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     ППООЩЩЕЕННССККАА  ККУУТТИИЯЯ  ЗЗАА  ИИССТТООРРИИИИ  

 

Коя е моята Обетована земя? 

Моята Обетована земя е мястото, където искам да 

сбъдна мечтите си и да реализирам своите планове. 

Моята Обетована земя е земята, където живея и се 

чувствам щастлива с моите близки. България е моята 

Обетована земя. Тя е моята родина, която е безценна 

за мен. За много хора - България е Обетованата им 

земя, защото са заминали по някаква причина - да 

учат или да работят в чужбина. За тях също България 

е Обетована Земя. Те мечтаят да се завърнат в своята 

родина, защото тук са техните най-близки. За мен 

България е велика. Тя е събрала в себе си велики 

истории и красива природа. България е свещена земя. 

В Библията Обетованата земя е обещана от Бог 

земя, наречена Ханаан. Бог я обещава на древния 

еврейски народ. Евреите търсили своята Обетована 

земя водени от Моисей в продължение на четиридесет 

години. За да стигнат до Ханаан те трябва да прекосят 

пустинята и да преминат през различните изпитания 

на тяхната вяра. Приближавайки своята Обетована 
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земя в еврейският народ се поражда страх и съмнение. 

Те се страхуват да поемат отговорност за мечтите си и 

да достигнат до обещаната от Бог земя. Те 

предпочели да се върнат в Египет и да бъдат отново 

роби. Еврейският народ решава да се страхува, а не да 

се жертва в името на свободата си. Евреите дори 

искали да убият Моисей и да изберат нов водач. 

Именно заради това Бог решава да осъди евреите да 

се скитат четиридесет години в пустинята, докато 

всички родени в робство не умрат. Само техните деца 

да достигнат до Ханаан и да живеят там. Изричайки 

думите: „Всички, които не ми вярваха, ще умрат в 

пустинята. Само техните деца ще стигнат Ханаан.” 

Позволява на Моисей само да види Обетованата земя 

и в този момент да свършат дните му на живот. Бог 

му казва: “Ти няма да заведеш евреите в Обетованата 

земя. Но ще ти позволя да я видиш.” Целият път на 

еврейския народ към Ханаан е изпълнен с изпитания и 

лишения. Не всеки може да бъде наистина свободен. 

Например този, който се е родил и израснал в 

робство, в душата си той ще остане роб. Само 

свободният ще може да види богатството на 

свободата си. Само той ще достигне Обетованата земя 

и ще поеме отговорност за своя живот. Свободата не 
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може да бъде подарена, тя е състояние на душата. 

Пътят през пустинята се възприема като стремеж към 

свободата. Стремежът на човек не може да бъде спрян 

от нищо. Мисията, която Бог възлага на Моисей е 

завършена. Еврейският народ достига до Обетованата 

земя, земята която била богата. Народът е единен и 

вярващ. Те можели да си построят къщи и да засадят 

ниви. Това била „земя, в която тече мляко и мед”.  

Моята Обетована земя е моята родна земя. Тя 

също е свята като Ханаан. Всеки трябва да извърви 

пътя, за да достигне до своята Обетована земя. Той е 

дълъг и стръмен. Пълен с много препятствия. Хората, 

които заминават в чужбина, отиват там с мисълта, че 

все някога ще се върнат в своята Обетована земя. 

Моята и тяхната любима - България. Знам, че ще мина 

през много трудности, за да сбъдна своите мечти и да 

остана в моята Обетована земя, за да бъда свободна.  
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