат до планината Синай, която се издига 

на около 2300 м надморска височина. На това място Мойсей получава от Господа 

„Десетте Божии заповеди”. На Синай заветът между Бог и Авраам е утвърден чрез 

Мойсей като договор между Бог и неговия  народ. Десетте Божии заповеди очертават 

един морален кодекс, от който ще бъде пропито не само християнството, но и 

цялата западна цивилизация. Те нямат аналог в древната история. В подножието 

на Синай е построен гръцки манастир Св. Екатерина (сн. 17). Това е най-старата 

християнска обител, която не е преустановявала своята дейност от основаването си 

през V в.сл.Хр. Там се съхраняват много ценни ръкописи (около 20 000 бр.), а през 

XIXв. в манастира е открит Синайския кодекс, който сега се съхранява в Британския 

музей в Лондон.   

  
сн.16. Изглед към Синайските планини сн. 17. Синайският манастир „Св. Екатерина” 

 

 Малко преди евреите да достигнат до Обетованата земя Мойсей се качва на 

планината Нево, за да хвърли поглед към тази заветна Обещана земя. Малко по-късно 

Мойсей умира и е положен в гроб в Моавската земя, местоположението на който остава 

неизвестно до днес (Второзаконие 34:6).  

 Без съмнение първото и най-важно археологическо доказателство за 

възникването на държавата Израил е стела (сн. 18), т.нар. „Победна плоча” 
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(Мернептахски камък) на фараон Мернептах, един от синовете на Рамзес II. 

Паметникът датира около 1207 г.пр.Хр. – две-три десетилетия след 

предполагаемото пристигане на евреите в Ханаан. „Победната плоча” описва 

следното събитие: „Ханаан е умиротворен заедно с цялото си зло; народът на 

Израил е безутешен, без поколение, Палестина стана вдовицата на Египет.”. 

Разбира се истината е много по-различна. След като се наситила да плячкосва, 

египетската армия продължава пътя си, а местните племена (включително 

израилтяните) са оставени да живеят мирно. Фараон Мернептах не е осъзнавал, че 

със своята стела е обезсмъртил паметта на еврейския народ, като за първи път в 

историята (извън Библията) е споменал тяхната държава – Израил. 

Забележително е, че за толкова кратко време евреите-роби от Гесен са успели да 

създадат политическо образувание, достойно да се упомене в царски египетски 

паметник, който сега се съхранява в Египетския музей в Кайро (сн. 18) !!! 

 

сн.18.  Мернептахски камък – Израил е споменат през 1207 г.пр.Хр. 
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Работите в Пер Рамзес (Рамесий) и Пер Атум (Питом), където евреите се 

трудели като роби дълго време, били преустановени след смъртта на Рамзес II. Много 

от сградите били разрушени и материалите от тях са използвани отново за 

построяването на огромен нов град – Танис, който щял да служи на фараоните от 

Третия преходен период (ок. 1075-715 г.пр.Хр.). Земята на Гесен никога не си 

възвърнала предишната слава.   

 Когато израилтяните се заселили в Ханаан се появили и първите признаци на 

обособена култура. Най-важното събитие било появата на отделен език както в устна, 

така и в писмена форма. До този момент народите в Ханаан почти не притежавали 

собствена литературна традиция. От векове в района се говорели предимно два езика – 

акадски, който използвал вавилонското клиновидно писмо, и египетски с неговата 

йероглифна писменост. Към 1100 г.пр.Хр., след повече от 100 години от заселването на 

израилтяните в Ханаан се появяват свидетелства за език, който може да се 

идентифицира като „староеврейски”. Този език се е развил от един общ северозападен 

семитски първоизточник, който в различна степен се открива във финикийския, 

угаритския, моавския и едомския диалекти. Някои учени смятат, че староеврейският 

език е възникнал в 40-годишния преход в пустинята или дори още в Египет. Може със 

сигурност да се твърди, че заселването на израилевата общност в Ханаан е ускорило 

развитието на местен еврейски език. Изправени пред необходимостта да приспособят 

определена писменост за своя език, заселниците не избрали клиновидното писмо, 

египетската йероглифна или йератическа система. Още през 1150 г.пр.Хр. в региона се 

появила ранна пиктографска форма на писменост (схематично изобразяване на 

предмети) с азбучна подредба, известна с името „протоханаанска”. След нея се зародил 

първият образец на същинско азбучно писмо – „финикийската азбука”, документирана 

в една царска гробница в Библос около 1050 г.пр.Хр. Финикийският диалект наследил 

много от същия северозападен индо-семитски диалект, който формирал основата на 

еврейския и арамейския. Когато израилските заселници започнали да съставят писмени 

документи, било съвсем естествено да се обърнат към финикийското писмо. Най-

старият пример за писмен еврейски, открит досега, е една малка плочка от Гезер, 

датирана около 925 г.пр.Хр., която съдържа календар на земеделските сезони (сн. 19).  

В съвременния български език разликата между две понятия може да се озвучи само с 

промяната на една гласна – например „сом” и „сам”. Семитските писмености като 

староеврейската и финикийската имали друг подход – акцентът бил върху различното 

произношение на съгласните. Гласните обикновено не се изписвали. Около 800 г.пр.Хр. 

(Омировата епоха) гърците също възприели финикийската азбука. Класическият гръцки 

език обаче придава по-голямо значение на гласните. Староеврейската азбука 

продължила да се развива като отделен клон на финикийската и към VII в.пр.Хр. се 

превърнала в ясно обособена писменост.  

 Евреите в Ханаан имали много различна архитектура сравнение с другите 

народи (племена) по тези места. Те строили каменни къщи с 4 отделни помещения с 

различно предназначение. Освен това те въвели и изграждането на домашни водоеми 

(резервоари) за вода (сн. 20).  Много израилтяни живеели в планински райони и нямали 
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достъп до кладенци. Те трябвало да се научат да събират и съхраняват скъпоценната 

дъждовна вода, падаща предимно през зимните месеци, като изкопавали резервоари във 

варовиковите скали и ги измазвали отвътре, за да не губят от крайно необходимата 

суровина.  

 Тези нововъведения на израилтяните спомогнали за увеличаване на населението 

и за превръщане на тяхната общност в доминираща културна среда през следващите 

години. 

 

  
 

сн. 19. Гезерскиият календар – 

най-древно еврейско писмо 

сн. 20. Древна водоем (резервоар) за 

дъждовна вода в Израел 

 

Много съвременни археолози са категорични, че филистимците са част от т.нар. 

„морски народи”. След като една значителна войска от тях била отблъсната при 

набезите им към Египет, те били принудени да се оттеглят на изток. Спрели се на 

южния бряг на Ханаан. Тамошните крайбрежни градове – Аскалон, Екрон, Азот 

(Ашдод), Гет и Газа били покорени от филистимците, които превърнали петте градове в 

обединение, станало известно под името „Филистия”, от което гърците по-късно извели 

думата „Палестина”.  Често това име се използвало и за наименование на цялата 

Ханаанска земя. Така към средата на XII в.пр.Хр. в съперничеството за оскъдните 

водни и земни ресурси на Ханаан се включила и трета голяма група хора – 

филистимците. По-късно Библията потвърждава, че когато се ражда бъдещия съдия 

(военачалник) Самсон, филистимците владеели Израил (Съдии 14:4).  Филистимците 

били добре организирани (били единни), добре обучени  и добре въоръжени – имали 

остри като бръснач железни мечове. През 1971 г. екип на израелския археолог Амихай 

Мезар изследвал и документирал останките от три филистимски храма в Тел Касила, в 

северния край на днешния Тел Авив-Яфо. Всяка от сградите е била построена върху 

развалините на предишната през периода 1150-1050 г.пр.Хр. Мазар установил, че 

последният храм (с размери 14 на 8 метра) бил унищожен от пожар през 980 г.пр.Хр., 
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вероятно в резултат на изключително успешна кампания срещу филистимците, 

ръководена от цар Давид. Не се знае със сигурност, но е възможно храмът да е бил 

посветен на Дагон – главният бог във филистимския пантеон. В Сирия Дагон бил 

смятан за баща на Ваал (Баал).  

 След времето на съдиите старейшините на 12-те израилски племена се 

съгласяват, че ако обединят войските си под командването на върховен военачалник, 

ще могат да се противопоставят по-ефективно на филистимците и на други външни 

опасности. Така те избират първия цар на Израил – Саул. 

 

5.Обединено царство Израил по времето на Саул, Давид и Соломон 

 През първите два века след заселването си израилтяните успяват да затвърдят 

присъствието си в Ханаан. Постоянната необходимост да защитават домовете и 

стопанствата си от грабители – ханаанци, филистимци и др. – поражда чувство за обща 

идентичност и култура. Например, при разкопки в днешен Израел са открити голямо 

количество свински кости от желязната епоха в селищата на филистимците и 

територията на Трансйордания, но такива липсват в планинските области, обитавани от 

израилтяните. 

Броят на израилтяните нараснал значително през този период. Археологическите 

данни показват, че в началото на XII в.пр.Хр. на цялата Израилска територия имало по-

малко от 250 нови селища, обитавани от около 45 000 души. През следващите около 

200 години населението щяло да се утрои, достигайки до 150 000 души, обитаващи 

повече от 500 селища. По това време се ражда първият от големите пророци на Израил 

– Самуил. По-късно той помазва първият цар на Израил – Саул (I Цар. 10:1).   

Саул управлявал от военната крепост в своя роден град Гива. Мястото на тази 

крепост било загадка до 1922 г., когато Уилям Олбрайт заедно с екип археолози от 

Американския институт за ориенталски изследвания открили останки от укрепен 

жилищен комплекс край Тал ал Фул, близо до Ерусалим. По намерените парчета 

керамика сградата е датирана около 1020 г.пр.Хр. Комплексът е организиран около 

открит вътрешен двор, заобиколен от дебела стена с кули. Може би това открито 

пространство е било използвано за сбор на царската стража. Планът е прост, изчистен, 

но е функционален и не издава никакъв стремеж към разкош. В спартанския живот на 

Саул има едно изключение – той обича музиката. Един младеж от свитата на Саул, 

произхождащ от племето Юда, бил известен с таланта си да свири на арфа. Името му 

било Давид. По онова време за първи път се споменава селото Витлеем. Витлеем от 

времето на Саул и Давид се намира близо до днешния град със същото име – на 

десетина километра от Ерусалим (Приложения 2 и 3). Той е на границата на 

плодородната област Бейт Джала и Юдейската пустиня. Някои учени твърдят, че най-

ранното споменаване на Витлеем (Бит-Лахаму или Бет-Лахаму – „къща на Лахаму”) е в 

едно от писмата на Амарна, написано от тогавашния владетел на Ерусалим – Абдихеба.  
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Бог заповядва на вече възрастния пророк Самуил да помаже за цар - Давид (I 

Цар. 16:1, 13). Междувременно филистимците отново свикват войските си, като се 

събират между Сокхот и Азика (I Цар. 17:1). Сокхот (или Соко) е идентифициран с 

археологически обект, близо до днешен Хирбет Абад – на около 22 км западно от 

Витлеем. Там са намерени няколко характерни дръжки от делви, върху които е 

отпечатана фигура на четирикрил скарабей и еврейски букви „ламед мем ламед каф”, 

което означава „собственост на цар”. Този надпис обаче не се отнася за Саул или 

Давид, а за еврейския цар Езекия (727-697 г.пр.Хр.) (Приложение 4). От друга страна, 

Азика се свързва с древна крепост, която е открита от израелски археолози край 

Зехария. Там се провежда прочутия двубой между Давид и Голиат.  

След смъртта на цар Саул настъпва преходния период за Израилското царство  

(7 години и 6 месеца), когато над племето Юда управлява Давид в Хеврон, а над 

останалите Израилеви племена - четвъртия син на Саул (Исвостей).  Според повечето 

изследователи Давид започва царуването си над обединен Израил около 1000 г.пр.Хр. 

(II Цар. 5:1-3) (Приложение 4).  

Първата военна кампания на цар Давид е срещу евусейците, владеещи по онова 

време Ерусалим. По-рано, по време на съдиите, израилевите свещеници служели на 

Бога в Силом, разположен на север от Ветил, където се намирал Господния ковчег 

(Кивотът). Силом бил разрушен от филистимците около 1050 г.пр.Хр. – събитие 

потвърдено от разкопките край днешен Сейлун. Давид искал да превземе Ерусалим и 

да го превърне в столица на обединен Израил, където да се премести и Господния 

ковчег. Разположен на висок хребет, Ерусалим бил почти непревземаем (сн. 21). Той 

имал и собствен източник на прясна вода – изворът Гион (сн. 22) в долината Кедрон, 

което му позволявало да издържа на дълга обсада. 

  
сн. 21. Част от древните стени на Ерусалим сн. 22. Изворът Гион 

 

През 1867 г. британският археолог Чарлс Уорън открил под древния Ерусалим 

проход, който водел до 13-метрова шахта. Може би жителите на града са се снабдявали 

с вода от нея, подхранвана от извора Гион. Тази находка сега се нарича „Шахтата на 

Уорън” и  се посещава от туристи. Опасността при черпенето на вода обаче е била 
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голяма. Затова, приблизително около 300 години след времето на Давид, цар Езекия 

заповядал да се затрупа излазът на Гион към Кидронската долина и превел водите на 

извора в Давидовия град към долината Тиропойон (II  Летоп. 32:1-3, 30). Тунелът, по 

който водите започнали да текат, е известен като Силоамският канал. Той е дълъг 513м. 

При изхода му е направен изкоп (26/6 м), в който водите се стичат и образуват 

Силоамския водоем. За начина на прокопаването му говори Силоамски надпис (открит 

от деца през 1880 г.) върху стената на тунела „Ето тунела, и това беше историята на 

прокопаването му: докато работниците още размахваха кирките един срещу друг, и 

когато трябваше да бъдат прокопани още три лакти чу се гласът на всеки да вика 

другаря си, защото се вървеше по отзвука в скалата от юг и от север. И в деня на 

пробива прокопвачите удариха един срещу друг, кирка срещу кирка. И протекоха 

водите от извора към водоема хиляда и двеста лакти (далеч), и сто лакти беше 

височината на скалата над главите на прокопвачите”.  При липсата на съвременна 

техника това майсторско дело, извършено през 715 г.пр.Хр., е удивително.  

Цар Давид и войската му превземат Ерусалим и остават евусейците да живеят 

заедно с тях. Веднага Ерусалим е обявен за столица на обединен Израил. Господният 

ковчег е донесен от Кириатиарим и е положен в голям храм с формата на шатра – 

скиния (II Цар. 6:17). От този момент Ерусалим става известен и под името 

„Давидовият град”. Давид моли Хирам, царят на Тир (в днешен Ливан) да му изпрати 

опитни майстори и работници. Тези строители докарват от Ливан и ценно кедрово 

дърво, с което строят двореца на цар Давид. Много са споровете за точното 

местоположение на „дома” на Давид, който отдавна е разрушен. Повечето 

изследователи обаче са единодушни, че Ерусалим се е простирал върху два хълма или 

„скали”, ориентирани север-юг и разделени от долината Тиропоейон. Най-ранното 

заселване е започнало в непосредствена близост до извора Гион. Тук, според 

археолозите, се е издигала евусейската крепост. Около нея, след превземането й, е 

изграден „Давидовият град”. Към края на царуването си Давид купува парцел в 

северния край на града, за да издигне олтар на Господа. Мястото е било използвано от 

евусейците като харман. На това място, което много изследователи определят като 

Храмовия хълм, по-късно ще бъде построен Първият храм от цар Соломон, син на 

Давид.  

Под командването на Давидовите войски от военачалника Йоав филистимците 

са прогонени от територията на Израил и населяват тънка крайбрежна ивица от 

Филистия, която почти съвпада днес с т.нар. „Ивицата Газа” (с площ около 400 км
2
), 

където понастоящем живеят повече от 1 500 000 палестинци (или древното им 

наименование - филистимци). Тази голяма победа не е достатъчна за цар Давид и той се 

устремява да завладее Арам-Дамаск (днешна Сирия), териториите на Амон и Моав 

(потомците на Лот – част от днешна Йордания) и Едом (потомци на Исав – днес е част 

от Югозападна Йордания и пустинята Негев в Израел).  

Историческо свидетелство за управлението на цар Давид представлява наскоро 

откритата стела в Тел Дан, на която е гравирана фразата „bytdwd”. Този надпис според 

мнозина изследователи означава „домът на Давид”. Ако това е така, паметникът 
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потвърждава, че повече от 100 години след управлението на Давид името му е станало 

синоним на царство Израил.  

След смъртта на Давид на престола сяда един от синовете му – Соломон. 

Големите подробности, с които е описана администрацията на Соломон, кара много 

учени да смятат, че за написване на книгата „III Царе” са използвани автентични 

дворцови документи от времето на Соломон.  

Според Библията Соломон разделя царството на 12 области, за да може по-лесно 

да контролира местните власти и събирането на данъци. Следващата стъпка на 

Соломон е свързана с развитие на търговията. Той сключва съюз с тирския цар Хирам – 

владетел от същата династия, която помогнала на баща му Давид да построи двореца 

си. Като част от този съюзен договор - в главното южно пристанище на Соломон, 

Есион-Гавер (днешен Елат) (Приложение 1), започват да се строят финикийски 

плоскодънни кораби („Цар Соломон построи и кораби в Есион-Гавер, който е при 

Елот, на брега на Червеното море, в едомската земя”  III Цар. 9:26). Скоро цели 

флотилии от тези кораби били използвани за търговски цели, пътувайки до Африка.  Те 

достигали до богатите златни мини на Офир, разположен на източния бряг на Африка. 

Организирани били редовни товарни превози от Офир до Есион-Гавер. 

Една от многобройните жени на Соломон е „фараоновата дъщеря” (III Цар. 

11:1). Бащата на невестата вероятно е бил фараон Сиамон (ок. 978-960 г.пр.Хр.) от XXI 

династия. Сиамон е известен предимно с продължителното си царуване от 

приблизително 20 години, през които основната му дейност е свързана с 

възстановяването на Танис – столицата на XXI династия (ок. 1075-945 г.пр.Хр.). Танис 

е открит при разкопки в периода 1929-1939 г. от френския археолог Пиер Монте. 

Решението на фараон Сиамон да омъжи дъщеря си за цар Соломон е знаменателно 

събитие. До този момент фараонът бил този, който се жени за дъщерите на чужди 

васални владетели, за да гарантира тяхната лоялност към Египет. Това е знак за 

променения статут на Соломон и Израил. Египетският фараон предприема нападение 

срещу филистимския град Гезер и го покорява. После фараонът подарява града на 

дъщеря си и на Соломон като сватбен дар (зестра) (3 Цар. 9:16). 

Соломон се отдава на строителство. Той успява да събере 5 000 златни и 10 000 

сребърни таланта обществени средства (към 2012 г. - приблизително еквивалента на 

150 милиона лева), без да се смятат неупоменатите количества дървен материал, месинг 

и желязо, с които строи Божия Храм. Седем години са нужни за построяването на 

Храма в Ерусалим и още 13 години – за изграждане на царския дворец и управленския 

комплекс, включващ административни помещения, съкровищница, оръжейни и други 

складове. От строежите на Соломон не е оцеляло нищо до наши дни. Всичко било 

унищожено или разграбено  по време на превземането на Ерусалим от Навуходоносор 

през 586 г.пр.Хр. (около 4 века след времето на цар Соломон). Храмът бил възстановен 

след вавилонския плен през 520-515 г.пр.Хр., но той бил подновен и разширен от Ирод 

Велики през I в.пр.Хр. 
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Може би до нас е достигнал само един артефакт от времето на Соломон. На 

финикийския майстор Хирам е поръчано да изработи 10 медни подставки за умивалник 

за Храма (3 Цар. 7:27-37). Хирам е толкова горд със своята работа, че изработва 11 

подставки, от които изпраща 10 на Соломон в Ерусалим. До нас е достигнала подобна 

медна (бронзова) подставка, която специалистите от Британския музей датират от 

епохата на Соломон.  

Непосредствено след смъртта на Соломон империята му се разделила на две 

части – Израил (Северно царство) и Юдея (Южно царство) (Приложение 4).  

Територията на царство Юдея включва малко по-голяма площ от тази, предназначена 

за племената Юда и Вениамин. Така започва периода на разделената еврейска 

монархия. Северното царство ще просъществува само около 200 години (покорено е 

през 722 г.пр.Хр.), седем от двадесетте му царе ще загинат от насилствена смърт. 

Южното царство (Юдея) ще устои по-дълго – около 350 години и ще го управляват 

последователно 20 царе от рода на Давид. През 586 г.пр.Хр. то е покорено от 

вавилонския цар Навуходоносор, като първенците му са отведени в плен във Вавилон. 

След десетилетия някои от тях се завърнали в родината си и се включили в усилията за 

нейното пълно възстановяване и обновяване. 

 

6. Епохата на Северното царство (Израил) и Южното царство (Юдея) 

 Първият цар на Северното царство Еровоам се връща още в началото на 

управлението си към идолопоклонството („И единия идол постави във Ветил, а 

другия постави в Дан” – 3 Цар. 12:29). Светилището на Ветил днес се намира в град 

Бейтин на Западния бряг (понастоящем повече от 2 500 000 палестинци и около 500 000 

израелци живеят на Западния бряг). Дан, разположен в подножието на планината 

Ермон (в най-далечния север на царството), бил по-малкото светилище, ползвано от 

местните жители, за които пътуването до Ветил не било по силите им. През 1992 г., по 

време на археологически разкопки в Тел Дан, археолозите се натъкват на двор с 

настилка 59 м на 44 м, в центъра на който имало издигната платформа. Тази структура 

вероятно е била високото място, издигнато от Еровоам (3 Цар. 12:31), за да служи като 

основа на идола (златен телец). Откривателите намерили рог от основния жертвеник, 

както и непокътнат по-малък жертвеник с рога.  

 Разпадането на Соломоновото царство не останало незабелязано от съседните 

страни. Фараон Шошенк I (ок. 945-925 г.пр.Хр.) от 22-рата „либийска” династия и бивш 

главнокомандващ на египетската армия, възнамерявал да възроди славата на Египет. 

Както описват фараонските йероглифи в храма на Амон в Карнак, Шошенк (наричан 

Сисак в Библията) решил да нападне Юдея. Неговата армия е описана в 2 Лет. 12:3 „с 

хиляда и двеста колесници; и народът, който дойде с него от Египет – ливийци, 

сукияни и етиопци, бяха безбройни”. Тази силна армия превзела граничните постове 

на първия юдейски цар Ровоам и обсадила Ерусалим. Ровоам умолявал за примирие и 

гледал безпомощно как египетския фараон Шошенк (Сисак) ограбвал столицата му – 

„и отнесе съкровищата на Господния дом и на царската къща. Отнесе всичко, 
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включително всички златни щитове, които Соломон беше направил.” – 3 Цар. 

14:26. От север израилският цар Еровоам наблюдавал с тревога действията на фараон 

Сисак, като се надявал, че човекът, който веднъж му е предложил убежище в Египет, 

няма да нападне Северното царство. Сисак обаче продължил на север, опустошавайки 

всички големи градове на някогашния си гост, като разрушил и най-голямата крепост 

на Еровоам – укреплението Ма-ке-ту или Мегидо (Армагедон) (Приложение 1). 

Приблизително 3 000 години след тези събития археолози, работещи в Мегидо, 

намират фрагменти от победна плоча, посветена на триумфа на Сисак. След като 

фараонът се завърнал победоносно в Египет, той поръчал направата на паметник – 

Портите на Бубастис в храма на Амон в Карнак (сн. 23).   

След нашествието на Сисак, което и за двете царства било първото 

унищожително и унизително, те станали свидетели на смяната на властта в Близкия 

изток.  Сисак умрял през 924 г.пр.Хр. и скоро египетската мощ намаляла. Така след 

хегемонията на Египет възникват нови източни империи, управлявани от агресивни 

владетели, решили да завладеят колкото се може повече земи в Анатолия, Персия, 

Сирия, Ханаан и Египет. Малките царства Израил и Юдея били притиснати от всички 

страни от врагове. В повечето случай наставленията на пророците (Приложение 8) да 

се следват Божиите заповеди и пътища не били чувани от царете и народа, които често 

се кланяли на идоли. Еврейските царства стремително вървели към самоунищожение.  

 

сн.23. Фараон Шошенк I (Сисак) в Карнак 
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 Археологическите разкопки в селища от този период (900-800 г.пр.Хр.) показват, 

че Северното царство станало доминираща сила в региона. То било много по-населено 

и обхващало по-голяма територия от Юдея. Там се намирали и по-плодородните 

долини и хълмове – например долината Изреел.  По време на този възход в Израил се 

възцарява Амрий. Той купува земя, построява град (своя столица), който нарича 

Самария (Приложения 2 и 3) – по името на  притежателя на земята – Семера (3 Цар. 

16:24). Днес останките на Самария все още се виждат преди селото Себастия.  Амрий 

наел финикийски занаятчии, които да построят двореца му, но починал през 871 

г.пр.Хр - много време преди той да бъде завършен. Амрий бил наследен от сина си 

Ахаав (874-853 г.пр.Хр.), който продължил работата по изграждане на двореца. Днес 

останките от тази сграда могат да се видят на обширна тераса, поддържана от широка 

укрепена стена, чиято дебелина варира от 4,5 до 9 м. Фината зидария с дялан камък, на 

места крепена от колони, говори за способностите на финикийските майстори. Ахаав 

предприел безпрецедентна стъпка да издигне Баал (Ваал) за главно божество в 

царството си. Учените спорят дали Библията има предвид финикийския Баал (Ваал 

Мелкарт) или ханаанския Баал (Ваал Хадад), който от доста време бил почитан в 

региона като бог на бурята, росата и дъжда.  

 В Библията историята на Северното царство е описана в Четвърта книга на 

царете – от управлението на сина на Ахаав Охозия до разрушаването на столицата 

Самария от Асирийската империя. Тя прави повествование и за Юдейското царство – 

от времето на цар Йосафат (870-848 г.пр.Хр.) до разрушаването на Ерусалим през 586 

г.пр.Хр. от Вавилонската империя.  

 Асирия била подчинена държава на старата Вавилонска империя от времето на 

Авраам. По-късно (XV в.пр.Хр.) тя се превърнала в голямо независимо царство между 

реките Тигър и Ефрат, Кархемиш на запад, Ашур (столицата) на изток и Хит на юг. 

През IX в.пр.Хр., след разделянето на Соломоновото царство, Асирия вече 

господствала над северната част от Месопотамия - от днешен Багдад (в Ирак) до Харан 

(в югоизточна Турция) (Приложение 1).  

През 883 г.пр.Хр. се издигнал нов асирийски цар на име Ашурназирпал II (883-

858 г.пр.Хр.)(сн. 24). Официалният мотив за неговите завоевания бил религиозен  - 

царят искал да обърне другите народи във вярата на асирийския бог Ашур. Отсега 

всички асирийски царе неизменно щели да били изобразявани в „компанията” на Ашур 

като техен бог-покровител. Първоначално цар Ашурназирпал завладял цял Вавилон, 

премествайки асирийската граница южно от Персийския залив. След това се отправил 

на югозапад през Сирия и през 877 г.пр.Хр. стигнал до планината Ливан и 

Средиземноморското крайбрежие. Той възстановил древните вавилонски храмове и 

зикурати. Построил нов дворцов комплекс в град Нимруд или Калху (Калах в 

Библията), който по-късно става негова столица. През 1845 г. британският изследовател 

Остин Хенри Лейярд открил двореца на Ашурназирпал. Когато разчистили пясъка и 

пръста, археологът видял големи вътрешни стени, покрити от горе до долу с множество 

релефи и рисунки, които описват славните победи на царя. Много от наследниците на 

Ашурназирпал подражавали на тази поразителна форма на декорация. Ашурназирпал 
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умрял през 858 г.пр.Хр., а синът му Шалманезер III (858 – 824 г.пр.Хр.) продължил да 

разширява империята – последователно били превзети Арам-Дамаск, Финикия, 

Северното царство, Юдея и Египет. Народите на тези държави толкова страдали, че 

били принудени да създадат първата коалиция срещу Асирия. Появил се съюз Ханаан-

Сирия-Египет-Арам-Дамаск-Северното царство. През 853 г.пр.Хр. те заедно 

посрещнали асирийската армия край Каркар – на около 240 км северно от Дамаск и на 

40 км източно от Емат. Библията не отразява тази битка, но нейното подробно описание 

е намерено върху голяма стела, открита през 1861 г. в град Курк, югоизточна Турция. 

Украсена с профила на Шалманезер III, който е заобиколен от символите на Ашур, 

Ищар, Ану и Син (сн. 26). Тази стела  потвърждава, че асирийците били изправени пред 

решителен и силен враг. Дамаск хвърля в сражението 1200 колесници, 1200 конници и 

20 000 пехотинци; Емат започва битката със 700 конници и 10 000 пехотинци; войските 

на Израил (Северното царство) се присъединили с 2000 колесници и 10 000 конници, 

командвани от цар Ахаав. Битката била тежка и след нея в продължение на повече от 

10 години асирийска армия не стъпила отново в Сирия и Ханаан. Все пак Асирия се 

възстановила и „отвърнала на удара”. По време на управлението на цар Йеху (841-814 

г.пр.Хр.), тя принудила Северното царство да плаща данък. Голям черен обелиск, 

открит край древния град Нимруд през 1846 г. от Остин Хенри Лейярд, ясно изобразява 

Шалманезер III как получава данък от израиляните. Има и надпис, който гласи – 

„данъкът на Йеху (израилския цар Ииуй), син на Амрий" (сн. 25). Израилският цар 

Ииуй не е син на Амрий, но и в други асирийски източници се споменава Северното 

царство като династията на цар Амрий. 

  
сн. 24. Ашурназирпал II (883-858 г.пр.Хр.) сн. 25. Черният обелиск на Шалманезер III 

 

Около половин век след смъртта на Шалманазер III начело на Асирия застава 

Тиглатпаласар (Теглат-Феласар)(745-727 г.пр.Хр.), който искал не само да получава 

данъци от покорените народи, но да разшири империята си от река Тигър до река Нил. 

По това време Северното царство е управлявано от цар Факей (737-732 г.пр.Хр.).  В 

Библията (4 Цар. 15:29) е записано „В дните на Израилевия цар Факей дойде 

асирийският цар Теглат-Феласар и превзе Иион, Авел-Вет-Мааха, Янох, Кадес, 

Асор, Галаад и Галилея, цялата нефталимова земя и отведе жителите им 
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пленници в Асирия.”.  С други думи – били завладени всички важни земеделски 

центрове на Израил, както и значителна част от Трансйордания. Узурпаторът Осия 

организира заговор против цар Факей, убива го и се провъзгласява за цар на Северното 

царство (4 Цар. 15:30), вероятно с подкрепата на асирийците. Северното царство 

Израил престанало да съществува. То било разделено на отделни асирийски провинции 

Дор, Мегидо, Галаад и Карнаим. Останала само областта около столицата Самария. 

Осия управлява като цар-марионетка на Асирия. Тиглатпаласар (Теглат-Феласар) 

станал безспорният владетел на една империя, безпрецедентна по размери, но той не 

доживял да се порадва на плодовете от труда си – умрял малко по-късно (ок. 727 

г.пр.Хр.). И последната независима крепост Самария и околностите й били превзети от 

асирийския цар Саргон II (721-705 г.пр.Хр.) – „В деветата година на Осия 

асирийският цар превзе Самария, отведе Израил в плен в Асирия и ги засели в Ала и 

Авор при реката Гозан и в мидските градове” (4 Цар. 17:6). Ала бил разположен 

североизточно от Ниневия. Авор е приток на Ефрат и днес се нарича Кхабур. Мидските 

(мидийските) градове се намират източно от централна Асирия. Саргон II се хвали, че е 

преселил 27 000 израилтяни, а на тяхно място преместил други подчинени народи, 

предимно вавилонци и жители на Арам-Дамаск.  

 

 

сн. 26. Стела на Шалманезер III 

 Както беше споменато, Юдея (Южното царство) било много по-малка от 

Северното царство и включвала племената Юда и Вениамин. Земеделската дейност 

била ограничена в долината Шефела, западно от Ерусалим.  По време на управлението 

на юдейския цар Ахаз (735-715 г.пр.Хр.) Юдея станала васална държава на Асирия. 
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Асирийският цар Тиглатпаласар (Теглат-Феласар) и нашествието на войските му 

превърнали Юдея в територия, обхващаща земите от Мизпа на север (близо до днешен 

Рамала) до Вирсавее на юг. Това била „затворена” земя, лишена от предишния си излаз 

на Средиземно море (през Филистия), както и от пристанище Елат на Червено море.  

 Наследникът на Саргон II в Асирия цар Синахериб (704 – 681 г.пр.Хр.) се 

отправил към Юдея, за да воюва срещу нея. Цар Езекия се приготвил за дълга обсада и 

наредил да се изкопае нов тунел до водите на извора Гион, който да насочи безценната 

вода към басейна Силоам. Подробно описание на тази военна кампания, което до 

голяма степен съвпада с това в Четвърта книга на царете, е оцеляло върху фино 

издялана глинена призма (сн. 27), намерена в Ниневия през 1830 г. Съгласно този 

запазен артефакт Синахериб (Сенахирим в Библията) първо победил финикийците край 

Тир и Сидон. После привлякъл на своя страна царете на Амон, Моав и Едом. 

Изолирайки Юдея от всички страни, Синахериб обсадил Ерусалим. Той успял да 

превземе всички укрепени градове в Юдея (4 Цар. 18:13). Текстът от призмата на 

Синахериб гласи същото „А Езекия не ми се подчини. Обсадих 46 от неговите 

укрепени градове и крепости и безбройните малки села в околностите им и ги завладях 

чрез добре отъпкани пръстени рампи и тарани…”. Един от тези „укрепени градове” е 

юдейският град Лахис, разположен на около 48 км югозападно от Ерусалим. Тази битка 

била толкова жестока, че Синахериб наредил в Ниневия да се направят 4 барелефа със 

сцени от злочестия град. Синахериб пленява общо над 200 000 евреи (сн. 28). Той 

изисква данък от Езекия от 300 таланта сребро и 30 таланта злато. 

  
сн. 27. Глинена призма на Синахериб (Сенахирим) сн. 28. Депортиране на победени народи в Асирия 

 

Един от много важните периоди в историята на Юдея е времето на цар Йосия 

(640-609 г.пр.Хр.), който направил всичко възможно за да върне юдейския народ от 

идолопоклонство  и го насочи към вяра в Господа. През 622 г.пр.Хр. първосвещеника 

Хелкия намира книгата на закона в Божия Храм (4 Цар. 22:8).  Тогава царя решил, че 

еврейската история и пълното съдържание на Закона трябва да бъдат съживени и 

кодифицирани. Специалистите считат, че това е първия опит да се състави пълния 

текст на Стария завет в Библията. Йосия разрушил светилищата на Ветил в Самария, по 
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онова време под юдейски контрол, и всички останали идолопоклонски центрове от Гева 

до Вирсавее (4 Цар. 23:8). След като царя изчистил земите си от идолопоклонство се 

подготвил за големия празник – Пасха в Ерусалим („Навярно нито във времето на 

съдиите, които съдиха Израил, нито във времето на никой от Израилевите или 

Юдовите царе не е ставала такава Пасха.” - 4 Цар. 23:22).  Йосия наредил на народа 

си да живее в пълно съответствие с Божия Закон. 

През 612 г.пр.Хр. мидийците и вавилонците, предишните васали на Асирия, 

опустошили столицата на ѝ Ниневия. Йосия воюва против фараон Нехао (Нехо II) край 

Мегидо, където бил убит (4 Цар. 23:29-30). Юдея сменила един господар (Асирия) с 

друг – Египет. Египетският фараон Нехо вече решава кой да царува над Юдея – 

„Фараонът Нехао постави Елиаким, Йосиевия син, за цар вместо баща му Йосия, 

като промени името му на Йоаким, а Йоахаз отпрати; и той отиде в Египет и 

там умря.” - 4 Цар. 23:34.  

През 605 г.пр.Хр. мидийско-вавилонската коалиция победила асирийската и 

египетската армия край Кархемиш в една от основните битки в Близкия изток. 

Регионалният център на властта сега се изместил от Ашур във Вавилон. Вавилонският 

цар Навуходоносор (604-562 г.пр.Хр.) дал обет, че ще въздигне нова Вавилонска 

империя. Йоаким разрешил завръщането на езическия култ към Баал (Ваал) и Молох. 

Тези култове до толкова се разпространили, че хората били погребвани с идоли в 

гробовете си, както показва съдържанието на женска гробница край Витлеем, датирана 

към периода на управление на Йоаким.  

Плочка от печена глина, намерена край двореца във Вавилон, ни казва: „през 

седмата година в месеца кислав (зима 598 г.пр.Хр.) царят на Акад (Навуходоносор) 

свикал войските си, поел към земята Хати (Сирия-Ханаан) и направил лагер срещу град 

Юдея (Ерусалим)”. Тогавашният юдейски цар Йоахин бил пленен и откаран във 

Вавилон заедно с повечето благородници на Ерусалим, а на Юдея бил наложен 

непосилен данък. Навуходоносор поставил за цар на Юдея чичото на Йоахин – 

Седекия. Само 9 години след вавилонската обсада Седекия, вероятно подстрекаван от 

египетския фараон Априес (589-570 г.пр.Хр.), обявил независимостта на Юдея от 

Вавилон. Вавилонската войска не закъсняла - побеждава египтяните и отново обсажда 

Ерусалим. Както съобщава пророк Еремия „…беше превзет Ерусалим, в деветата 

година на Юдовия цар Седекия, в десетия месец…” - Еремия 39:1. Този път 

завоевателите били безпощадни – Ерусалим и Храмът били сринати до основи, а 

всички жители на града били или убити, или заведени в плен. „Тогава вавилонския цар 

(Навуходоносор) закла синовете на Седекия в Ривла пред очите му, както и всички 

благородни на Юда. При това избоде очите на Седекия и го окова с две медни окови, 

за да го заведе във Вавилон” (Еремия 39:6-7). Юдейската държава престава да 

съществува през 586 г.пр.Хр. 
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7. Периодът от Вавилонския плен до раждането на Исус Христос (586 - 4 г.пр.Хр.) 

 За по-малко от 20 години Юдея претърпяла 4 изселвания: по времето на цар 

Йоаким през 598 г.пр.Хр., на цар Йоахин през 597 г.пр.Хр., на цар Седекия през 586 

г.пр.Хр. (след разрушаването на Ерусалим и Господния Храм) и през 582 г.пр.Хр., 

когато било последното. 

През 559 г.пр.Хр. на престола на Персийското царство се възкачва Кир II Велики 

(559-530 г.пр.Хр.). Той е представител на ахеменидската династия (наследници на 

легендарната личност Ахемен). Кир се вдига на война срещу мидийците през 553 

г.пр.Хр. и ги побеждава. Така той завзема голяма част от Мидийската империя, 

простираща се от Персийския залив до Черно море. След това Кир мобилизирал 

войските си срещу Вавилонската империя, управлявана от цар Набонид (ок. 556-539 

г.пр.Хр.). Няколко години след началото на управлението си Набонид позволил на сина 

си Бел-шар-усур да управлява съвместно с него. Вероятно той е цар Валтасар от 

книгата на пророк Данаил.  

През октомври 539 г.пр.Хр. Кир Велики с войската си стигнал до самия Вавилон. 

Според стихотворен текст от вавилонска плоча, открита през 1924 г., гражданите на 

Вавилон сами отворили вратите на града за персийските завоеватели. Друг източник 

разкрива, че персийците превземат Вавилон, след като отклоняват водите на р.Ефрат и 

проникват изненадващо в града по пресушеното корито на реката. Седемнайсет дни по-

късно Кир влиза победоносно във Вавилон.  Така той окончателно изгражда мощната 

Персийска империя. 

Решението на Кир II Велики да позволи на еврейските пленници да напуснат 

Вавилон и да възстановят Господния Храм в Ерусалим (Ездра 1:1-2) изненадва. Според 

текст от цилиндъра на Кир персийският цар също така върнал „боговете на Шумер и 

Акад” и платил за „възстановяването на техните обиталища”. Еврейските пленници 

били свободни да се завърнат в отечеството си. Първите кервани потеглили, макар че 

много евреи избрали да останат във Вавилон. Според еврейският историк Йосиф 

Флавий (37-100 г.сл.Хр.) еврейските изгнаници „не оставали с охота притежанията си”. 

Тези общности останали верни на Закона на завета и на поклонението пред Господа. 

През следващите векове те щели да се превърнат във важни центрове за изучаване на 

еврейския закон. Библията не разказва как пленниците са се върнали в Ерусалим. 

Вероятно еврейските кервани са следвали търговските маршрути покрай река Ефрат до 

град Алепо, където са завивали на юг към Катна, Рибла, Дамаск и накрая достигали 

Ерусалим – след като преминавали общо около 1600 км (Приложение 1). Кир е дал на 

евреина Сасавасар, който е направил областен управител на Юдея, златните и 

сребърните вещи от Господния Храм, които са били отнесени от Навуходоносор във 

Вавилон и поставени в капищата там (Ездра 5:13-14). По онова време Юдея е известна 

като подпровинция Йехуд, част от петата персийска сатрапия „Абар нахара” (отвъд 

река Ефрат). Сасавасар полага основите на Храма и връща съкровищата му. Той 

управлява много по-малка територия сравнение с предишното Южно царство (Юдея).  
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Въпреки конфликтите, предимно със самаряните, които не били включени в 

изграждането на Втория Храм, строителните работи продължили с финансовата 

подкрепа на един от следващите персийски царе Дарий I (522-486 г.пр.Хр.). Около 20 

години след завръщането на първите изгнаници Храмът оставал незавършен. Пророк 

Агей критикува по този повод сънародниците си: „Време ли е самите вие да живеете 

в своите с дъски обковани къщи, докато този дом остава пуст?” (Агей 1:4). 

Книгата на пророк Захария, датираща от същия период, също настоява за довършване 

на Храма Господен. Храмът най-после е построен и осветен през 515 или 516 г.пр.Хр. 

Така започва ерата на Втория Храм - от около 515 г.пр.Хр. до 70 г.сл.Хр., когато е 

разрушен от римляните. 

Персийският цар Артаксерск I (465-425 г.пр.Хр.) разрешава на свещеника Ездра 

пътуване до Ерусалим и му позволява да върне в Храма всички съкровища, които все 

още са във Вавилон (Ездра 7:11-14). Библията описва как след пристигането му в 

Ерусалим (ок. 458 г.пр.Хр.) Ездра се погрижил за стриктното спазване на Мойсеевите 

закони. Неемия, който проповядвал от около 445-420 г.пр.Хр., който е бил виночерпец 

на Артаксерск, също получава разрешение да се завърне в Ерусалим. Той наглеждал 

работата по изграждане на защитните стени на Ерусалим, необходими за оцеляването 

на града от стремежите на управителите на Самария и Амон.  

В продължение на години Гърция и Персийската империя живеели в съседство, 

разделени само от Егейско море.  Отделните гръцки градове-държави често воювали 

помежду си. Те обаче бързо се обединили, когато персийският цар Дарий I (522-486 

г.пр.Хр.) се появил с войската си на източния бряг на Егейско море. Гръцките градове-

държави със сетни сили успели да отблъснат Дарий в решителната битка при Маратон 

през 490 г.пр.Хр., но конфликтът между двете сили продължил с нестихващ устрем. 

Ксеркс I (486-465 г.пр.Хр.), който наследил баща си Дарий I, се опитал да покори 

Атина, което му се отдало през 480 г.пр.Хр., но малко по-късно през същата година бил 

победен от гръцката флота. През 449 г.пр.Хр. друг персийски цар Артаксерск I (464-424 

г.пр.Хр.), притеснен от бунтовете в Египет, подписал персийско-гръцки мирен договор 

в Калия, който прекратил военните действия между Персийската империя и Гърция. 

Същевременно, както е известно, през златният век на гръцката цивилизация (V 

в.пр.Хр.) и култура (архитектура, театър, литература, философия и политически идеи) 

продължили да си проправят път към Персийската империя. Юдея също изпитвала това 

силно влияние предимно чрез Финикия. В целия Близкоизточен регион започнали да се 

появяват керамични съдове, изписани с гръцки мотиви.  

Около 100 години по-късно Филип II Македонски (382-336 г.пр.Хр.) искал да 

победи Персийската империя с помощта на една обединена гръцка армия. Той 

постигнал част от набелязаната цел през 338 г.пр.Хр., когато завладял гръцките 

градове-държави. Втората част от мечтата му не се осъществила, тъй като две години 

по-късно убиец отнел живота му. След смъртта на Филип през 336 г.пр.Хр. 

двайсетгодишният му син Александър станал цар и владетел на Македония. Какво 

мотивирало младия Александър III (336-323 г.пр.Хр.), по-късно наречен Велики, да се 

стреми към военната слава и блясък, никой не може да установи със сигурност. Според 
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някои историци амбициите на Александър били подхранвани от майка му Олимпия, 

родом от Епир. Александър обявил война на Персийската империя през 334 г.пр.Хр. и 

прекосил Хелеспонт (днешните Дарданели) с около 40 000 войници. С помощта на 

„летящата” си конница, както и здравата военна организация на македонските хоплити 

(тежко въоръжени пехотинци) Александър смазал войската на Дарий III (336-331 

г.пр.Хр.) в битката при Исос през 333 г.пр.Хр. След това Александър продължил към 

„сърцето” на Персийската империя, покорявайки земи и взимайки плячка за себе си и 

армията си. Една след друга страните Сирия, Финикия, Юдея и Египет били добавени 

към територията на младия цар. Тир, Газа и по-късно Самария оказали съпротива, но 

скоро и те били присъединени към империята му. Тогава армията на Александър 

тръгнала на изток и последователно завладяла великите месопотамски градове (бивши 

столици на империи) - Вавилон, Суза (Суса) и Персеполис. Много градове, основани 

преди векове от гръцки колонисти, посрещнали Александър като освободител. Докато 

се придвижвал все по на изток, на хиляди километри от дома си, Александър се стремял 

да спечели лоялността на местните народи. Той се молел в техните светилища, за да ги 

спечели на своя страна, а те непрекъснато попълвали редиците на армията му. Младият 

цар бил привърженик на елинизма и създал по гръцки образец много градове (23 от тях 

носели неговото име - всеки се наричал Александрия, а един бил кръстен на любимия 

му кон - Буцефал). Главен град сред тях бил Александрия, основан през 331 г.пр.Хр. на 

Средиземноморското крайбрежие в Египет. Векове наред след това градът бил 

космополитен образователен център. Хиляди гърци се преселили в него и другите 

градове на Александър, за да търсят късмета си.  Заселвайки се по този начин, те 

разпространявали гръцката култура, мисъл и език в целя Средиземноморски басейн и в 

Западна Азия.  

Александър Велики умира от треска, причинена от незнайна болест, през юни 

323 г.пр.Хр. Той починал на 32 години и смъртта му причинила хаос в империята му. 

Сред военачалниците му настанала битка за власт. Касандър поискал Гърция и 

Македония; Птоломей (един от най-способните съратници на Александър) претендирал 

за Египет; Антигон – Мала Азия, а на Селевкт била дадена централната област на 

Вавилон (Персия). Тези военачалници  не били доволни от дяловете си и между тях 

избухнала война. През 315-312 г.пр.Хр. Антигон и Селевк I (312-280 г.пр.Хр.), който 

бил в съюз с Птоломей I, превърнали Юдея в бойно поле. През 301 г.пр.Хр. Антигон 

бил надвит в битка край Ипсос. Тогава Птоломей I Сотер (301-285 г.пр.Хр.) основал 

Птоломейската династия и царството му се простирало от Египет до Финикия и Сирия, 

като включвало и Юдея. Той преместил столицата на новата си Египетска империя от 

Мемфис в Александрия. Политически и териториално империята на Александър 

Велики била разделена след смъртта му, но като културна общност в по-голямата си 

част тя останала непокътната. Арамейският  език продължавал да се използва, но 

гръцкият разговорен диалект (известен като „койне”) станал преобладаващ в областта 

на международната търговия, политика, занаяти и изкуство. Изниквали нови градове, 

проектирани от Хиподам Милетски в елинистичен стил - с правоъгълни улични 

структури, театри, храмове, библиотеки и гимнастически салони. Била въведена 

парична система от монети с изображение на атическата сова, като продължили да се 
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използват и предишните с лика на Александър Велики. Монетите облекчили и 

активизирали международната търговия.  

Гръцката култура оказвало пряко влияние на Юдея. През следващите 300 години 

много вярващи евреи се опитвали да се борят срещу влиянието на езическата гръцка 

култура. Те постигали известен успех.  Други предпочели да потърсят в Египет по-

добри условия за живот. Хиляди от тях се заселили в Александрия. В Египет отдавна 

имало еврейска общност, състояща се от изгнаници, повечето от които били 

пристигнали още след  разрушаването на Ерусалим през 586 г.пр.Хр. Египетски 

папируси разказват за еврейска колония чак в Асуан. Птоломейските царе отдали 

такова внимание на новата столица Александрия, като тя станала „магнит” за еврейски 

търговци, длъжностни лица и учени, както и за икономически „емигранти” от цялата 

Птоломейска империя. Александрия се превърнала в истински културен център на 

Близкия Изток – с университет, астрономическа обсерватория, зоологическа и 

ботаническа градина и с преди всичко богата библиотека, съдържаща над 400 000 тома 

и текстове (вероятно най-голямата концентрация на знания в древния свят).  

Други евреи (земеделци и занаятчии) също се възползвали от предоставената 

възможност, за да се махнат от Юдейските села и да потърсят щастието си в градовете 

по Йонийското крайбрежие на Западна Гърция.  Започнала диаспората – доброволното 

разселване на еврейската общност. Заселниците в повечето случаи продължили да 

спазват Закона, като четели Свещените Писания по време на събирания. Еврейските 

общности започнали да строят синагоги (от гръцки „къщи за събиране”) или “beit 

knesset” на иврит. Египетски папируси споменават изграждането на синагога през III 

в.пр.Хр., но е възможно подобни домове за събиране да са се използвали много по-

рано. Най-старата синагога и единствената открита от периода на Втория Храм била 

намерена в северозападната част на крепостта Масада. Тази синагога, построена около 

31 г.пр.Хр., можела да побере около 250 човека. По време на еврейската война (66-74 

г.сл.Хр.) срещу римляните, зилотите превзели крепостта и добавили каменни пейки, 

подредени в четири редици покрай трите стени срещу нишата, съдържаща свитъците на 

Свещените Писания. Те построили малка стаичка зад нишата, където изследователите 

открили фрагменти от свитъците с пасажи от Езекил и Второзаконие.  

Езиковите бариери започнали да създават проблеми при четене на Писанията. 

Свещените свитъци били написани на иврит, но по време на вавилонския плен се 

появил арамейски превод, наречен „Targum”, тъй като арамейският се използвал по-

широко във Вавилония и Юдея. В Птоломейското царство гръцкият бил най-

използвания език. Към III в.пр.Хр.  малцина от евреите заселници можели да разбират 

текстовете на иврит, четени в синагогите. Решението на този проблем било превод на 

Свещените Писания на гръцки език („койне”). Според писмото на Аристей, документ 

написан към средата на II в.пр.Хр., идеята Писанията да се преведат на гръцки за първи 

път била представена на цар Птоломей II Филаделф (285-246 г.пр.Хр.)(самият той 

почитател на книгите) от библиотекаря му Деметрий от Фалерум. Тогава цар Птоломей 

II Филаделф си спомнил, че в затворите все още имало много еврейски пленници, 

заловени по време на военни походи през изминалите десетилетия. Той изпратил 
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пратеник до първосвещеника Елеазар в Ерусалим, за да сключи следното 

споразумение: „Царят предлагал да освободи еврейски затворници, ако 

първосвещеникът му изпрати 72 учени (по 6 от всяко от 12-те племена), за да преведат 

на гръцки Свещените Писания. Сделката била сключена и скоро 72 учени се заели с 

превода на еврейските текстове на гръцки. Получил се труд, който сега е известен като 

„Септуагинта” – от латинската дума „septuaginta”, означаваща „седемдесет”. 

Септуагинтът включил всички Свещени еврейски писания.  

Около 200 г.пр.Хр. Птоломей V Епифан (203-181 г.пр.Хр.) започнал война със 

Селевкидската империя, управлявана от наследниците на Селевк I. Той бил победен в 

битка при Панеион. Победителят бил Антиох III (223-187 г.пр.Хр.) и според указа му 

цяла Палестина (вкл. Юдея) била присъединена към Селевкидската империя.  

Един от най-бурните периоди в историята на Юдея бил по времето, когато тя е 

под ръководството на Селевкидската империя. Разразила се продължителна гражданска 

борба между поддръжниците и противниците на това управление. В Ерусалим царял 

нестихващ стремеж за позицията на първосвещеник и различни фракции се стремели да 

закупят длъжността. Всички тези фактори довели до разделяне на еврейската нация на 

различни религиозни групи – фарисеи, садукеи, есеи и зилоти, което влияние щяло да 

продължи чак до периода на Новия Завет. 

Положението на Селевкидската империя било усложнено от действията на 

Антиох III към Гърция, която по онова време е васална държава на ново изгряващата 

сила – Рим (Приложение 11). Победен, Антиох бил принуден да изплаща тежки 

данъци на Рим. В Юдея избухнала борба за власт – кой да заеме длъжността 

първосвещеник. Язон дал на царя щедър подкуп и станал първосвещеник в Храма. След 

няколко години друг свещеник Менелай предлага на Антиох IV още по-голям подкуп и 

си спечелва желаната позиция. Това назначение нанесло още щети върху престижа на 

длъжността на първосвещеника, тъй като Менелай (за разлика от Язон) не бил 

наследник на садукейския род. Основно убеждение в еврейските вярвания било, че 

само човек, който може да проследи рода си до Садок, първосвещеникът на Соломон, 

бил годен за върховния пост. Менелай бил ръкоположен, а Язон избягал в 

Трансйордания. По-късно Антиох IV забранил в Юдея изповядването на всички не-

гръцки култове. Така и вярата в Бога била забранена, а било въведено поклонение на 

гръцки божества. Онези, които се съпротивлявали на царската заповед, били налагани с 

пръчки, телата им накъсвани на парчета или разпъвани на кръст докато били още живи. 

Ужасен от този терор и идолопоклонство свещеникът Мататия от Модеин (на около 30 

км западно от Ерусалим) се възпротивил. Той и тримата му синове – Юда, Йонатан и 

Симон – повели въстание (Приложение 5).  След смъртта на Мататия  водачеството 

поел синът му Юда Макавей (166-160 г.пр.Хр.). Неочаквано въстанието на Макавеите 

успяло, като през 164 г.пр.Хр. Юда Макавей превзел Ерусалим, изчистил Храма и 

отново го посветил на Господа (това събитие се чества сега на еврейския празник 

Ханука). По-късно през 160 г.пр.Хр. Юда бил убит в битка при Еласа. Брат му Йонатан 

(160-142 г.пр.Хр.) поел водачеството на въстанието. Йонатан продължил да атакува 

селевкидската армия и цар Деметрий (162-150 г.пр.Хр.) бил принуден да поиска 
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примирие. Йонатан бил назначен за управител на автономната селевкидска провинция 

Юдея. Той бил  ръкоположен и за първосвещеник, въпреки че не бил садукей 

(наследник на Соломоновия първосвещеник). През 143 г.пр.Хр. Йонатан бил убит от 

Трифон, предводителят на една от съперничещите фракции. Братът на Йонатан и негов 

наследник – Симон (142-134 г.пр.Хр.) веднага подкрепил опонента на Трифон 

Деметрий II (145-140 и 129-125 г.пр.Хр.). От 142 г.пр.Хр. евреите били отново свободни 

(около 445 години след като Навуходоносор разрушил Първия Храм и Ерусалим). 

Трайното разочарование от духовността на свещеничеството подтикнало група, 

наречена от Йосиф Флавий „есеи”, да напусне градовете и да търси уединение в 

пустинята. Там те образували общност, подобна на комуна, водели аскетичен начин на 

живот, концентрирани върху спазването на Закона на Завета. Есеите носели прости 

дрехи, молели се през определени интервали от време. Те издълбали сложна система от 

водоеми (резервоари), за да събират дъждовна вода и/или отклонявали вода от близки 

извори, като всеки ден се подлагали на ритуално „потапяне” („очистване от 

греховете”). Есеите се събирали всяка вечер след ежедневната работа, за да четат от 

Писанията, изучават Закона и се молят на Господа заедно. Някои изследователи считат, 

че свитъците, открити през 1947 г. в района на Кумран (сн. 29), са дело на есеите. Тези 

еврейски писания (т.нар. Кумрански ръкописи) са с почти хиляда години по-стари 

сравнение с най-стария пълен ръкопис на Стария Завет, известен дотогава, датиран към 

IX век. От намерените над 800 ръкописа около 100 са свързани със Свещените 

писания. Свитъците съдържат фрагменти от всички книги на Стария завет освен 

Естир. Свитъците доказват, че в продължение на около 2000 години Библейският 

текст останал изумително непроменен (сн. 30). 

Хасмонейската династия (наименувана на прапрадядото на свещеника Мататия 

Макавей) (Приложение 5) управлявала близо 100 години. През 76 г.пр.Хр., когато 

умрял цар Александър Яней (ок. 104-76 г.пр.Хр.), вдовицата му Саломе Александра 

(76-67 г.пр.Хр.) поела властта, вместо да предостави трона на най-големия си син – 

Хиркан II. Тя успокоила сина си, като го ръкоположила за първосвещеник. Садукеите, 

които се считали потомци на Садок, щели да приветстват Римската окупации на Юдея 

през следващите години. За разлика от тях фарисеите не били свещеническа фракция, а 

сдружение на вярващи. Те съвестно спазвали Закона на Завета и се различавали от 

садукеите по възгледите си за ритуалната чистота.   

През 67 г.пр.Хр. Саломе Александра умряла и последвала борба за власт между 

Хиркан и по-малкия му брат Аристобул II (67-63 г.пр.Хр.). Хиркан нямал подкрепата на 

войската и се обърнал за помощ към Едом. Едом, бил окупиран от арабски народ, 

известен като набатейци (те са построили и владеели световно известната днес Петра в 

Йордания). Последните владеели територия съответстваща на Негев и днешна южна 

Йордания. Цар Арет III (ок. 87-62 г.пр.Хр.) откликнал на молбата на Хиркан и през 66 

г.пр.Хр. обсадил Ерусалим.  
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 сн. 29. Пещери край Кумран, съхранявали свитъци сн. 30.Фрагмент от Кумрански ръкопис 

 

Тази борба за власт в Юдея съвпаднала с решението на римските сенатори да 

разширят влиянието на Рим в Близкия изток. Те избрали за тази цел военачалника Гней 

Помпей, по-късно наречен Помпей Велики (106-48 г.пр.Хр.). Помпей се установил в 

Дамаск през 63 г.пр.Хр. Там римлянина бил посетен от три отделни делегации от 

Ерусалим: фракцията на Аристобул, фракцията на Хиркан и тази на фарисеите, като 

последните молели римляните да заличат напълно династията на хасмонеите 

(Приложение 5). Помпей, уведомен по този начин за проблемите на Ерусалим, го 

превзел още същата година и „угасил” пламъка на еврейската независимост, който 

блещукал по-малко от век. Хиркан бил обявен за първосвещеник, но с цената на 

страната му, която станала васална на Рим.  

Интригите между Помпей и Хиркан били наблюдавани с интерес от младия 

Ирод, родом от Идумея в южна Юдея. Този район бил населен с едомити (откъдето и 

името „идомейски”), които дошли след завладяването на Едом от набатейците. Бащата 

на Ирод - Антипатър - бил заможен идумеец, който се оженил за дъщерята на 

набатейски благородник. По време на хасмонейския цар Йоан Хиркан (135-104 

г.пр.Хр.) Идумея отново била присъединена към Юдейското царство и жителите били 

принудени или да приемат юдаизма, или да напуснат територията. Макар във вените на 

Ирод да имало арабска кръв, младежът израснал в семейство, което било приело 

юдаизма. Освен това, както хасмонеите, Ирод възторжено приел елинистичната 

култура. Антипатър наблюдавал нарастването на римската сила и решил, че ще бъде 

благоразумно да установи връзка с Рим. Той побързал да демонстрира подкрепата си 

пред Помпей, когато той пристигнал в Юдея. Не след дълго Антипатър и сина му Ирод 

били приети в кръга на един от съветниците на Помпей – Юлий Цезар. По това време 

се зародило и дългото приятелство между Ирод и Марк Антоний, един от най-важните 

поддръжници на Цезар. Тогава започнала римска гражданска война и Юлий Цезар 

прогонил Помпей в Египет, където бившият му приятел и съюзник бил убит. Тогава 

Антипатър бързо пренасочил верността си към фракцията на Цезар. За това бил 

награден – през 47 г.пр.Хр. го провъзгласили за прокуратор на Юдея и му отдали 

изключителна чест – римско гражданство.  
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Антипатър побързал да заздрави позицията на семейството си, като назначил 

сина си Фасаел за управител на Юдея и Перея, а Ирод - за управител на Галилея. Седем 

години по-късно това относително спокойствие се превърнало в безредие, когато 

партите, владетелите на Персия, нападнали Юдея и подкрепили Антигон, синът на 

Аристобул II. Те завзели Ерусалим, където Антигон отрязал ушите на Хиркан, знаейки, 

че осакатяването ще го направи негоден за поста на първосвещеник. Семейството на 

Ирод било свалено, Фасаел се самоубил, а Ирод успял да избяга в хасмонейската 

крепост Масада – разположена на високо скалисто плато, близо до Мъртво море. По-

късно се придвижил до Рим, за да съобщи, че партите заплашват римските интереси в 

Близкия изток. Ирод бил поканен да се обърне към Римския сенат, където говорил с 

такова красноречие и убеденост, че го обявили за цар на Юдея. Титлата била почетна, 

тъй като Юдея все още била в ръцете на партите. Сенатът отпуснал римска армия, 

която да помогне на Ирод да си възвърне територията. През 39 г.пр.Хр. Ирод 

пристигнал в Йопия начело на римска армия, проправил си път към Ерусалим и успял 

да възстанови мира до началото на 37 г.пр.Хр. 

Започнало управлението на Ирод Велики (37 – 4 г.пр.Хр.) (Приложение 6) – 

считано от мнозина като дни на мир и безпрецедентен разцвет, когато Ирод променил 

облика на Светите земи, балансирайки между интересите на еврейското население и 

Рим, презиран от поданиците му.  Царят не бил по рождение евреин, но се отнасял 

много внимателно с населението, за да не го огорчава. Например монетите, сечени в 

Юдея, не изобразявали лика на царя, за да се избегне противоречие с еврейското 

разбиране за идоли. Ирод, макар вече женен, се развежда през 38 г.пр.Хр., за да се 

ожени за хасмонейската принцеса Мариамна, внучка на Аристобул II. Ирод би могъл да 

я вземе като втора съпруга, но явно се е притеснявал от евреите, които били предимно 

моногамни по онова време. Бракът с Мариамна прекъсвал амбициите на брат й 

Аристобул III, законният хасмонейски наследник на престола. Под натиска на 

съпругата си Ирод назначил Аристобул III за първосвещеник, макар той да бил едва 17-

годишен. Само година по-късно Аристобул се удавил при подозрителни обстоятелства 

по време на тържество. Ирод ставал с времето все по-подозрителен, като с най-голямо 

подозрение се отнасял към най-близките си. Друго предизвикателство възникнало, 

когато Октавиан Август победил големия приятел на Ирод Марк Антоний в битка при 

Акций през 31 г.пр.Хр.  Ирод бързо потеглил към Родос, за да се срещне с Октавиан. 

Ирод отстрани наблюдавал как Октавиан преследва Марк Антоний до Египет, където 

той се самоубил заедно с любовницата си Клеопатра през 30 г.пр.Хр. През същата 

година Ирод наредил екзекуцията на Хиркан II, макар възрастният човек да наближавал 

осемдесетте. На следващата година подозренията му се насочил и към любимата му 

съпруга Мариамна, която вече му била родила пет деца. Мариамна била осъдена и 

екзекутирана. Тогава Ирод стоварил гнева си върху майка й Александра, която убил 

през 28 г.пр.Хр., последвал Костобар, зетят на Ирод. През следващите години загинали 

още членове на семейството му.  

Въпреки проблемите в семейството му Ирод Велики бил голям организатор и 

строител. По време на големия глад през 25 г.пр.Хр. той внесъл зърно от Египет. 
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Самария била преименувана на Севаст в чест на Октавиан, който от 27 г.пр.Хр. станал 

известен с новата си титла Цезар Август (или „Севаст” на гръцки). През 22 г.пр.Хр. 

царят започнал строителството на модерен пристанищен град на Средиземноморския 

бряг, който нарекъл Цезарея в чест на Цезар Август. Построен бил и голям вълнолом, 

който според историка Йосиф Флавий бил положен така, че големите кораби да стоят 

на сигурно място. И днес от белия пясък на плажа посетителите могат да видят 

останките от големия Иродов вълнолом, намиращ се под сините води на Средиземно 

море. Ирод издигнал и военни укрепления. Той построил пръстен от защитни крепости 

около царството си, най-известните от които – солидният Иродион (сн. 31) в 

Юдейската пустиня и великолепният дворец на крепостта Масада (сн. 32) с изглед към 

Мъртво море, чийто руини са все още запазени. 

  
сн. 31. Крепостта Иродион сн. 32. Крепостта Масада 

 

Царят обновил и военния комплекс северозападно от Втория Храм, известен 

като Антониевата крепост. Най-голямото постижение на Ирод било разширяването на 

Втория Храм, което започнало през 20 г.пр.Хр., но било завършено едва към 62 г.сл.Хр. 

Йосиф Флавий посетил Храма през 70 г.пр.Хр. (малко преди да бъде разрушен 

от римляните) и описал как той бил построен от „фино изрязани бели камъни” и всичко 

наоколо изглеждало малко сравнение с него.  

Повален от болест, Ирод прекарал последните си години в силни болки и умрял 

през 4 г.пр.Хр. Иродовото царство било поделено от тримата му оцелели синове. 

Архелай, най-големият, спечелил основната част на Юдея и Самария; Филип станал 

тетрарх (владетел на една четвърт) на Гауланит (Голан) и Антипа (по-късно известен 

като Ирод Антипа) станал тетрарх на Галилея и Трансйордания в област, известна като 

Перея (Приложения 3 и 6). В същата година, малко преди смъртта на цар Ирод 

Велики, се родил Исус във Витлеем.  
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НОВИЯТ ЗАВЕТ 

8. Археологически артефакти, свързани с книгите на Новия Завет 

Археологическите находки и доказателства, отнасящи се като цяло към Новия 

Завет, не са така многобройни и внушителни, както артефактите, свързани със Стария 

Завет. Някои от основните причини за това са: 

 Идването на Господ Исус Христос не било свързано с материални цели 

(изграждане на империи, строителство на внушителни дворци, храмове и пр.). 

Неговата духовна цел е описана ясно и кратко в Йоан 1:14 „И Словото стана 

плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния 

от Отца, пълно с благодат и истина”. 

 Исус Христос проповядва и поучава народа си само в продължение на около 3 

години. 

 Христовите ученици (апостоли) изпълняват заповедта на Спасителя „Идете, 

правете ученици от всичките народи, като ги кръщавате в името на Отца 

и Сина и Святия Дух” (Матей 28:19). 

 Делото на апостолите продължава общо около 70 години – до 100 г.сл.Хр., 

когато и последният от тях (ап. Йоан) отминава от този свят.  

 Археологическите обекти, свързани със Стария Завет, са изграждани в 

продължения на хилядолетия, а отнасящите се към Новия Завет – само около 70 

години. 

Новият Завет, какъвто го познаваме днес (в католическите, православните и 

евангелските църкви), се състои от 27 кратки ръкописа, наричани „книги”. Първите пет 

от тях са исторически по характер (4-те Евангелия и Деянията на апостолите) и 

представляват най-голям интерес за Библейската археология. Акцентът ще е върху тях 

и в настоящите лекции. От останалите книги - 21 са послания (писма), а последната 

книга е „Откровение на Господ Исус Христос” („Апокалипсисът”), различаваща се, 

както по жанрово, така и по стилистично отношение от останалите канонични книги в 

Новия Завет.  

Според  Лука 3:1  дейността на Йоан Кръстител (предшестваща служението на 

Господ Исус Христос) е датирана „в петнадесетата година на царуването на кесаря 

Тиберий”. Тиберий станал цезар (кесар, император) през месец август 14 г.сл.Хр., т.е. 

според метода за изчисление, използван в Сирия и възприет от Лука, неговата 

петнадесета година е започнала през септември (или октомври) 27 г.сл.Хр. Разпятието е 

станало по време на Пасхата през 30 г.сл.Хр. 

Новият Завет е бил завършен около 100 г.сл.Хр., като повечето книги са 

съществували 20-40 години преди това.  



52 

 

Трябва да се подчертае, че свидетелствата за Новозаветните писания са много 

повече от тези, свързани със съчиненията на класическите автори, чиято автентичност 

никой не възнамерява да оспорва. Ако Новият Завет беше един сборник от светски 

писания, тяхната автентичност щеше да се счита извън всяко съмнение. За Новия Завет 

има много повече доказателства сравнение с останалите древни писания, писани 

приблизително през същия период. Например, съществуват около 5000 (пет хиляди) 

гръцки ръкописи на Новия Завет (изцяло или фрагменти). Най-важните от тях се 

отнасят към първата половина на IV в.сл.Хр. (300-350 г.) – „Кодекс Ватиканус” 

(„Ватикански Кодекс (В)”) (сн. 33) от главното съкровище на Ватиканската 

библиотека в Рим, и световно известният „Кодекс Синайтикус” („Синайски 

Кодекс”)(сн. 34), сега най-скъпият експонат в Британския кралски музей в Лондон. 

  
сн. 33. Страница от „Кодекс Ватиканус” сн. 34. Страница от „Кодекс Синаитикус” 

 

 Неизвестно кога и как „Кодекс Ватиканус” е попаднал във Ватиканската 

библиотека. Датира се към средата на IV век. Счита се за един от 50-те ръкописи, 

приготвени от Евсевий Кесарийски по поръка на император Константин Велики. 

Евсевий ползвал услугите на вещ египетски калиграф. Кодексът съдържа цялата 

Библия (двата Завета), без посланието до Филимон и голяма част от посланието до 

евреите. До откриването на Синайския кодекс се е считал за най-древен. Написан е на 

гръцки в три успоредни колони. 

 Днес учените считат „Кодекс Синайтикус” за най-стар (началото на IV в.). 

Съдържа почти целия Стар Завет, целия Нов Завет, посланието на Варнава и 

"Пастирът" на Ерм (последните две книги не са канонични). Текстът е написан в четири 

отвесни колони. Манускриптът е пергаментен, без ударения и придихания.  Открит е на 

части при две посещения на Константин фон Тишендорф (Konstantin von Tischendorf, 

1815-1874) в Синайския манастир "Св. Екатерина". Оттук идва и името му. Тишендорф 

го подарил на руския император Александър II, който го предал в Народната 

библиотека в Петроград. Тишендорф го издал в 1846 и 1862 г., а по-късно само Новия 

Завет. Британското правителство е закупило „Кодекс Синайтикус”  от Съветското 

правителство (по времето на Сталин) на Рождество Христово през 1933 г. за 100 000 

http://www.pravoslavieto.com/history/03/260_Evsevij_Kesarijski/index.htm
http://www.pravoslavieto.com/life/05.21_sv_Konstantin_Elena.htm
http://www.pravoslavieto.com/life/06.11_svv_ap_Varnava.htm
http://www.pravoslavieto.com/books/tsonevsky/18_Erm.htm
http://www.pravoslavieto.com/life/05.31_sv_ap_Erm.htm
http://www.pravoslavieto.com/poklonnichestvo/sinai/index.htm
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английски лири и от тогава той се съхранява в Британския музей и е най-ценния му 

(практически безценен) експонат. 

 Може да се добие представа колко добре засвидетелстван е Новия Завет със 

споменатите вече 5000 древни ръкописа и отделеното място на два от тях, ако се сравни 

с текстовия материал на други древни исторически съчинения. Например, от всичките 

142 книги на „Римската история”, написани от Ливий (59 г.пр.Хр. – 17 г.сл.Хр.) само 35 

са се запазили. Те са известни от не повече от 20 ръкописа, като само един – съдържащ 

кн. 3 и 4 – е от IV в., а останалите са по-късни преписи. Друг автор, Тацит, написва 

около 100 г.сл.Хр. „Историите” в 14 книжки, като само четири и половина от тях са се 

запазили. Още по показателни са примерите с по-ранни, но световно значими 

произведения и автори – „Историята” на Херодот („бащата на историята” – 488-428 

г.пр.Хр.), както и „Историята” на Тукидид (около 460-400 г.пр.Хр.) са известни от по 7-

8 ръкописа, като най-ранният от тях е от 900 г.сл.Хр.!  Могат да се дадат още много 

примери за основополагащи древни произведения, от които са се запазили много по-

малко ръкописи от много по-късно време сравнение с Новия Завет (и Библията като 

цяло).  

 Освен двата пълни кодекса, които бяха споменати по-горе, има десетки 

фрагменти от значително по-ранни периоди. Х. И. Бел и Т. К. Скийт са публикували 

съдържанието на фрагменти от християнски папируси, които са датирани от експерти 

по папирулогия не по-късно от 150 г.сл.Хр. (само 50 години след написването на Новия 

Завет). Една от хипотезите е, че тези фрагменти са написани от неизвестен автор, който 

е познавал добре четирите Евангелия и е подготвил нещо като наръчник, с който да учи 

хората на евангелските разкази.  

 Още по-ранен и по-важен е един фрагмент от папирус (с размери едва 9 на 6 

см), съдържащ Йоан 18:31-33, 37-38, съхраняващ се в библиотеката „Джон 

Райландс”, Манчестър, датиран палеографски към 130 г.сл.Хр. Този фрагмент 

показва, че последното от четирите Евангелия, което е било написано (според 

преданията) в Ефес между 90 и 100 г.сл.Хр., е било разпространено в Египет 

(папирусът е намерен там през 1917 г.) най-късно около 40 години след 

съставянето му. Това е най-ранният фрагмент на Новия Завет, открит и доказан 

досега.  

  Съвсем наскоро през 2012 г.  излезе съобщение, което предизвика сензация 

в средите на археолозите „за откриването на фрагмент от Евангелието на Марк в 

Близкия изток, датиращ от I век (сн. 35). Ако това се докаже от научната 

общественост, този ръкопис ще е по-стар от „фрагмента на Райландс” и ще 

„пренапише” археологическите схващания за книгите на Новия Завет. Авторите 

на това съобщение твърдят, че са открити още две нови писмени находки. 

Намерена е ранна проповед върху книгата Послание към евреите, както и най-

старите известни досега ръкописи на писмата на апостол Павел. Подробности за 

артефактите ще бъдат публикувани в академичен труд, който ще излезе през 2013 

г., твърди Даниел Б. Уолъс – професор по Нов Завет в богословската семинария в 
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Далас, САЩ. По думите на Уолъс, фрагментите и ръкописите са били намерени в 

Египет. По значимост те могат да се сравнят със свитъците от Мъртво море, 

убеден е професорът. Откъсът от Евангелието на Марк е „много малък фрагмент, 

с малко на брой стихове, но със сигурност Марк е неговият автор”, подчертава 

Уолъс. Новооткритият фрагмент от Марк ще бъде публикуван в книга заедно с 

още 6 други ръкописа. Един от тях ще бъде проповед върху Посланието към 

евреите, датираща от II век. Това показва, че посланието, чийто автор е 

неизвестен, е прието още от Ранната църква като част от Свещеното писание. 

Сред находките попадат още фрагменти от писма на Лука и апостол Павел, 

датиращи от  II век. Уолъс не уточнява точно кои писма са открити. „Сега имаме 

нови 4 ръкописа, които са с още по-ранна датировка”, пояснява той (източник: 

christianexaminer.com). 

 Друг вид доказателства се откриват в цитати от Новия Завет в други ранни 

писания. Авторите, известни като „апостолски мъже”, са писали между 90-160 г.сл.Хр. 

В техните ръкописи се намират свидетелства за това, че са познавали повечето от 

книгите на Новия Завет. В три апокрифни (неканонични) съчинения, които са датирани 

около 100 г.сл.Хр. – „Посланието на Варнава” (писано вероятно в Александрия); 

„Дидахе” или още известно като „Учението на дванадесетте апостоли” (съставено в 

Сирия или Палестина) и „Посланието към Коринтската църква” (изпратено от римския 

епископ Климент към 96 г.) – се откриват съвсем сигурни цитати от Евангелията, 

Деяния на апостолите, посланията към Римляните, I Коринтяни, Ефесяни, Тит, Евреите, 

I Петрово.  

 В писмата, писани от Игнатий (Антиохийски епископ) по време на пътуването 

му към Рим, за да приеме мъченическа смърт през 115 г.сл.Хр., има много цитати от 

Матей, Йоан,  Римляни, I и II Коринтяни, Галатяни, Ефесяни, Филипяни, I и II Тимотей 

и Тит, които могат точно да се идентифицират. Поликарп, съвременник на Игнатий, 

цитира в едно свое писмо до  Филипяните (около 120 г.сл.Хр.) пасажи от Евангелията, 

Деяния на апостолите, посланията към Римляните, I и II Коринтяни, Галатяни, 

Ефесяни, Филипяни, II Солунци, I и II Тимотей, Евреите, I Петрово и I Йоан.  

 Така може да се продължи с авторите от II век, натрупвайки значителен брой 

свидетелства за това, че те са били добре запознати с книгите на Новия Завет. 

Изследването на този вид доказателства е свързан с подход, който се нарича 

„текстуален критицизъм”, много важен при изследване произхода и датирането на 

древни писания.  

 Най-ранният списък на част от Новозаветните книги, който е открит и известен 

за сега, е бил съставен от еретика Маркион през 140 г. Друг ранен списък, също от 

римски произход, датиращ от края на II век., се нарича „Мураториев фрагмент”. Той е 

бил публикуван най-напред в Италия през 1740 г. от любителя на антики кардинал 

Муратори. Началото на фрагментът е повредено, но очевидно споменава Матей и 

Марко, защото се отнася към Лука, като към трето Евангелие. Фрагментът споменава 

още Йоан, Деяния на апостолите, 9-те Павлови послания към църквите и 4-те му към 
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отделни лица (Филимон, Тит, I и II Тимотея), Юда, 2 послания на Йоан, Апокалипсиса 

на Йоан и Апокалипсиса на Петър (неканонична книга), „Пастирът” на Ерм (римско 

съчинение от около 110 г.сл.Хр.) се упоменава като подходящо четиво, но не трябва да 

се включва в числото на пророческите или апостолски писания.  

 Още в началото на II в. се оказва, че четирите Евангелия са били обединени в 

един сборник. Около 115 г. Игнатий (Антиохийски епископ) споменава Евангелието (4-

те книги) като авторитетно писани. Тази практика да се преписват 4-те Евангелия и 

подвързват в една книга остава за векове. Доказателство за това е и един от шедьоврите 

на славянската писменост (счита се за най-стария пълен текст на кирилица), достигнали 

до нас – „Остромировото Евангелие” (сн. 36), което сега се съхранява в Петербургската 

библиотека. Преписът е изготвен за болярина Остромир, приближен на киевския княз 

Ярослав. Автор на преписа е дякон Григорий, работил в Новгород. Бележка на 

последния лист на Евангелието подробно информира, че изготвянето на ръкописа е 

отнело повече от половин година – от 21 октомври 1056 г. до 12 май 1057 г. 

„Остромировото Евангелие” съдържа 4-те Евангелия и е написано около 70 години 

след приемането на християнството в Русия. Явно е, че този текст е препис на 

старобългарски кирилски оригинал, който е изгубен или не е намерен засега. 

 „Корпус Паулинум”, или посланията на апостол Павел, били събрани по същото 

време, когато се оформило четирисъставното Евангелие (началото на II в.). Не след 

дълго анонимното послание към евреите било прибавено към Павловите писания, а 

Деянията на апостолите – към „Съборните послания” на Петър, Яков, Йоан и Юда.   

  
сн. 35. Фрагмент от Марк (най-ранен) сн. 36. Страници от „Остромировото Евангелие”. 

 

Ориген (185-254 г.) споменава като общоприети четирите Евангелия, Деянията, 

тринайсетте Павлови послания, I Петрово, I Йоаново и Откровението.  

Евсевий (185-254 г.) съобщава имената на всички книги от Новия Завет освен 

Яков, Юда, II Петрово, II и III Йоаново, които се оспорвали от някои, но се признавали 

от повечето християни. 
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Атанасий записва през 367 г. двадесет и седемте книги на Новия Завет като 

единствени канонически. Скоро след него Йероним и Августин последвали примера му 

и на Запад. По на Изток процесът на изясняване на каноничните книги продължил 

повече и едва около 508 г. II Петрово, II и III Йоанови, Юда и Откровението били 

включени в една версия на Сирийската Библия в допълнение към останалите 22 книги 

от Новия Завет. 

В заключение, по отношение избора на каноничните книги, трябва да се 

подчертае категорично, че Новозаветните книги не са придобили авторитет за 

Църквата, понеже са били включени формално в някакъв канонически списък, а 

защото Църквата включвайки ги в своя канон, вече ги е била приела за 

боговдъхновени, признавайки тяхната духовна стойност и всеобщ апостолски 

авторитет. 

Първите църковни събори, които класифицирали каноническите книги, се 

състояли в Северна Африка – в Хипо Региус през 393 г. и в Картаген през 397 г. Целта 

на тези събори  не била да наложат нещо ново на християнския свят, а да 

систематизират онова, което вече било общоприета практика за тези църковни 

общества.  

 

9. Археологически находки, свързани косвено или пряко с Новия Завет 

Освен разгледаните артефакти, свързани с Новозаветните книги, има и други, 

които пряко или косвено се отнасят към Новия Завет, някои от които са разгледани 

накратко в тази последна лекция. 

В Деяния на апостолите е описано как при последното посещение на Павел в 

Ерусалим в Храма се надига брожение, тъй като се разпространил слух, че той е 

осквернил святото място, въвеждайки в него езичници (Деян. 21:27-28).  Езичниците 

можели да влизат във външния двор, който не бил част от същинските храмови 

постройки. Те нямали право да влизат по-навътре, защото ги грозяло смъртно 

наказание.  Римските власти били толкова загрижени (преди Юдейското въстание) да 

успокояват религиозните чувства на юдеите, че извършвали екзекуции дори на римски 

граждани за такова провинение. Никой не можел да се оправдае с незнание на тази 

заповед, защото имало табелки на гръцки и латински език, поставени върху оградата, 

отделяща външния от вътрешния двор, които предупреждавали езичниците, че за 

такова нарушение се предвижда смъртно наказание. Един от тези гръцки надписи, 

открит в Ерусалим през 1871 г. от К. С. Клермон, се съхранява в Истанбул и гласи 

следното: „Никой чужденец не може да влезе отвъд оградата, която заобикаля Храма и 

заградената площ. Всеки, който бъде заловен там, ще допринесе сам за последвалата му 

смърт”. Павел е написал в Ефес. 2:14 за „средната стена”, която разделяше юдеи и 

езичници и е разрушена от Христос. Този израз дава основание да се счита, че тази 

метафора е била изведена именно от тази храмова бариера, забраняваща на езичниците 

да навлизат в територията, запазена само за юдеи. 
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Други новозаветни събития са били „допълнително осветлени” от 

археологически открития във и около Ерусалим. „Къпалнята Витесда”, спомената в 

Йоана 5:2, е била разположена в североизточната част на стария град Ерусалим, но 

която се е наричала „нов град” през I в.сл.Хр. През 1888 г. разкопките в близост до 

църквата „Св. Анна” достигат до останки на древна църковна сграда. Под нея имало 

крипта, чиято северна страна е разделена на пет части, наподобяващи сводове. Върху 

стената имало фрагменти от фреска, която изобразявала ангел, който раздвижва водата. 

Очевидно е, че строителите на тази постройка са считали, че тя е на мястото на 

къпалнята Витесда. Продължилите под тази крипта разкопки показали, че те наистина 

били прави. Открито било стълбище, което водело към водоизточник с пет тесни арки. 

Малко са обектите в Ерусалим от споменатите в Евангелията, които могат да бъдат 

идентифицирани с такава точност.  

Идентифицирането на новозаветни места в Ерусалим е рядкост, поради 

разрушаването и опожаряването на града от римляните през 70 г.сл.Хр. и изграждането 

на нов езически град на неговото място. Друг проблем е пренаселеността на града и 

трудността да се провеждат в него археологическата проучвания. Има много дискусии 

относно традиционни места, които не са доказани със сигурност. Например, църквата 

„Св. Гроб” е построена на място, посочено от император Константин Велики, когато 

той посетил Ерусалим през 327 г. и сега е сигурно, че то се е намирало извън „втората 

стена” на Ерусалим, което по-скоро може да се идентифицира с „Голгота”. Има и друго 

място в северната част на Ерусалим, което е точно по посока на Дамаск. До него сега се 

намира градската автогара, но над него може ясно да се види скала, приличаща на 

череп („голгота” означава череп). В градината близо до нея е открита гробница и лозе с 

виноделна – „шарапана”. Тази градина която се счита за по-достоверно място на гроба 

Господен дори и от месианските еврейски изследователи (Йоан 19: 41).  

Апостол Павел писал „Посланието до римляните” в град Коринт през зимата на 

56-57 г. Към края на писмото си Павел изпраща поздрави и от градския ковчежник 

Ераст (Римл. 16:23).  По време на разкопките в Коринт през 1929 г. Т. Шиър открива 

настилка с надпис „Erastus pro: aed: s:p: stravit” („Ераст, попечител на обществените 

здания, положи тази настилка на свои разноски”). Тази настилка е датирана към I 

в.сл.Хр. и е много вероятно нейният дарител да е онзи Ераст, споменат от Павел. 

В Коринт е намерен още един фрагментарен надпис, който гласи „Синагога на 

евреите”. Може би е от същата синагога, в която Павел е спорил по духовни въпроси, 

когато е пребивавал в Коринт. Друг коринтски надпис споменава „макеллон” или 

„месарница” на града, която е спомената от Павел в I Кор. 10:25.  

Павел и Варнава са наречени съответно Хермес и Зевс от местното население в 

Листра, Мала Азия (Деян. 14:12). Свидетелство за поклонение на тези езически 

божества е открито при археологически разкопки в околностите на Листра през 1910 г.  

Намерен е каменен олтар с надпис „Слушателят на молитвите” (предполага се от 

изследователите, че това се отнася за Зевс).  
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 Много еврейски села имали обикновени и скромни синагоги, подобни на 

местните жилища. От 204-те галилейски градове и села, споменати от Йосиф Флавий, 

досега археолозите са успели да открият само 3 синагоги, построени преди I в.сл.Хр., 

като само една от тях (в Масада) е от времето на Втория Храм т.е. построена преди 

70г., когато Ерусалим и Храма са разрушени от римляните.  

Освен в Новия завет на Библията, информация за дейността на Исус Христос 

има в творби на някои римски автори. В животоописанието на римския император 

Клавдий от 119 г. - историкът Светоний (75-130 г.) споменава: „Тъй като евреите 

вдигали постоянни бунтове под подстрекателството на Крестус, той ги изгонил от 

Рим”. Предвид факта, че този указ се появява около 49 г., вероятно в Рим е имало 

активна християнска общност (голяма част от членовете й все още се считали за 

набожни евреи) – около 20 години след разпъването на кръст на Исус, което учениците 

датират приблизително към 29 г. За същото събитие се споменава и в Деян на апост.. 

18:2 - „където намери един юдеин на име Акила, роден в  Понт и неотдавна 

пристигнал от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий беше заповядал да се 

махнат всички юдеи от Рим; и Павел дойде при тях”. Светоний също потвърждава 

преследването на християните по времето на император Нерон „Наказание от Нерон бе 

нанесено на християните, класа хора, отдадени на нови и пакостливи суеверия”.  

Римският историк Тацит (56-117 г.сл.Хр.) обяснява действията на Нерон в 

творбата си от 117 г. „Анали”. На Нерон му трябвала изкупителна жертва за големия 

пожар от 64 г., който опустошил Рим: „Нерон създаде забавление и подложи на най-

необикновени мъчения така наречените християни (християнос), мразени заради 

мерзостта им”. Създателят на тази секта, добавя Тацит, „бил Христос (Христус), който 

по време на управление на Тиберий бил екзекутиран по нареждане на прокуратор 

Понтий Пилат (Анали 15, 44) (Приложения 7 и 11). „Христус” е латинската версия на 

името Христос, гръцкият превод на еврейската титла moshiach (или meshiach на 

арамейски), което означава „месия” или „помазаник”. Това име на Исус започнало да се 

употребява след смъртта му.  

Вероятно най-вълнуващото доказателство за Исус в нехристиянски текстове от 

първи век идва от еврейския историк Йосиф Флавий (37-100 г. - Първоначално той е 

един от водачите на Юдейското въстание, но е пленен от римляните и преминава на 

тяхна страна). Книгата му „Юдейски древности” била вярно преписвана в 

християнските манастири и ако следното не е „интерполация”, то авторът ни казва: „По 

това време живееше Исус, мъдър човек”, който бил „извършител на чудеса и привлякъл 

към себе си много от евреите и езичниците”. Две са препратките от Йосиф Флавий за 

Исус Христос – в книга 18, глава 3, параграф 3 и в книга 20, глава 9, параграф 1 от 

„Юдейски древности”.  

Един от първите църковни водачи, епископ Папий от Хиерапол (в съвременна 

Турция), отбелязал в началото на II в., че „Марко записал точно онова, което си 

спомнял, че Исус е казал и направил, макар и не подредено”. 
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Към края на своята мисия Исус Христос влиза в Ерусалим за празнуване  на 

Пасхата. По онова време римският прокуратор на Юдея (вече римска провинция, а не 

автономна област като Галилея) бил пристигнал в града с войници, част от Десети 

римски легион. Прокуратор е Пилат от рода Понтий (26-36 г.сл.Хр.) – семейство 

римски конници с големи амбиции (Приложение 7). Пилат Понтийски в четвъртата 

година от управлението си се опитвал да превърне своето управление на Юдея в 

образец на законност и ред. Той организирал строежа на нов акведукт, който да доставя 

вода в Горния град, където живеели свещениците и заможните семейства. Йосиф 

Флавий твърди, че строежът бил финансиран от съкровищницата на Храма – действие, 

което при нормални условия би предизвикало протест на свещениците. След като 

новината се разнесла, тълпи юдеи организирали край Храма протест, който бил 

безмилостно потушен. Според Флавий римските войници се смесили с тълпата и се 

„нахвърлили безразборно върху метежниците и зяпачите, така че загинали много хора”. 

Вероятно споменът от това събитие бил пресен, когато поклонниците се събрали в 

Ерусалим през 30 г. Еврейският философ Филон пише, че управлението на Пилат било 

белязано от „крещящи несправедливости и жестокости”. 

Идва деня, когато Исус е осъден да бъде разпнат на кръст. Това включвало 

поредица от действия. Първо осъденият бил бичуван, за да загуби кръв и силите му да 

отслабнат преди разпъването. Практиката показвала, че здрав мъж може да оцелее на 

кръста два дни или дори повече. Еврейските закони изисквали осъдения („обесения на 

дърво”) да бъде свален преди залез (Втор. 21:22-23).  По тази причина било важно да 

се ускори смъртта, като първо се предизвика сериозна кръвозагуба. Исус бил бичуван, а 

за дрехите му войниците хвърлили жребие. Римски зарове от времето на Исус са били 

открити при разкопките на Сепфорис. „Дъска” за игра на basilinda, белязана с буквата 

„В” (отговаряща на basileus – цар), още личи на плочника на манастира „Сионските 

сестри”, който вероятно се намира на мястото на крепостта Антония. Последните 

проучвания показват, че плочника е от II в. Осъдените се отправят към „Хълма на 

черепа” („Голгота” на арамейски). Исус вероятно носел само напречната греда 

“patibulum”, която можело да тежи до 35 кг. В днешен Ерусалим поклонниците 

продължават да изминават пътя от предполагаемото място на крепостта Антония до 

Голгота – маршрут известен с името „Виа Долороса”.  

Разпъването на кръст получава потвърждение от едно откритие, направено през 

1968 г. в гробището „Гив’ат  ха-Мивтар” край Ерусалим. Археолозите разкриват 

няколко костници (каменни ковчези). В една от тях е открит скелет на зрял евреин, 

идентифициран от надпис като Йехоханан (сн. 37). Съдебномедицинските експертизи 

показват, че той е бил разпънат на кръст. Костите на глезените му все още били 

приковани с един-единствен 18-сантиметров гвоздей (сн. 38). Нараняванията по ръцете 

показват, че мъжът е бил прикован към кръста през китките, а не през дланите. Най-

изненадващо било състоянието на краката на осъдения. Д-р Нику Хаас е написал в 

доклада си: „десният голям пищял и костите на левия прасец са счупени на едно и също 

ниво, което навежда на мисълта за един–единствен силен удар”. Тези 
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съдебномедицински данни доказват автентичността  на описаните в Евангелията 

подробности относно счупването на краката на осъдените.  

 Богатите евреи били погребвани в гробници. Обикновено те били изсечени в 

скалите по хълмовете около Ерусалим и повечето приличали на малки пещери с 

каменни подиуми за тялото и няколко ниши (локули) за костниците. Входът към 

гробницата бил запечатван с кръгъл или квадратен камък, наречен „голал”. Според 

учените фактът, че жените донасят новината за празния гроб на Исус Христос, е 

автентичен детайл, тъй като при нормални обстоятелства всеки автор от I в.сл.Хр. би 

избрал мъж за свидетел на едно толкова безпрецедентно събитие.  

 

  
сн. 37. Надписът Йехоханан върху костницата. сн. 38. Гвоздеят и част от костта на Йехоханан 

 

В тези смутни времена Савел (по-късно наречен Павел) от гонител на 

последователите на Христос се променя в един от най-ревностните вярващи. Той е 

роден в Тарс – град в римската провинция Киликия. Разположен край устието на река 

Киднус в днешната  турска провинция Мерсин, Тарс е покорен под римска власт през 

64 г.пр.Хр. Жителите на града с такава готовност плащали годишния си данък, че цезар 

Август му дал по-късно статут на „свободен римски град”, като неговите видни жители 

получили римско гражданство. В рамките на Римската империя Тарс станал известен 

като водещ център на познанието, където гръко-римски философи общували с еврейски 

книжници. Савел е роден около 10 г.сл.Хр. в набожно еврейско семейство. 

Първоначално той е бил обучаван в училището към синагогата в родния си град и е бил 

подготвен за равин. На 18 годишна възраст бил изпратен в Ерусалим да изучава 

фарисейските коментари под ръководството на Гамалиил, който бил учен, може би е 

бил внук на великия равин Хилел.  

Както бе споменато, през 64 г.сл.Хр. голям пожар със съмнителен произход 

опустошил град Рим. Някои се съмнявали, че император Нерон (54-68 г.сл.Хр.) го 

подпалил нарочно, за да отвори място за грандиозни нови строежи. Римският историк 

Тацит пише, че на Нерон му трябвала изкупителна жертва и за целта избрал 
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християнската общност в Рим. Много от членовете й били арестувани и щателно 

разпитвани, след което – продължава Тацит – „и други били осъдени”. Писмо на 

римския епископ Климент I от края на I в. и апокрифен документ от II в. („Деянията на 

Петър”) твърдят, че апостол Петър също бил заловен по време на гоненията. Според 

втория документ апостол Петър бил разпънат на кръст в римската арена заедно с други 

християни, като Петър помолил кръстът му да бъде обърнат надолу, защото се чувствал 

недостоен да умре по същия начин както Спасителя – Исус Христос. Предания 

разказват, че след това апостол Петър бил погребан в едно поле на десния бряг на река 

Тибър, наречено „Ager Vaticanus” („Ватиканското поле”). Около 200 г. християнският 

богослов Тертулиан от Картаген (ок.155-230 г.сл.Хр.) твърди, че апостол Павел също 

бил убит по време на Нероновите погроми. По-късно и богослова Ориген (ок. 185-284 

г.сл.Хр.) съобщава същото. Вероятно апостол Павел, като римски гражданин, е бил 

обезглавен.  

По времето на Нерон (през 62 г.сл.Хр.) в Палестина починал прокуратора Фест, 

наследник на Феликс (Приложение 9). Това събитие създало неочакван властови 

„вакуум”. Според съвременника на това събитие – еврейския историк Йосиф Флавий – 

първосвещеникът Анания получава подкрепата на Синедриона да изправи пред съда 

„брата на Исус Яков и други, обвинени, че са нарушили закона”. Евсевий пише, че 

Яков, който бил глава на Ерусалимската църква, бил хвърлен от парапета на Храма и 

пребит до смърт с тояги. След смъртта на Петър и Яков ранното християнско общество 

в Ерусалим останало без изявен водач.  

Междувременно несъгласни еврейски групи – есеи, фарисеи и по-войнствените 

зилоти в Галилея – продължавали да агитират срещу римското управление. Зилотите се 

превърнали в политическа организация със собствено крило от „сикарии” т.е. 

„кинжалоносци”. През 66 г.сл.Хр. по времето на режима на Гесий Флор (Приложение 

7), който според историка Йосиф Флавий, властвал като палач, а не като управител, 

напрежението преминало в бунт. Римската реакция закъсняла, поради хаотичното 

управление на Нерон. Все пак Рим изпратил в Палестина един от най-способните си 

военачалници – Веспасиан, за да потуши бунта (Юдейското въстание). През пролетта 

на 67 г. неговата войска навлиза в Северна Палестина и зилотските части, под 

командването на историка Йосиф,  били лесно разгромени.  Две години по-късно (69 

г.), когато Рим бил обхванат от гражданска война след смъртта на Нерон, легионът на 

Веспасиан го провъзгласил за император (69-79 г.сл.Хр.), а неговият син Тит бил 

натоварен с продължаването на войната срещу зилотите. През 70 г. Тит с бързи 

действия подсилил обсадата на Ерусалим, която продължавала с променлив успех още 

от 68 г. Войниците му изкопали ров и насипали вал около градските стени. Те убивали 

всеки евреин, опитал се да избяга, като го разпъвали на кръст пред погледите на 

защитниците. През лятото на 70 г. войниците на Тит успели да отворят пробойна в 

стената на Ерусалим и с бой си проправили път до последното убежище на зилотите – 

Храма. На 29 или 30 август и тази позиция паднала пред щурма на римляните. Храмът 

бил опожарен до основи (въпреки че Йосиф Флавий твърди, че Тит искал да го 

пожали). Разрушавайки Храма римляните унищожили „сърцето” на еврейското 
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богослужение и мястото за принасяне на жертви още от времето на Давид и Соломон, 

което почитали около 1000 години с малко прекъсване по време на Вавилонския плен. 

Садукейте се разбягали или били убити и престанали да съществуват като единно 

движение. След това Тит наложил тежко наказание на еврейското население, което се 

противопоставяло на римляните през последните около 3-4 години. Мъже, жени и деца 

били убити или били оставени да загинат в пламъците на избухналия пожар.  

През 1969 г. израелският археолог Нахман Авигад открил покъртителни 

свидетелства за това клане, докато внимателно разчиствал овъглените останки на къща 

от I в.сл.Хр., сега в Стария град на Ерусалим. Тя е известна понастоящем като 

„Горялата къща” и е превърната в музей. Под отломките на почернели стени лежат 

костите на млада жена – все още в позата, когато се опитвала да избяга, протегнала 

ръце към стъпалата на къщата. По съвременни преценки, загиналите по време на 

обсадата са били около 100 000 души, а вероятно още толкова са били отведени като 

роби в Рим. Останалите евреи били изгонени от Ерусалим и им било забранено да се 

връщат. Заедно с тях напуснали и евреите-християни, като мнозина от тях се заселили в 

Пела в Десетоградието (Декаполис) (Приложение 3) – град, намиращ се 

непосредствено на изток от река Йордан и Бет Сан. Периодът на Втория храм 

завършил, а еврейската държава престанала да съществува.  

Гоненията по времето на Нерон и последвалите Юдейски войни оказали голямо 

влияние върху зараждащото се християнство. В рамките само на около 5 години били 

екзекутирани най-видните водачи на Църквата – Стефан, Яков, Петър и Павел. 

Евреите-християни също страдали за разрушаването на Храма, както сънародниците си 

юдаисти, но някои от христяните (неевреи) в Мала Азия възприели разрушаването на 

Храма и Ерусалим като Божие наказание срещу града, отказал да приеме Исус като 

Месия.  

Към края на I в. християнските общности процъфтявали по цялата Римска 

империя, като според някои съвременни преценки само в Мала Азия имало около 

300000 християни. Много римляни били впечатлени от социалната състрадателност на 

християните. Християните се грижели за болните, бедните и затворниците. Ранната 

църква печелела бързо последователи от всякакви етноси и раси. 

Понастоящем, съгласно P. Johnstone (1993), след повече от 2000 години от 

идването на Господ Исус Христос, християните в света (католици, православни и 

протестанти) възлизат приблизително на около 1 800 000 000 (почти всеки трети човек).  
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 Приложение 1 



 

 

Приложение 2 



 

 

Приложение 3 



 

ЦАРЕ   НА   ЮДА   И   ИЗРАИЛ  

 

(XI – VI в.пр.Хр.) 

Приложение 4 

 Хронология на W. Albright (Хронология на E. Thiele) 

Саул 1040-1000 (1040-1000) 

Давид 1000-961 (1000-965) 

Соломон 961-922 (965-931) 

ЮДА ИЗРАИЛ 

Ровоам 
1 

922-915 (931-913) Еровоам I 
I 

922-901 (931-910) 

Авия 
2 

915-913 (913-911)    

Аса 
3 

913-873 (911-870)    

   Надав 
II 

901-900 (910-909) 

   Ваас 
III 

900-877 (909-886) 

   Ила 
IV 

877-876 (886-885) 

   Зимрий 
V 

876 (885) 

   (Тивний 
VI

) - (885) 

   Амрий 
VII 

876-869 (880-874) 

Йосафат 
4 

873-849 (870-848)    

   Ахаав 
VIII 

869-850 (874-853) 

   Охозия 
IX 

850-849 (853-852) 

Йорам 
5 

849-842 (848-841) Йорам 
X
 849-842 (852-841) 

Охозия 
6
 842 (841) Ииуй 

XI 
842-815 (841-814) 

Готолия 
7 

842-837 (841-835)    

Йоас 
8 

837-800 (835-796)    

   Йоахаз 
XII 

815-801 (814-798) 

   Йоас 
XIII 

801-786 (798-782) 

Амасия 
9 

800-783 (796-767)    

   Еровоам II 
XIV

 786-746 (782-753) 

Азария 
10 

783-742 (767-740)    

   Захария 
XV 

746-745 (753-752) 

   Салум 
XVI 

745 (752) 

   Манаим 
XVII 

745-738 (752-742) 

Йотам 
11 

742-735 (740-735)    

   Факия 
XVIII 

738-737 (742-740) 

   Факей 
XIX 

737-732 (740-732) 

Ахаз 
12 

735-715 (735-715)    

   Осия 
XX 

732-721 (732-722) 

   Падането на Самария (Израил)-721 

Езекия 
13 

715-687 (715-686) 
 

  

Манасия 
14 

687-642 (686-642) 
 

  

Амон 
15 

642-640 (642-640) 
 

  

Йосия 
16 

640-609 (640-609) 
 

  

Йоахаз 
17 

609 (609) 
 

  

Йоаким 
18 

609-598 (609-598) 
 

  

Йоахин 
19 

598-597 (598-597) 
 

  

Седекия 
20 

597-587 (597-586) 
 

  

Падането на Юдея – 587   (586)  
 

  



 

ВАЖНИ СЪБИТИЯ И ДАТИ: 

 Вавилонски плен – 587-538  (586-538) г.пр.Хр. 

 Първо завръщане на пленници – 538 г.пр.Хр. 

 Подновяване строежа на Храма - 520 г.пр.Хр. 

 Завършване строежа на Храма – 515 г.пр.Хр. 

 Пристигане на Ездра - 458 г.пр.Хр. 

 Пристигане на Неемия – 445 г.пр.Хр. 

 Александър Велики завладява Палестина и Египет – 332 г.пр.Хр. 

 

Д И Н А С Т И Я   НА   Х А С М О Н Е И Т Е   (М А К А В Е И Т Е) 
 

(166 - 37  г.пр.Хр.) 

(хронология по „Библейска археология”, 1992) 

Приложение 5 

Макавейско въстание и Юда Макавей 166-160 

Йонатан Макавей 160-143 

Симон Макавей 143-134 

Йоан Хиркан 134-104 

Аристовул 104-103 

Александър Яней 103-76 

Саломе Александра 76-67 

Аристовул II 67-63 

Хиркан II 63-40 

Матия Антигон 40-37 

 

 

И Р О Д О В А   Д И Н А С Т И Я   (37  г.пр.Хр. – 100 г.сл.Хр.) 
 

(хронология по „Библейска археология”, 1992) 

Приложение 6 

Ирод Велики 37-4 г.пр.Хр. 

Архелай (управлява Юдея) 4 г.пр.Хр. до 6 г.сл.Хр. 

Ирод Антипа (Галилея и Перея) 4 г.пр.Хр. до 39 г.сл.Хр. 

Ирод Филип (Ватанея и др.) 4 г.пр.Хр. до 34 г.сл.Хр. 

Ирод Агрипа I 37-44 г.сл.Хр. 

Ирод Агрипа II 53-100 г.сл.Хр. 

 



 

РИМСКИ   УПРАВИТЕЛИ   НА   ЮДЕЯ   (6-70 г.сл.Хр.) 
 

(хронология по „Библейска археология”, 1992) 

Приложение 7 

УПРАВИТЕЛИ  ИМПЕРАТОРИ  

  Октавиан Август 27 г.пр.Хр.-

14 г.сл.Хр. 

Копониус 6-9   

М. Амбибулус 9-12   

Аниус Руфус 12-15 Тиберий 14-37 

Далериус Гратус 15-26   

Пилат Понтийски 26-36   

Марцелус 36-37 Калигула 37-41 

Куспиус Фадус 41-46 Клавдий 41-54 

Тибериус Александър 46-48   

Вентидиус Куманус 48-52   

Антониус Феликс 52-60 Нерон 54-68 

Порциус Фестус 60-62   

Албинус 62-64   

Гесиус Флорус 64-66 Вистание в Юдея (66-73) и край на Израил 

 

П Р О Р О Ц И   (IX – V в.пр.Хр.) 

(хронология по „Нов Библейски речник”, 2007, с допълнения) 

Приложение 8 

Пророци Време на 

служение 

Царе на Юдея, Израил, Вавилон, Персия 

Йоил 810-750 Йоас 
8
, Амасия 

9
, Азария (Озия)

10
,  

Йоахаз 
XII 

, Йоас 
XIII

, Еровоам II 
XIV

 

Амос ок. 760 Азария (Озия)
10

, Еровоам II 
XIV

 

Йона ок. 760 Азария (Озия)
10

, Еровоам II 
XIV

 

Осия 760-722 Азария (Озия)
10

, Йотам 
11

, 
 
Ахаз 

12
,  

Еровоам II 
XIV

, Захария 
XV

, Салум 
XVI

, 

Манаим 
XVII

, Факия 
XVIII

, Факей 
XIX

, Осия 
XX

  

Михей 742-687 Ахаз 
12

, Езекия 
13

, Факей 
XIX

, Осия 
XX

 

Исая 740-700 Йотам 
11

,
 
Ахаз 

12
,Езекия 

13
,Факей 

XIX
,Осия 

XX
 

Наум 664-612 Манасия 
14

, Амон 
15

,  Йосия 
16

 

Софония 640-ок. 610 Йосия 
16

 

Еремия 628-587 Йосия 
16

, Йоахаз 
17

, Йоаким 
18

,  

Йоахин 
19

, Седекия 
20

 

Авакум ок. 605 Йоаким 
18

 

Данаил 605-535 Йоаким 
18

, Йоахин 
19

, Седекия 
20

, 

Навуходоносор II, Валтасар, Кир II 

Езекил 593-570 Седекия 
20

, Навуходоносор II 

Авдий 587 Навуходоносор II (605-5620 

Агей 520 Дарий I (522-486) 

Захария 520 Дарий I 

Малахия ок. 433 Артаксерск I (464-424) 



 

ВЛАДЕТЕЛИ НА ДРЕВЕН ЕГИПЕТ (XXXII – I в.пр.Хр.) 

(хронология по „История на Света в дати”, 1997) 

Приложение 9 

ПРЕД  ДИНАСТИЧЕН  ПЕРИОД    

   

 

4000-3200 г.пр.Хр. 

 

РАННО  ДИНАСТИЧЕН  ПЕРИОД  

 

I династия  

 Мен/Менес/Нар-Мер/Нармерза 

Аха 

 

II династия 

Джер 

Ден-Семти 

Удиму 

Перибсен 

 

 

 

 

3200-2980 г.пр.Хр. 

 

 

 

2980-2780 г.пр.Хр. 

 

ДРЕВНО   ЦАРСТВО 

 

III династия 

Джосер 

Сехемхет 

Хаба 

 

IV династия 

Снефру 

Хуфу (гръцки: Хеопс) 

Хафра (гръцки: Хефрен) 

Менкаура (гръцки: Мюкерин) 

Джедефра 

Небка 

Шепсескаф 

 

V династия 

Усеркаф 

Сахура 

Нефериркара 

Ниусерра 

Исеси 

Унис 

 

VI династия 
Тети 

Пепи I 

Меренра 

Пепи II 

 

 

 

2780-2723 г.пр.Хр. 

 

 

 

 

2723-2565 г.пр.Хр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2565-2420 г.пр.Хр. 

 

 

 

 

 

 

 

2420-2258 г.пр.Хр. 



 

 

ПЪРВИ   МЕЖДИНЕН   ПЕРИОД 

 

VII-X династии 

Хети I 

Хети II 

Иби 

Мерикара 

Ментухотеп I 

 

 

 

 

2258-2040 г.пр.Хр. 

 

СРЕДНО   ЦАРСТВО 

 

XI династия  
Ментухотеп II 

Ментухотеп III 

 

XII династия 

Аменемхет I 

Сенсурет I/Сезострис I 

Аменемхет II 

Сенсурет II/Сезострис II 

Сенсурет III/Сезострис III 

Аменемхет III 

Аменемхет IV 

царица Нефрусебек 

 

 

 

 

2040-2000 г.пр.Хр. 

 

 

 

2000-1786 г.пр.Хр. 

 

ВТОРИ   МЕЖДИНЕН   ПЕРИОД  (ХИКСОСИТЕ) 

 

XIII-XVI династии (повечето имена са изгубени) 

Хенджер 

Салитис 

Хиан 

Апопи I 

 

XVII династия 

Секененре II 

Камес 

 

 

 

 

1786-1600 г.пр.Хр. 

 

 

 

 

 

1600-1570 г.пр.Хр. 

 

НОВО   ЦАРСТВО 

 

XVIII династия 

Яхмес I (гръцки: Амазис I) 

Аменхотеп I 

Тутмос I 

Тутмос II 

царица Хатшепсут 

Тутмос III 

 

 

 

1570-1342 г.пр.Хр. 

 

 

 

 

 

 



 

Аменхотеп II/Аменофис II 

Тутмос IV 

Аменхотеп III/Аменофис III 

Аменхотеп IV/Аменофис IV 

Ехнатон 

Тутанхамон 

Хоремхеб 

 

XIX династия 

Рамзес I 

Сети I 

Рамзес II 

Сети II 

Мернептах 

 

XX династия 

Сетнахт  

Рамзес III 

Рамзес IV 

Рамзес V 

Рамзес VI 

Рамзес VII 

Рамзес VIII 

Рамзес IX 

Рамзес X 

Рамзес XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

1342-1197 г.пр.Хр. 

 

 

 

 

 

 

1197-1085 г.пр.Хр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ   МЕЖДИНЕН   ПЕРИОД 

 

XXI династия 
Смендес/Несубанебджед 

Херихор 

 

XXII династия 

Шешонк I/Шешонк I 

Осоркон I 

 

XXIII династия 
Педибастет 

 

XXIV династия 

Тефнахт 

Бокенранф/Бокхорис 

 

 

 

1085-950 г.пр.Хр. 

 

 

 

950-817 г.пр.Хр. 

 

 

 

817-730 г.пр.Хр. 

 

 

730-715 г.пр.Хр. 

 

КЪСНО   ЦАРСТВО 

 

XXV династия 

Шабака 

Тахарка 

 

 

 

 

715-656 г.пр.Хр. 

 

 

 



 

XXVI династия 

Псамтех I/Псаметих 

Нехо 

Псамтех II 

Априй/Хофра 

Амазис II 

Псамтек III 

 

XXVII династия 

Камбиз 

Дарий I 

Ксеркс 

 

XXVIII династия 

Амюртайос 

 

XXIX династия 

Неферит I 

Ахорис 

Неферит  II 

 

XXX династия 

Нектанеб 

Тахос/Теос 

Нектанеб 

 

XXXI  династия 

Дарий  III 

663-525 г.пр.Хр. 

 

 

594-588 г.пр.Хр. 

588-568 г.пр.Хр. 

568-526 г.пр.Хр. 

526-525 г.пр.Хр. 

 

525-404 г.пр.Хр. 

525-522 г.пр.Хр. 

522-486 г.пр.Хр. 

486-465 г.пр.Хр. 

 

404-398 г.пр.Хр. 

 

 

398-378 г.пр.Хр. 

 

 

 

 

378-341 г.пр.Хр. 

 

 

 

 

336-332 г.пр.Хр. 

 

ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ЕГИПЕТ ОТ АЛЕКСАНДЪР 332  г.пр.Хр. 

Александър Велики  

 

ПЕРИОД   НА   ПТОЛОМЕИТЕ  ИЛИ  ЛАГИДИТЕ 

 

Птоломей I Сотер (управител до 305 г., след това цар) 

Птоломей II Филаделф 

Птоломей III Евергет I 

Птоломей IV Филопатор 

Птоломей V Епифан 

Птоломей VI Филометър 

Птоломей VII Неос Филопатор 

Птоломей VIII Евергет II 

Птоломей IX Сотер II 

Птоломей X Александър I 

Птоломей XI Александър II 

Птоломей XII Аулет 

Клеопатра VII 

Птоломей XIII 

Птоломей XIV 

Птоломей XV Цезарион 

 

 

 

332-285 г.пр.Хр. 

285-246 г.пр.Хр. 

246-221 г.пр.Хр. 

221-204 г.пр.Хр. 

204-180 г.пр.Хр. 

180-145 г.пр.Хр. 

145-144 г.пр.Хр. 

145-116 г.пр.Хр. 

116-107; 88-80 г.пр.Хр. 

107-88 г.пр.Хр. 

80 г.пр.Хр. 

80-51 г.пр.Хр. 

51-30 г.пр.Хр. 

51-47 г.пр.Хр. 

47-44 г.пр.Хр. 

44-30 г.пр.Хр. 

РИМСКО   ВЛАДИЧЕСТВО   



 

ВЛАДЕТЕЛИ   НА   ВАВИЛОН,  АСИРИЯ   И   ПЕРСИЯ  (пр. Хр.) 

(хронология по „История на Света в дати”, 1997) 

Приложение 10 

Първа династия на Вавилон       г.пр.Хр. 

 

Втора династия от Исин 

Суму-абум  1894-1881 Мардук-кабит-аххешу 1157-1141 

Сумулаел  1881-1845 Итти-Мардук-балату 1141-1133 

Сабиум  1845-1831 Нинурта-надин-шуми 1133-1127 

Апил-Син  1831-1813 Навухудоносор I 1127-1105 

Син-мубаллит  1813-1793 Енлил-надин-апли 1105-1101 

Хамураби  1792-1750 Мардук-надин-ахе 1101-1083 

Самсу-Илуна         ? Мардук-шапил-дзери 1083-1070 

Аби-ешух  1712-1684 Абад-апла-иддина 1070-1048 

Амми-дитана  1684-1647 Мардук-ахе-ериба 1048-1047 

Амми-садука  1647-1626 Мардук-дзер-кс 1047-1035 

Самсу-дитана  1626-1595 Набу-шуму-либур 1035-1027 

    

Каситска династия  Втора династия от крайморската земя 

Гандаш          ? Симбар-Шипак 1027-1009 

Агум II  ок. 1570 Еа-мукин-дзери 1009 

Бурна-Буриаш I  ок. 1510 Кашшу-надин-ахи 1008-1006 

Каштилиашу III  ок. 1490   

Агум III ок. 1465 Династия от Бази 

Кара-индаш ок. 1415 Еулмаш-шакин-шуми 1006-989 

Кадашман-Харбе I ? Нинурта-кудурри-усур 989-986 

Куригалзу I ок. 1390 Ширикти-Шукамуна 986 

Кадашман-Енлил I ок. 1370   

Бурна-Бурнаш II ок. 1350 Еламитска династия 

Кара-хардаш ?   

Нази-Бугаш ? Мар-бити-апла-усур 985-980 

Куригалзу II  1345-1324 Набу-мукин-апли 980-944 

Нази-Марутташ 1324-1298 Нинурта-кудурри-усур II 944 

Кадашман-Тургу 1298-1280 Мар-бити-ахе-иддина 943 

Кадашман-Енлил II  1280-1265 Шамаш-мудаммик ок. 905 

Кудур-Енлил 1265-1256 Набу-шума-укин I ок. 895 

Шагаракти-Шуриаш 1256-1243 Набу-апла-иддина ок. 870 

Каштилиашу IV 1243-1235 Мардук-закир-шума I ок. 840 

междуцарствие 1235-1228 Мардук-балассу-икби ок. 815 

Енлил-нади-шуми 1228-1225 Баба-аха-иддина ок. 812 

Кадашман-Харбе II ? (5 неизвестни царе) ? 

Абад-шума-иддина 1225-1219 Нинурта-апла-кс ? 

Абад-шума-усур 1219-1189 Мардук-бел-дзери ? 

Мели-Шипак 1189-1174 Мардук-апла-усур ? 

Мардук-апла-иддина I 1174-1161 Ериба-Мардук ? – 760 

Забаба-шума-иддина 1161-1160 Набу-шума-ишкун 760-748 

Енлил-надин-ахи 1160-1157 Набонасар 748-734 



 

Набу-надин-дзери 734-732 Македонски владетели 

Набу-шума-укин II 732   

  Александър III Велики  330-323 

Девета династия  Филип Аридей 323-316 

Набу-мукин-дзери 732-729 Александър IV 316-307 

Тиглат-Паласар III 729-727  

Шалманесер V 727-722   

Меродах-Баладан II 722-710 Династия на Селевкидите (царе-Сирия) 

Саргон/Шарукин II 710-705   

Синахериб 705-703 Селевк I Никатор 305-281 

Мардук-закир-шуми II 703 Антиох I Сотер 281-261 

Меродах-Баладан II 703 Антиох II Теос 261-246 

Бел-ибни 702-700 Селевк II Калиник 246-226 

Асур-надин-шуми 694-693 Антиох Хиеракс 242-228 

Нергал-ушезиб 693 Селевк III Сотер  226-223 

Мушезиб-Мардук 693-689 Антиох III Велики 223-187 

Синахериб 689-681 Селевк IV Филопатор 187-175 

Асархадон 681-669 Антиох IV Епифан 175-164 

Шамаш-шум-укин 669-648 Антиох V Евпатор 164-162 

Кандалану 648-627 Деметрий I Сотер 162-150 

Асирийско междуцар. 627-626 Александър Балас 150-145 

  Деметрий II Никатор 145-140 

Халдейска династия   129-125 

Набополасар 626-605 Антиох VI 145-139 

Навухудоносор II 605-562 Антиох VII Сидет 139-129 

Амел-Меродах 562-560 Селевк V 125 

Нериглисар 560-556 Антиох VIII Грюпос 125-96 

Лабаши-Мардук 556 Антиох IX Кизикенски 115-95 

Набонид 556-539 Селевк VI 96-95 

  Антиох X 95-83 

Ахеменидски владетели  Антиох XI 94 

Кир I 645-600 Филип I 94-83 

Камбиз I 600-559 Антиох XII 87-84 

Кир II 559-529 Филип II 67-65 

Камбиз II 529-522 Антиох XIII Филаделф  

Бардийя 522 Азиатик 69-64 

Навухудоносор III 522 РИМСКО   ВЛАДИЧЕСТВО 

Навухудоносор IV 522   

Дарий I 522-486   

Ксерск I 486-465   

Бел-шиманни 465   

Шамаш-ериба 464   

Артаксерскс I 464-424   

Дарий II 424-405   

Артаксерскс II 405-359   

Артаксерскс III 359-338   

Арсес 338-336   

Дарий III 336-331   



 

ВЛАДЕТЕЛИ   НА   ДРЕВНИЯ   РИМ 

 

(хронология по „История на Света в дати”, 1997) 

Приложение 11 

Царе на Рим  (г.пр.Хр.) Династия на Северите 

Ромул 753-716 Септимий Север 193-211 

Нума Помпилий 716-673 Песцений Нигер 193-194 

Тул Хостилий 673-640 Клодий Албин 196-197 

Анк Марций 640-616 Каракала 211-217 

Тарквиний Приск 616-579 Гета 209-212 

Сервий Тулий 579-534 Макрин 217-218 

Тарквиний Горди 534-509 Елагабал 218-222 

  Александър Север 222-235 

Римска република (диктатори)   

Сула 82-78 Войнишки императори 

Цезар, Помпей, Крас  60-53 Максимин Тракиеца 235-238 

Помпей 52-47 Гордиан I 238 

Цезар 45-44 Гордиан II 238 

Октавиан, Антоний, Лепид 43-27 Пупиен и Балбин 238 

  Гордиан III 238-244 

Римски императори 27 пр.Хр.-395 сл.Хр Филип Арабинът 244-249 

Август  27-14 Филип II 247-249 

Тиберий 37-41 Деций Траян 249-251 

Клавдий 41-54 Херений 251 

Нерон 54-68 Хостилиан 251-252 

Галба 68-69 Требониан Гал 252-253 

Отон 69 Волусиан 252-253 

Вителий 69 Емилиан 253 

  Валериан 253-259 

Първа Флавиева династия Галиен 259-268 

Веспасиан 69-79 Ингенуус 258-259 

Тит 79-81 Марциан и Квиетус 259-261 

Домициан 81-96 Постум 259-268 

  Регалиан 260 

Осиновени императори  Емилиан 261-262 

Нерва 96-98 Ауреол 268 

Траян 98-117 Клавдий II Готски 268-270 

Хадриан 117-138 Викторин 268-270 

  Квинтил 270 

Династия на Антонините Аврелиан 270-275 

Антонин Пий 138-161 Зенобия и Вабалат 270-272 

Марк Аврелий 161-180 Тетрик I  270-274 

Луций Вер 161-169 Тетрик II 270-274 

Авидий Касий 175 Тацит 275-276 

Комод 180-192 Флориан 276 

Пертинакс 193 Проб 276-282 

Дидий Юлиан 193 Прокъл и Боносус 279-281 

  Сатурнин 281 



 

Кар 282-283 Западна римска империя 

Нумериан 283-284 Хонорий 395-423 

Карин 283-285 Константин III 407-411 

  Приск Атал 409-410 

Тетрархия (2 августи и 2 цезари)  414-415 

Диоклециан 284-305 Максим 409-411 

Максимиан 286-305  418-421 

Карауций 286-293 Йовин 411-413 

Алектус 293-296 Констанций  III 421 

Домиций Домициан 296-297 Йоан 423-425 

Констанций I Хлор  305-306 Валентиниан III 425-455 

Галерий 305-311 Петроний Максим 455 

Флавий Север 306-307 Авитус 455-456 

Максенций 306-312 Майориан 457-461 

Домиций Александър 308-310 Либий Север 461-465 

Лициний 308-324 Антемий 467-472 

Максимин Дая 309-311 Олибрий 472 

  Гликерий 473-474 

Флавиева (Константинова) династия Непот 474-475 

Константин I 306-337 Ромул Августул 475-476 

Констанций II 337-340   

Констанс 337-350 През 476 г.сл.Хр. ЗАПАДНАТА РИМСКА 

ИМПЕРИЯ престава да съществува. Константин II 337-361 

Магненций 350-353 

Непоциан 350   

Ветранион 350 През 1453 г.сл.Хр. ИЗТОЧНАТА 

РИМСКА ИМПЕРИЯ престава да 

съществува. 
Силван 355 

Юлиан Апостат (Отстъпник) 360-363 

Йовиан 363-364   

    

Валентинианова-Теодосианова династ.   

Валентиниан I 346-375   

Валенс 364-378   

Прокопий 365-366   

Фирмус 372-375   

Грациан 375-383   

Валентиниан II 375-392   

Теодосий I  379-395   

Магнус Максим 383-388   

Флавий Виктор 384-388   

Евгений 392-394   

    

    

През 395 г.сл.Хр. РИМСКАТА 

ИМПЕРИЯ   се разделя на ИЗТОЧНА и 

ЗАПАДНА 
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