
И С Р Е Д П Л А М Ъ К А В Ъ З П Я В А Х А БОГА И 

Б Л А Г О С Л А В Я Х А ГОСПОДА. 



з а в а в и л о н с к и я плеи н а юдеите 

Л сирийците1 разрушили неправедното Израилско царство и взели 
г 1 голяма част о т народа в плен. После разпръснали пленниците 
в различни страни. Никога по-късно Израилското царство не било 
възстановено. 

Юдейското царство пък било превзето о т вавилонския2 цар 
Набуходоносор. Йерусалим бил разрушен, храмът - сринат, а голя-
ма част о т жителите - отведена във Вавилон. 

Но Бог не допуснал да погине народът, о т който щял да се 
роди С п а с и т е л я т на света. 

Набуходоносор видял страшен сън, който не само че не разбрал, 
но дори не запомнил. Бог открил тайната на пророк Даниил. Съ-
н я т описвал четири поредни царства3, след които Бог щял да устрои 
Своето вечно царство - царството на Христа и Неговата света 
Църква. Даниил припомнил на царя съня и му го разяснил. Заради 
това Набуходоносор дал на пророка голяма власт във Вавилон. 

Ананий, Азарий и Мисаил са други Божии избраници, послужили 
за Господня прослава. Те били еврейски момчета, взети о т вавилон-
ците в плен. Тъй като вярвали в истинния Бог, Ананий, Азарий и 
Мисаил отказали да се поклонят на златен идол. Затова Набуходо-
носор наредил да ги хвърлят в разпалена пещ. Но Бог по чуден начин 
запазил чедата Си невредими. В пламъците на пещта се явил 
Господен Ангел и оросявал младежите с прохладен влажен полъх. Като 
видял това, Набуходоносор прославил истинния Бог. Той назначил 
Ананий, Азарий и Мисаил за началници на юдеите о т неговото 
царство. 

Така юдеите във Вавилон се опазили о т господстващото т а м 
идолопоклонство. Те се освободили дори о т предишната си 
наклонност да се кланят на фалшиви божества. С тяхна помощ 
постепенно и езичниците започнали да познават истинния Бог. 

1. А с и р и й ц и - жителите на древната държава Асирия, разположена 
на територията на днешен Ирак. 
2. Вавилонски - на Вавилонската държава. Тя се намирала на бреговете 
по средното и долно течение на реките Тигър и Ефрат. Главен град бил 
Вавилон. Името "Вавилон" означава "врата на Бога". 
3. Четири п о р е д н и царства - тези царства са Вавилонското, 
Персийското, Македонското и Римското. През време на последното била 
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основана Христовата Църква. В нея Бог обещал, че ще пребивава до 
свършека на света и ще помага всички нейни членове да спасят душите 
си. Христовата Църква е вечното царство, предречено в съня на цар 
Навуходоносор. 

ПОВТОРЕНИЕ НА УРОКА ВЪВ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

В. Кои превзели Израилското царство? 
О. Асирийците. 
В. Кога било възстановено Израилското царство? 
О. То никога не било възстановено. 
В. Кои превзели Юдейското царство? 
О. Вавилонците, управлявани от цар Навуходоносор. 
В. Какво се случило с град Йерусалим? 
О. Той бил разрушен. 
В. Какво се случило с Йерусалимския храм? 
О. Той бил сринат. 
В. Какво се случило с йерусалимския народ? 
О. Голяма част от него била отведена в плен. 
В. Опазили ли се юдеите във Вавилон от разпространеното идолопо-

клонство? 
О. Не само че те самите се опазили от идолопоклонството, но чрез 

тях и езичниците започнали да узнават за истинния Бог. 
В. Кой допринесъл за прославата на истинния Бог във Вавилон? 
О. Пророк Даниил. 
В. Как станало това? 
О. Вавилонският цар Навуходоносор видял страшен сън, който не 

само че не могъл да разбере, но дори не запомнил. Пророк 
Даниил му го припомнил и изтълкувал. 

В. Какво предвещавал този сън? 
О. Той предвещавал, че след четири поредни царства Бог ще устрои 

вечното Си Царство - Царството на Христа и Неговата света 
Църква. 

В. Как Навуходоносор приел предсказанието? 
О. Той се убедил, че пророк Даниил има в себе си Божия сила и му 

дал голяма власт във Вавилон. 
В. Послужил ли друг за прославата на истинния Бог във Вавилон? 
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О. Затова послужили пленените еврейски момчета Ананий, Азарий 
и Мисаил. 

В. С какво те допринесли за прославата на Бога? 
О. Понеже вярвали в истинния Бог, момчетата отказали да се 

поклонят на златен идол. По заповед на Навуходоносор били 
хвърлени в разпалена пещ. Но Бог направил чудо. Той изпратил 
Ангел, който с прохладен влажен полъх оросявал юношите в пещта 
и ги запазил невредими. 

(JjJue научихте за верността на трите еврейски момчета 
С/(J Ананий, Азарий и Мисаил. От тях се искало да изменят 
на истинния Бог и да се поклонят на езическите лъжебоже-
ства. Това те не направили, дори когато Навуходоносор ги 
заплашил, че ще ги убие. Те не се отрекли от Бога и когато 
Навуходоносор издал своята заповед и наредил да хвърлят 
еврейските юноши в разпалена пещ. Огънят пламтял пред 
тях, но Ананий, Азарий и Мисаил оставали непреклонни във 
вярата. 

Затова Господ ги наградил. Той изпратил Ангел, който 
оросявал пещта и с това запазил чедата Си невредими. 

се научим на това, ще узнаем от този разказ. 
Това се случило през първите години от разпространява-

нето на Христовата вяра. Тогава враговете на Христа, които 
направили така, че Иисус Христос да бъде разпнат1 и убит, 
започнали да преследват Господните ученици и всички, които 
вярвали, че Иисус е Син Божий. 

Живеел по това време един християнин, който пламенно 
обичал Бога. Но лоши хора го издали пред езическия цар и 
открили неговата вяра. 

Царят наредил да заведат при него християнина и му казал: 
— Откажи се от вярата си и се поклони на нашите 

божества! 
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— Това е невъзможно! — твърдо отговорил християнинът. 
Разгневил се царят и извикал: 
— Как смееш да си толкова дързък с мен? Не знаеш ли, че 

мога да наредя да те убият веднага?! 
— Зная — отговорил християнинът. — Но преди да сториш 

това, моля те, отговори ми на един въпрос. Кажи ми, царю, 
ако врагове заловят един от твоите верни слуги и се опитат 
да го принудят да ти измени; ако въпреки позорното снемане 
на одеждите, боя, мъченията, хулите, твоят слуга остане 
непоколебим в предаността си към тебе; и ако накрая 
злострадният твой слуга се завърне при теб, не ще ли му 
дариш и чест, и слава? 

— То се знае, че тъй ще направя! — отговорил владетелят. 
— Тогава — продължил християнинът — иска ли съмнение, 

че и нашият Цар, Господ Иисус Христос, ще постъпи по същия 
начин със Своите верни раби? Ти можеш сега да свалиш от 
мен моята земна одежда и така да ме лишиш от този 
временен живот. Но заради това Господ, Когото много обичам, 
ще ме облече в нова, красива, нетленна одежда и вечен, 
прекрасен живот! 

Удивен от твърдата вяра на християнина, езическият цар 
го пуснал невредим и издал заповед да спрат гоненията2 срещу 
християните. 

1. Разпнат - понеже били изобличавани от Христос за лошия си живот, 
водачите на еврейския народ решили да Го убият. Осъдили Спасителя 
на смърт чрез разпятие. Това било най-мъчителното наказание в древния 
свят. Тялото на осъдения се приковавало за ръцете и нозете върху голям 
дървен кръст. Изпитваните болки били нечовешки. Раните кървели, 
крайниците излизали от ставите, мъчела температура, жажда, насекоми. 
Накрая настъпвал задух и сърцето спирало да бие. Докато умрат, 
прикованите на кръст страдали от няколко дни до цели седмици. 
2. Гонение - преследване. 

100 


