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Предварителни исторически и др. сведения. 
 

Дълги години наред тая свещена земя била затворена за пътешественици и разни 
научни изследвания. След като в 1291 г. окончателно попаднало освободителното 
дело на кръстоносците и след като турският султан Селим I в 1517 г. завладял цяла 
Палестина и Сирия, тая страна станала вече недостъпна за християнски 
поклонници и посетители. Едва към средата на м. в. тя отново биде отворена за 
външния свят. 
След кримската война политическото положение на Турция претърпя известни 
помени. Тя бе принудена да даде някои правдини на християнското население, 
поне в Палестина и Сирия, където са заинтересовани почти всички европейски 
държави. Най-първо тук се настаниха разни дипломатически тела, консулства, 
посланичества и др. и то преимуществено в Йерусалим. Край тях и след тях тук 
почнаха да действат някои духовни мисии, църковни институции и организации. 
Още в 1842 г. в Йерусалим се настанило първото пруско консулство. В 1847 г., 
поради изменилите се политически обстоятелства, в Йерусалим биде учредена 
Руска духовна мисия2 с цел да помага на местната Православна църква да брани и 
защитава православните от несправедливостите на турските власти и от 
попълзновенията на чуждите пропаганди. Така че достъпът на християните от 
Европа до свещените места почнал постепенно да се улеснява. Дипломатите и 
духовните лица били последвани от търговци, занаятчии и др. Образували се цели 
самостоятелни общини и колонии на чужденци. Тъй се създали благоприятни 
------------------------- 
1 Със средства от фонда за научни цели при Университета бях подпомогнат, за да проуча някои 
материали на самото място в Палестина през април и май 1933 год. 
2 Най-деятелният неин началник е бил покойният вече архимандрит Антонин (Капустин), който на 
вечни времена е обезсмъртил името си с множество руски постройки, приюти, параклиси, църкви и 
манастири в Палестина. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
условия за разни експедиции и научни изследвания, археологични разкопки и пр. 
От година на година интересът към Палестина расте. Йерусалим е свещеният град 
на трите вери: християнска, мохамеданска и иудейска. Всяка година тук се струпва 
множество народ; с хиляди поклонници дохождат от разни краища на света. До 
началото на н. в. поклонническите пътувания за светите места са били голям 
подвиг: неудобни пристанищни портове, трудни и опасни пътища, несигурни и 
скъпи превозни средства са затруднявали извънредно пътниците, и пътуването е 
траяло с месеци на камили, ослета и др. Колко много се е изменила в това 
отношение Палестина в последните десетилетия! В Хайфа се строи и е вече на 
привършване модерно и удобно пристанище, почти навсякъде междуградските 
пътища в страната са асфалтирани и по тях се движат вече множество автомобили, 
омнибуси и пр.; има вече и няколко железопътни линии, така че сега П. може да се 
обиколи за 3-4 дена. А от септември 1922 г., след като бе обявено новото 
устройство и управление на страната под протектората и мандатьорството на 
Великобритания, животът и пътуването станаха още по-сигурни и безпрепятствени. 
Този, който е посетил тая страна преди 20-30 години, да не говорим за по-
отдалечено време, ще остане учуден от напредъка и промените, които са настанали 
тук за такова кратко време. Изникнали са нови градове, какъвто е напр. Тел-Авив 
при Яфа. Йерусалим извън градските стени на северозапад има вид на модерен 
европейски град. 
Такава е съдбата на тая страна от столетия и хилядолетия насам: подем и упадък и 
обратно, постоянни промени, дори в географско и климатическо отношение. 
Няма съмнение, че днешна Палестина не е някогашната благословена земя, “дето 
тече мед и мляко”, нито пък плодородната страна от времето на йерихонските 
съгледатаи, които “отрязали лозова пръчка с един грозд, и двама мъже я понесли на 
върлина” (Чис. 13:24). Почти през всички векове на своето историческо 
съществуване тя е претърпявала страшни нашествия и опустошения. 
В 734 г. пр. Хр. асирийците нахълтали в Северна П. и я превзели, а по-късно в 722 
г. те покорили цяла Самария, повечето градове разрушили и опожарили и по-
голямата част от населението откарали в плен. Вавилонският цар Навуходоносор 
(Небукаднецар) в 597 г. пр. Хр. превзел Йерусалим и подчинил южното иудейско 
царство. Несполучливото въстание, предизвикано от Седекия, последния иудейски 
цар, завършило с пълно покоряване на Иудея, разрушаване на Йерусалим в 586 г. а 
населението било откарано във Вавилон, където прекарало повече от 50 години в 
плен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
В средата на 4 в. пр. Хр. тук се настанява македонското владичество. След смъртта 
на Александър Велики (323 г.), П. става арена на войни с неговите приемници; тук 
се настанили гръко-римски гарнизони, появили се нови градове и пр. Твърде 
сурова е била властта на сирийските царе, които завладяват тая земя в първата 
половина на 2 в. пр. Хр. Антиох IV почнал с насилствено елизинирване на иудеите. 
Той осквернил храма, като издигнал тук езическо капище. 
За кратко време, около един век, при Макавеите евреите си възвърнали 
националната самостоятелност. Римският император Помпей, с превземането на 
Йерусалим в 63 г. пр. Хр., турил край на иудейската държава. Тя станала васална 
провинция с известни права; отначало имала васален цар, после римски 
прокуратор, докато най-после в 70 г. сл. Хр. Тит нахълтал със своите легиони, 
които пролели много кръв, ограбили храма и разрушили Йерусалим. След 
несполучливото въстание в 132 г. сл. Хр. тоя свещен град става напълно римски 
под името Елия Капитолина. Под страх на смъртно наказание на евреите бил 
забранен всякакъв достъп тук. 
И след като настъпила християнска ера, теглата на тая земя не се свършили дори до 
ден днешен. В 7 в. тя пада под владичеството на арабите мохамедани. Халифатъ 
Омар след тригодишна обсада превзел Йерусалим в 631 г. По-късно Палестина 
става плячка на селджуците, скитническо турско племе. Притеснението било 
толкова тежко, щото викът за помощ стигнал чак в Западна Европа и предизвикал 
кръстоносните походи. В началото на 12 в. тук се основава християнско кралство, 
което просъществувало едва един век. 
След това Палестина става арена на постоянни кръвопролития и войни между 
египетските султани, мамелюките, монголите и турците, докато най-после турският 
султан Селим I след една победа в 1517 г. завладява цяла Сирия и Палестина. Към 
това време се пада и преселването тук на силно арабизираните евреи, изгонени от 
Испания, под името сефарадимъ. Тях ги последвали евреите преселници от средна 
и Източна Европа, известни под името ашкеназимъ. 
Турското владичество трая до европейската война, след която Обществото на 
народите даде мандат на Англия за вътрешно устройство и уредба на тая страна. 
Най- трудната задача на английското управление е да примири двата борещи се 
елементи: местните араби и постоянно преселващите се евреи. Благодарение на 
ционистическата пропаганда през последните години Палестина биде заляна от 
емиграционна вълна. Евреите мечтаят да издигнат на Сион скиптъра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
на славните някогашни свои царе. Па и английското правителство, изглежда, че 
симпатизира на идеята да се създаде за еврейството на “разселение” един 
национален кът в Палестина, където те да намират прибежище и спасение в дни на 
гонения. 
От тоя кратък исторически преглед ний виждаме, през какво страшно горнило е 
преминала тая земя. И днес, когато посетителят иска да види тук разните светини и 
исторически паметници не трябва да забравя всички тия патила и разрушения, нито 
пророческите думи на Спасителя, отправени към един от учениците при вида на 
Йерусалим: “виждаш ли тия големи здания? Няма да остане тук камък на камък, 
който да не бъде сринат” (Марк. 13:2; срав. Мат. 24:2, Лука 19:44; 21:6). 
Повечето от посетителите на светите места дохождат тук с почти установени 
понятия и представи за тая земя, добити или от непосредствено четене на Св. 
Писание, или от описания на пътешественици, или от устни разговори и разкази на 
пътували поклонници. Но не всякога тия сведения и непосредствено видените неща 
са правилно схванати; често пъти личните впечатления и наблюдения не отговарят 
на историческите факти. Освен това, и самите пазители на светите места или пък 
водачите в своите разкази, описания и сведения губят понякога почвата на строгата 
историчност и предават легенди и непроверени предания, а често и свои лични 
разбирания и комбинации. 
Така че посетителят е подхвърлен тук или на лична, субективна измама и 
разочарование, или пък на заблуда от други. Предвид на това, трябва да се 
отнасяме критически към всеки предмет или съвкупност от предмети и към 
свещените места, които ни се представят за разглеждане, както и към всеки факт и 
събитие, които ни се описват. 
С тая кратка студия аз имам за цел да принеса нещо за по-правилното изучаване и 
запознаване с Палестина. От друга страна, да бъда полезен и на ония, които искат 
да проверят своите лични впечатления и познания за светите места, като ги 
съпоставят с фактическата и историческа достоверност, и по тоя начин се отстранят 
някои неверни схващания и познания. 
Върху Палестина и светите места много се е писало и продължава да се пише. Още 
Евсевий Кесарийски (+ 340) е написал ценен труд върху библиография и 
топография под заглавие: “За наименование на местностите в Св. Писание”. В 18 и 
особено в 19 в. тая литература твърде много се е обогатила благодарение на смели 
и самоотвержени учени 
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и пътешественици, като I. Seetzen1, L. Burckhardt2, E. Robinson3, T. Tobler4 и др. 
Особено от началото на настоящия в., след като пътуванията по светите места 
добиха големи улеснения, трудовете от тоя род твърде много се умножиха. 
В Kirchenlexikon, т. 9, стр. 1292-1294; в Realencyklopadie Herzog-Hauck, т. 14 стр. 
555-557; в Dictionnaire de la Bible на Vigouroux е посочена обширна литература на 
латински, немски, френски и английски върху Палестина. Също и P. Thomsen в 
своя труд “Kompenfium der palastinischen Altrtumskunde”, Tubingen, Verl. Mohr, 
1913, дава по-новата литература върху изучаванията на Палестина. От най-новите 
трудове на немски заслужава да се спомене тоя на Ernst Klippel, Wanderungen im 
Heiligen Lande, 389 стр. със 129 картини, Hochweg-Verl., Berlin 1927. 
В руската богословска литература имаме също доста ценни описания на Палестина 
и светите места, така напр.: “В стране священных воспоминании” (503 стр.), под 
редакция на Епископ Арсений, ректор на Московската Д. Ак., отпечатъци от №№ 
на “Богослов. вестник”” да 1901 и 1902 г.; “Путевыя записки русскаго пастыря о 
священном востоке священика Александра Анисимова” (456 стр.) С.-Петербург 
1899; “Паломничество в Палестину к гробу Господню” (361 стр.) от И. П. Ювачев, 
С.-Петерб. 1904; “Первая паломничская екскурсия студентов И. К. Д. Ак.”, под 
редакция на проф. А. А. Глаголев, Киев 1914 год. и още др. 
За изучаване на Палестина, за изследване на нейните паметници и свещени старини 
твърде много са допринесли Английското палестинско дружество (Palestine 
Exploration Fund) в Лондон, основано в 1865 г.; Немското дружество за изследване 
на Палестина (Deutscher Verein zur Erforschung Palastina), основано в 1877 г.; а също 
Русккое Православное Палестинское Обещство, основано в 1882 г., което между 
другото имало за задача да съдейства за научното изучаване миналото на 
Палестина и съседните страни на библейския и християнския Изток, да издава 
учени трудове и научно-археологични изследвания върху историческите 
паметници на св. земя. 
Ний българите нямаме нито подобни институции, нито пък научни изследвания и 
описания на Палестина и светите места, освен пътни бележки на някои поклонници 
дилетанти, 
------------------------- 
1 Reisen durch Syrien, Palastina, Phonicien usw., 4 Bande, Berlin 1854 ff. 
2 Reisen in Syrien, Palastina und der Gegend des Berges Sinai. Aus dem Engl…, 2 Bande, Halle 1823. 
3 Palastina und die sudlich angranzenden Lander, 3 B., Halle 1841 ff. 
4 Zwei Bucher Topographie von Jerusalem u. seinen Umgebungen, Berlin 1853 f. Dritte Wanderung nach 
Palastina im Jahr. 1857 u. a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
без да имат научно значение. Поради това става още по-наложително у нас да 
имаме един критически преглед на тия описани и често разказвани свети места и 
паметници, за да се отстранят някои криви схващания, представи и неверни 
осведомления. 
 

Климатически условия 
 
Най-честите погрешни представи за Палестина се отнасят към нейните 
климатически условия. Някои като наблюдават лекото и тънко облекло на 
палестинските жители по разни изображения на икони, как ходят боси и гологлави, 
си представят, че тук е тропическа страна. Затова мнозина поклонници и други 
посетители остават разочаровани и неподготвени за хладното време през април и 
даже през първата половина на май, особено в планинската област. 
Както в географско, тъй и в климатическо отношение Палестина представлява 
твърде голямо разнообразие, контрасти и особености. Тук имаме планински 
върхове над 3000 м., какъвто е, напр., върхът Тимарун в Ливан, а Ермон достига до 
2759 м( с вечен сняг. Цялата планинска област от Ливан на север до пустинята Син 
на юг, която представя непрекъсната верига от планини и върви успоредно с 
морето, има суров и дъждовен климат с изключение на лятото. Той прилича твърде 
много на нашия климат в България с тая разлика, че у нас дори през летните месеци 
имаме нерядко продължителни дъждовни дни, когато тук през лятото пада дъжд 
много рядко. Затова, докато ний говорим за четири годишни времена, в Палестина 
говорят за две: за дъждовен, влажен сезон (хореф), който обхваща зимата, 
половината есен и пролетта, и бездъждовен, горещ сезон (кайиц), останалата част 
от годишното време. През лятото, особено през август, когато става най-голямата 
горещина, цялата растителност изсъхва, умира (с изключение, разбира се, на 
дърветата), и първите дъждове през есента я пробуждат към нов живот; тя 
продължава да вирее без прекъсване и през зимата. 
В планинската, континенталната зона, все пак зимата значително се различава от 
нашата. Наистина, в Писанието на много места се споменава за зима и снежно 
време: напр., Ванея “убил лъв по снежно време” (2 Цар. 23:20); “Ето зимата се вече 
мина… цветя се показаха по земята” (Песен 2:11, 12); ап. Петър със слугите на 
първосвещеника се греели на огъня в двора (Марк. 14:54); ев. Йоан разправя, че в 
празника Обновение “зима беше” (Йоан 10:22) и др. Палестинската зима не е тъй 
сурова. Температурата спада до около 6 градуса Ц. под нулата. Сняг пада в 
планинската 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
част почти всяка зима, но не се задържа повече от 1-2 дни; в долините той се топи 
веднага. От 22 зими, наблюдавани в Йерусалим, само 14 са снежни с 47 валежи. 
Обаче, ветровете, които веят откъм север през зимните месеци, правят 
йерусалимската зима твърде сурова. 
Често пъти поклонниците, които през м. януари се отправят от Йерусалим през 
Иудина планина за р. Йордан, за да отпразнуват тук празника Богоявление, по пътя 
през пустите и голи планински хълмове биват изненадвани от много 
неблагоприятно време. Пронизващ хладен вятър, често придружен с проливен 
дъжд и град, а понякога и със сняг, така силно духа, щото трудно може да се върви 
срещу него. Страшният вой на бурята по голите хълмове на Иудина планина 
привежда в ужас и униние пътниците, които току-що са напуснали топлата 
Йорданска долина и Йерихонската равнина при хубаво време и цъфнала пролет. По 
Богоявление тук имаме разкошна пролетна природа със своите чаровни прелести. 
Пъстрата и хубава растителност обръща Йорданската долина към времето на тоя 
празник в цветуща градина, пълна с яркоцветни и ароматни цветя. 
Палестина е страна на контрастите. Когато в Йорданската долина, чието ниво е под 
морското равнище, имаме топла пролет, в Йерусалимското планинско възвишение 
чак до Самария може да имаме доста сурова зима. 
Според максимума и минимума на валежите и според температурата П. може да се 
раздели на три климатически пояси или зони. 1) Субтропическа или 
близотропическа зона, която обхваща Средиземноморското крайбрежие. Тук 
климатът е умерен, мек, влажен и без резки промени, благоприятен за южни 
растения, като портокали, лимони, банани и др. 2) Континентална зона, която 
обхваща Западно-йорданската планинска област, между крайбрежието и 
Йорданската долина. Тук, както посочихме, климатът е доста суров с резки 
промени, особено между деня и нощта. И в Библията се говори за дневна жега и 
нощен мраз (Бит. 21:40. Йер. 36:30). 3) Тропическа зона в Йорданската долина с 
тропическа растителност и горещина. Тук температурата през лятото стига до 44,5о 
Ц., каквато е отбелязана на 28 авг. 1881 г. 
Така че посетителят тук може да изнесе най-разнообразни, дори противоречиви 
впечатления за климата, ако той посети само една зона, без другите две. И когато 
говорим за климата в П., не можем да говорим за определен климат, а за комплекс 
от климатически условия, времена и температури. Посетителят трябва да бъде 
снабден и с дебели топли дрехи, а в същото време да има и леко, по-тънко облекло. 
Разбира се, че това е пак в зависимост 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
до голяма степен от годишния сезон. В Йерусалим, напр., през април нощно време 
не е достатъчно човек да е облечен само с пардесю. Погрешно мисли оня, който, 
като пътува за П., смята че отива в топла страна. Наистина, в Йерихон, той и през 
април ще се поти от пек и жега, но като напусне долината и почне да се изкачва 
през пустите и голи Иудина и Ефремова планина път за Йерусалим, след 1-2 часа 
ще почувства хлад, а след залеза на слънцето, нощем ще трябва да облече по-
дебело зимно палто. 
Като се разглеждат сегашните климатически условия, често се повдига и въпроса, 
дали климатът в П. през течение на вековете не е претърпял някои съществени 
промени. Проф H. Guthe1 смята такава възможност за изключена. Според него, 
указанията на Библията дават ясно да се разбере, че някогашните климатически 
условия са почти същите, каквито ги имаме и сега в тая страна. Едно, обаче, остава 
безспорно: горите в Западно-йорданската област постепенно са намалявали. Тоя 
факт не е без значение, понеже е доказана връзката между горите и валежите. 
Обедняване на флората, а заедно с това и на фауната, не се дължи само на човешка 
немара и опустошения. Наистина, след като арабите превзели тая страна и след 
разрушенията през време на кръстоносните походи, тя ударила назад, но заедно с 
това са действали някои, неблагоприятни почвени условия, липса на достатъчно 
напояване и др. няма съмнение, че някогашна Палестина при Соломон и царете 
въобще, когато е имало усилена външна търговия със зърнени храни, главно 
пшеница, с елей и маслини, вино и др., не е същата. Голямото количество пшеница 
сега се внася отвън. Според една статистика от 1931 г.2 се вижда, че 
производството на вина е спаднало на 2 838 652 литри, затова разни вина се внасят 
отвън. 
Що представлява в по-голямата си част сегашна Иудея и донякъде самария след 
толкова човешки усилия, изразходване на маса средства и впрягане на работа някои 
модерни земеделски и технически изобретения? Голи, каменисти и скалисти 
хълмове, негодни за никаква растителност. Благодарение на усилен човешки труд 
тук.там са засети малки пространства ниви, дето няма толкова много скали и 
камъни; използвани са за обработване и малки пространства годни за маслинени и 
смокинени култури. Липсва, обаче, почва и напояване. Затова в последно време 
усилено се работи за водоснабдяване и залесяване на П. за тая цел е основан 
-------------------------- 
1 Вж. в неговия Kurrzes Bibelworterbuch, Verl. Mohr. 1903, стр. 725 и нт. 
2 “Положението в Палестина”, превел от ангийски А. С. Афталион, София, 1933 г., стр. 98. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
Изобр. 1. – Изглед от сегашна Палестина. Пътят през пустите и каменисти хълмове 
на Иудина планина. 
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Еврейски национален фонд. До към края на 1931 г. от тоя фонд са посадени 1 250 
000 дръвчета. Общо казано, напредъкът, който тая страна показа през последните 
30-40 години, е гаранция, че П. и днес би могла да бъде доведена до онова цветущо 
състояние, каквото е имала в миналото, и затова тя е била всякога ябълка на 
въжделение между силните тогавашни държави. 
 

Населението в сегашна Палестина 
 
Като говорим за сегашна П. ний разбираме земята само между р. Йордан и 
Средиземно море без Източно-йорданската област, тъй наречената Трансиордания, 
която сега съставлява отделна област със свой режим и управление под английски 
протекторат. Западно-йорданската област или собствена Палестина обхваща едно 
пространство от около 23 000 кв. км между морето и р. Йордан, на север до Ливан и 
на юг до градовете газа, Вирсавия и пустинята. Религиозният интерес на 
християните поклонници е насочен главно в западната част. Тук са по-важните и 
забележителни свещени места, свързани с библейски и евангелски събития. Иисус 
Христос почти никак не е пребивавал в Източно-йорданската област с изключение 
на градовете на изток от Генесаретското езеро: Гергеса, Гадара, на север Кесария 
Филипова и др. 
Както е разнообразна П. в климатично и географско отношение, така и нейното 
население от най-древно време до днес представлява голямо народностно 
смешение. Погрешно е да се мисли, че тя е християнска земя, или пък арабска или 
еврейска. 
Преди окончателното настаняване на евреите в Ханаан, още когато Авраам в 
началото на 2-то хилядолетие навлязъл в Обетованата земя, тогава П. в 
етнографско отношение представлява пъстра картина от смешение на народи. В 
Бит. 15:19-21 се изброяват 10 народности, населяващи тая земя, а именно: кенейци, 
кенезейци, кедмонейци, хетейци, ферезейци, рефаимци, аморейци, хананейци, 
гергесейци и евусейци. Към тях трябва да причислим още евейци и по 
крайбрежието на юг филистимци и на север финикийци. 
Всички тия ханаански племена били във времето на първите израилски царе 
постепенно претопявани и погълнати от силното и обединяващо израилско племе, 
което във времето на Соломон образувало най-могъщата еврейска държава. След 
нейното разделение на северно-израилско царство и южно-иудейско и 
отслабването й при по-къснешните царе, Палестина става обект на завоевание и 
опустошаване от разни народи: египтяни, асирийци, хладеи или вавилонци, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 
перси,  македоняни, сирийци, римляни, араби, селджуци, кръстоносци, мамелюки, 
турци. Всички тия народи малко или много са я владеели и са оставили известни 
следи тук. Естествено, че при тоя процес на смешение не може да се каже, че 
днешните жители са потомци на древните ханаанци и евреи или на филистимци, на 
преселниците от Месопотамия, или пък на елинските и римски колонисти. В 
последствие изслямизмът е обединил всички тия народности и е наложил арабския 
говорим език. Това станало, когато в началото на 7 в. сл. Хр. ислямските араби 
завладели П., постепенно тя наложила своя език и народностни особености, които 
най.-добре са се запазили и до днес. И сега подавляющото население си остава 
арабско, което се дели на градско, чистокръвни араби (aulab il-arab) и селяни, 
занимаващи се със земеделие. Към тях принадлежи странстващото арабско племе, 
тъй наречените бедуини или “синове на пустинята”. В тях се е запазила най-чисто 
арабската раса, и затова арабите в П. се наричат с това име. Бедуините населяват 
главно долината Израел, градовете Газа и Кесария, Иудейската пустиня, 
Йорданската долина, земята южно от Мъртво море и по-голямата част от Източно-
йорданската област. 
Като чужденци, заселили се тук, се смятат: 1. Християните сирийци, които се 
считат за потомци на арамейците, населяващи някогашна римска Сирия; 2. 
Евреите, преселили се главно от Европа; 3. Малко турци, перси, абесинци, 
тюркмени, черкези, арменци и европейци от разни народности. 
Най-голям прираст показват евреите благодарение на усилената емиграция след 
европейската война. Дотогава в цяла П. е имало по-малко от 50 000 евреи. Според 
станалото преброяване към октомври 1922 г. те възлизат на 83 794 жители, в 1927 г. 
те се увеличават на 156 000, а според най-новата статистика от 1931 г. те възлизат 
на 175 006. За последните две години навярно те са стигнали към 200 хиляди. 
Занапред еврейското население едва ли ще може да отбелязва такъв голям прираст 
– за 10 години да не очетвори – понеже английските власти взимат мерки да се 
ограничи притока от емиграция, за да не би пък да се увеличи безработицата. 
От последното преброяване, станало през ноември 1931 г., се констатира, че 
общото население на П. се изчислява на 1 035 154 души. Разпределени по религии, 
получават се следните цифри: мюсюлмани (главно араби) 759 952 души, християни 
(преимуществено европейци) 90 607, евреи (по-голямата част преселници) 175 006 
и други разни 9 589. 
Тия статистически данни показват, че цялото население е малко повече от 1 
милион; арабите съставляват 
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три четвърти,  евреите са едва четвъртината на тях, а християните от разните 
народности по-малко от 1/10 от цялото население. При това положение всеки би се 
измамил, като пътува за Палестина, да смята, че отива в християнска или еврейска 
страна. Християните и евреите са съсредоточени преимуществено в градовете: 
християните в Йерусалим, Назарет, Витлеем и др., а главните центрове на 
еврейското градско население са: в Йерусалим (51 416 евреи), Тел-Авив и Яфа (52 
739), Файфа (15 995), Тиверия (5260), Сафад (2539). 
Както е пъстро и разнообразно населението тук особено в градовете, така също се 
слушат и много говорими езици. Официално признати са три езика: английски, 
арабски и еврейски. Между еврейското население човекът може да си служи и с 
френски или немски. Но за какъв еврейски език става дума? Разбира се, че не за 
немския аргон на евреите ашкеназим, нито за испанския на сефаравските евреи. 
Еврейският език, който се говори в Палестина и който е въведен вече почти във 
всички европейски училища, където и да се намират те, е твърде близък до 
древноеврейския библейски език. Тоя последният около началото на християнската 
ера постепенно почнал да става мъртъв, само книжовен език, и да се измества от 
арамейски и гръцки. Векове наред той не е бил говорим, жив народен език, докато 
най-после в края на м. в. и в началото на настоящия, наред със засилване на 
ционистическата идея, се породила и мисълта да се възкреси и еврейският език. 
Той е приспособен, подновен древноеврейски език и допълнен с някои нови 
термини и изрази, които в последния не е могло да ги има. Той е трета формация и 
развитие. На тоя език се списват сега множество списания и вестници, пишат се 
съчинения, превеждат се класически автори и пр. Тоя език ще чуете сега да се 
говори в Палестина. Разбира се, че той не е същият език, на който е говорил и 
писал Моисей, псалмопевецът Давид и пр., но близък на него в лексикално и 
граматическо отношение. 
 

Йерусалим неговото минало и настояще 
 
Който мисли, че в днешния Йерусалим ще може да види древната еврейска 
столица, или че ще върви тук по стъпките на спасителя, се мами. Какво е останало 
от древния Йерусалим след толкова разрушения и опустошения? Почти всички 
свещени кътове, свързани с древнобиблейски или евангелски събития, са заличени 
от вековете и сега с труд се откриват и изнамират. Неузнаваемо е, напр., мястото на 
разпятието или Голгота; то, според описанието на евангелистите е било близо до 
града (Йоан 19:20). 
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“вън от градските порти” (Евр. 13:12). Тук се издига сега обширният храм на гроба 
Господен, който се пада почти в средата на сегашния Йерусалим. Или какво е 
останало от някогашния величествен Соломонов храм? Само тъй наречената Стена 
на плача, която, както ще видим по-после, не е от самия храм. 
Йерусалим, както казахме, е свещеният град на три вери: християнска, еврейска и 
мохамеданска. Той е въжделение на света. Тук се стичат от всички краища 
поклонници, туристи, учени и пр.; още от детинство много сме слушали за него, 
възпявали сме го, и сега когато пристъпваме към него ней имаме вече свои 
представи, изпълнени сме с известни очаквания, които не всякога се оправдават. 
Що представлява изобщо сегашния Йерусалим? Град със стотина манастири и 
църкви, с близо толкова религии, вероизповедания и секти. Ориенталски град с 
тесни и мръсни улици, с много просяци, хроми и слепи, с мизерни лица, и още по-
мизерни къщурки с бедна вътрешна обстановка. Но това е само едната страна . 
Йерусалим е град на контрастите. Край беднотията и ориенталщината среща се и 
голям лукс и разточителство. Има вече големи, монументални здания, хубави 
кокетни къщи с европейски стил, чисти асфалтирани улици, хубави домашни 
градини и паркове, особено в новата част на града, извън градските стени. 
Новопостроените King David hotel или Palac hotel конкурират с много първокласни 
парижки хотели Ежегодно градът се развива, разширява и разкрасява. Но заедно с 
това още по-ясно изпъква теснотата на улиците в старата част, неудобствата на 
калдаръмите и ориенталската нечистота тук. 
Да се опише някогашният библейски Йерусалим не е лесна работа, защото 
днешният град, както казахме, твърде много се различава от древния, не само в 
архитектурно отношение но и в топографско. Двете долини, които заграждат 
Йерусалимското възвишение или издигнато плато, върху което е разположен 
градът, вследствие на наносна почва, на разни природни явления и човешка намеса 
твърде много са се изменили. Споменаваната в Писанието Иосафатова или 
Кедронска долина, или както тя се нарича от арабите още Долина на Дева Мария, е 
изгубила прежната си привлекателност. Кедронският поток се е превърнал на 
смрадлива клоака. А Еномовата долина на запад от Йерусалимското възвишение 
мъчно може да се очертае сего по цялото й протежение. На някои места тя е 
записана и изравнена и заета от гробища или постройки. А от някогашната долина 
Тиропеон или Сиренария няма и следа. Не по-малко се е изменял Йерусалим през 
течение на вековете в благоустройсвено, етнографско, културно, стопанско и 
религиозно отношение. към 
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началото на християнската ера неговото население стигало от 200 000 до 250 000 
жители1, но вследствие на разните нашествия и опустошения то постоянно 
намалявало, докато Йерус. Се превърнал на малко градче или село, особено през 
време на турското владичество. Към началото на м. в. преди около 100 години, 
според пресмятанията на Е. Robinson, Йерусалим едва наброявал 12 000 ж. 
За да ни бъде ясно миналото и настоящето състояние на някои свещени старини 
трябва да споменем някои по-важни моменти от съдбините на този свещен град. 
Предсказанието на прор. Захария за нещастната съдба на Йерусалим се сбъднало. 
“Ще събера всички народи на война срещу Йерусалим; градът ще бъде превзет, и 
домовете разграбени; жените ще бъдат обезчестени, и половината град ще отиде в 
плен; но останалият народ не ще бъде изтребен от града” (Зах. 14:2). Така и станало 
в 70-та год. сл. Хр. Всичко било разрушено в Йерусалим до основите, освен 
Давидовия замък (Цитаделата на Сион), и пленените евреи дълго време били 
продавани по градските площади из римската империя. 
Император Адриан (177/138) отново възстановил до голяма степен града, но 
евреите били допускани само на празника Пасха и то срещу голямо заплащане, за 
да могат да се молят тук и оплакват съдбата си при една единствена оцеляла стена 
от храмовото място, която и днес е най-важната еврейска светиня. 
Възстановявайки градските стени, разрушени от Тита, имп. Адриан изключил от 
новия Йерусалим под името Елия Капитолина, южната част на града, която и сега 
се намира 
------------------------- 
1 По сведения от Иос. Флав. (dBj. VI, 9, 3) в негово време на празника Пасха веднъж се стекли в 
Йерусалим около 2 700 000 души. Няма съмнение, че тая цифра е преувеличена. И. Флавий като 
ревностен националист често пъти е губил почвата на строгата историчност. Наистина тук се касае 
за пришелци-поклонници не само от цяла Палестина, но и от разни страни вън от нея. Като се има 
предвид, че цялата тая земя едва ли някога е имала повече от 3 млн. жители, мъчно ще се съгласим, 
само Йерусалим да може да побере толкова народ. Сега градът има 120  хил. ж., обхваща едно 
пространство два пъти по-голямо вън от градските стени. И когато по време на светлите пасхални 
празници населението поради външни посетители значително се уголеми, без дори да се удвои, 
както през изтеклата 1933, понеже се съвпадна в една дата Великдена на всички християни заедно с 
еврейската Пасха, тогава движението, продоволствието и п. доста се затрудняват. Мъчно можем да 
си представим, как в градските стени върху пространство от 2 кв. км, каквато заемал тогава градът, 
ще може да се побере близо 3 милионно население, за което ни разправя Иос. Флав. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
вън от градските стени. Тук остават, като се мине през Сионски порти, домът на 
Кайяфа, който се сочи и днес, горницата на Тайната вечеря, гробът Давидов и пр. А 
в югозападната част вън от стените, остават още мястото на древните Акра и Офел, 
Източникът на Дева Мирия (Гион) и Силоамскотоезеро. Всички тия местности, с 
изключение на Гион, в Писанието са представени отвътре на градските стени. Сега 
посетителите, обаче, ще ги дирят вън от тях. Голгота и Гробът Господен били 
включени в новия град, като на мястото им бил издигнат езически храм (Templum 
Veneris). Това обстоятелство спомогнало да се запазят тия две светини и да бъдат 
лесно открити по-после. 
Трябва да дадем някои пояснения за градските стени, които и днес заграждат града 
на дължина околовръст от 4018 м. 
На места те достигат до повече от 13 м. височина, някъде са снабдени с бруствери, 
имат 134 кули и осем порти. От седемте отворени порти най-оживени са западните, 
тъй наречените Яфски порти, понеже през тях се минава на път за Яфа. На източна 
страна срещу Гетсемания се намират тъй наречените “Златни порти”, които водят 
за храмовото място (Харам еш-Шериф) и през която Спасителят тържествено 
влязъл в ерусалим. Наричат се така, понеже крилата на вратите били обковани със 
злато. Тия порти са на-красиви и са се запазили до днес почти цели, само че входът 
за тях е зазидан от преди 300 години и през тях не се минава. Вътрешността 
представлява четвъртита галерия с шест куполи, почиващи, на хубаво изработени 
колони в ионийски и коринтски стил. 
Император Ераклий минал през нея тържествено на 24 септември 629 г. след 
победата над персите, носейки Честния Кръст. Във времето на Омара тя била 
зазидана като била оставена малка вратичка. Вярвало се, че някой християнски 
завоевател ще нахълта през тия порти и ще отнеме Йерусалим от арабите. 
Кръстоносците по-късно я отворили и през нея минал тържествено Петър 
Амиенски на осел. По-късно турците пак я зазидали, поради същия страх, и 
оттогава до днес тя е непроходима. 
Мнозина се заблуждават като мислят, че стените, които виждаме сега, тъй оцелели 
и запазени, са още от времето на древните еврейски царе. И тия стени са преживели 
съдбата на самия град, съдба на разрушаване и възстановяване. 
Първите, най-старите стени, били построени от Соломон, както се казва в 3 Цар. 
3:1; 9:15. Те започвали северно от храма и обхващали стария град. Остатъци от тях 
са се запазили и досега в югозападния кът, където 
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Сега се намират протестантските гробища. Разкопките на Bliss в 1894-1897 г. дават 
възможност да се очертае тяхната линия. Вторите градски стени минават по-на 
север и се извиват във вид на дъга над първите;  
 
Изобр. 2. – Източните йерусалимски стени и външния вид на зазиданите “Златни 
порти”. 
 
те почват на запад от Яфски порти, вървят към североизток и свършват на изток 
над Златни порти, като обхващат Храмовото място и се съединяват с първите 
стени. Казват се стени на Езекия и Манасия, защото, навярно, са строени от тях, 
както се казва в 2 Пар. 32:5 и 33:14. Строежът на третите стени бил почнат при 
Агрипа I (Ирод Агрипа) около 41-44 г. сл. Хр., но, понеже римляните 
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се противопоставили, постройката им била спряна. Във време на иудейското 
въстание в 66 г. те били набързо съградени, но в 70 г., както целият град, тъй и 
всички стени били съборени. По-късно Адриан, като възстановил града, 
възстановил и стените, при което градът в южната си част се намалил, като част от 
Сион и от Мория останали вън от стените. На север, обаче, градът получил 
известно 
 
Изобр. 3. – Вътрешност на “Златни порти”. 
 
Разширение; във възстановените стени на Ирода Агрипа била включена местността 
Голгота, която по-рано била вън от градските стени, както се споменава в 
Писанието. Но и след това тия стени преживявайки съдбините на самия град на 
няколко пъти били разрушавани и отново възстановявани. В 1542 г. те били 
подновени при султан Сюлейман почти в същия размер от времето на Адриан. Така 
че сегашните йерусалимски стени, които виждаме тъй запазени, не са старите, а от 
16 в. Започнатите разкопки още 
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към края на м. в. от Н. Guthe е др., за да се открият старите стени, са дали известен 
резултат, като на много места са вече открити основите на древните стени. 
Въпреки тия разрушения и над християнския Йерусалим, духът обаче на 
християните тук не отпадал. Още от първия век до сега почти през всичкото време 
епископите не се прекратявали. Първият йерусалимски епископ бил св. Йаков, брат 
Господен; той загинал мъченически, главата му била отсечена. На мястото на това 
произшествие днес се издига величествена арменска църква при Арменската 
патриаршия на Сион. Църковните иерарси се грижили още тогава за запазване на 
християнските светини, които служили като безспорно доказателство за станалите 
събития тук. Още от началото на 3-ия в. имало ревностни християни, изпълнени от 
силно желание да видят тия светини и да им се поклонят. Така че 
поклонничеството било развито от най-древно време. 
В 4 в. настъпили благоприятни времена изобщо за християнството. Константин 
Велики, след като се покръстил, полагал особени грижи за изнамиране и 
възстановяване на християнските светини в Йерусалим и др. В това отношение 
големи заслуги има неговата благочестива майка св. Елена. През 326 г. тя 
пропътувала цяла Палестина, посетила почти всички свети места, издигнала 
великолепния храм на гроба Господен и на Рождението в Витлеем и др., които и до 
днес привличат много поклонници. Преданието в Палестина говори за много 
църкви, сторени от Константин и неговата майка. Но като се знае, че той приел 
християнството към края на своя живот ще трябва да се отнасяме с известна 
резервираност към тия предания. 
В началото на VII в. (614 г.) персите, като завладели Йерусалим, изгорили храма 
при Божи Гроб и взели в плен патриарха Захария. Скоро обаче тоя храм бил 
възобновен от патриарха Модеста. 
В 627 г. в Йерусалим нахълтали мохамеданските арабски пълчища под 
водителството на Омара, но те се отнесли благосклонно към светините тук. До 
половината на 10 в. християните живеели в мир и спокойствие, но след това те 
били подхвърлени на гонение от страна на мохамеданите, и около 962 г. храмът 
при Гроба Господен бил предаден на пламъци и опустошения, и патр. Йоан бил 
изгорен. Тия и още много други жестокости към християните предизвикали 
кръстоносните походи. Към средата на 11 в. светият храм бил пак възстановен. 
Към края на 12 в., владетелят на Дамаск и Египет, знаменитият султан Саладин без 
особен труд разбил армията на кръстоносците при Тивериядското езеро, Йерусалим 
бил принуден да се предаде на победителя, всички 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
църкви в Йерусалим и околността били превърнати в джамии с изключение само на 
храма при Божи Гроб. 
По-нататъшната съдба на Палестина и Йерусалим е без особено значение до 1517 
г., когато цяла Сирия и Палестина попаднали под турците, които владееха тая земя 
до общоевропейската война. През това време Йерусалимските 
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светини не били подхвърляни на унищожение и пожар, защото станали предмет за 
събиране на пари; те били посещавани ежегодно от стотина хиляди поклонници от 
всички краища на християнския свят и станали златна рудница за турците. 
Турската администрация товарила християнското население с големи даждия, без 
обаче да се грижи за подобрение и напредъка на града; той постепенно западал и се 
превърнал на малко ориенталско градче. До към началото на м. в. не е имало вън от 
градските стени нито една обитаема къща; тук животът бил твърде несигурен; 
често ставали разбойнически нападения от страна на странствуващите фелахи. 
Поради тая несигурност по пътя между Яфа и Йерусалим били поставени 
полицейски постове. Много поклонници в миналото са пострадвали от тия 
разбойнически нападения. Околността приличала на цяла пустиня, а в самия град 
имало празни места, които били орани и засявани. Прозорците били без стъкла и са 
служили с капаци, които вечерно време били затваряни. На християните било 
забранено да строят каквито и да е домове. Покръстването на всеки мохамеданин 
се наказвало със смърт. Мохамеданските светини били недостъпни за християните. 
Такова било положението до 1832 г., когато Палестина била отнета от турците и 
паднала в ръцете на египетския султан Ибраим паша, но след девет години турците 
пак си я възвърнали. През това кратко египетско владичество настанало значително 
смекчение на атмосферата. Религиозната нетърпимост престанала. Християнските 
мисии получили свобода на действие и почнали да се настаняват на работа. 
Евреите и те получили свободи да си построят втора синагога. Сам Ибраим почнал 
да полага грижи за подобрение на града. На мястото на стария замък “Антония” той 
издигнал обширни казарми. Такива той построил и на Сион до сегашната Цитадела 
(Давидови кули). Погрешно е да се мисли, че тая постройка е от времето на ц. 
Давид. Някои водачи дори сочат тук, според преданието, де точно Давид се 
разхождал върху покрива на царския си дом, откъдето насреща, в съседната къща, 
видял жената Вирсавия (според 2 Цар. 11:2 и нт.). 
В 1840 г. турците отново си възвърнали Палестина, но старото положение вече не 
могло да се върне. Постепенно настъпили промени и подобрение в положението на 
християнските жители. Почнали да се настаняват в Йерусалим европейски 
консулства, а заедно с тях и преселнически колонии. Първите консули били още 
стеснени в своите права, но те постепенно ги придобивали; не могли, да купуват 
или да си строят собствени къщи. Поради липса на добри занаятчии почти всичко 
се доставяло от 
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вънка. Първият пруски консул, напр., е трябвало сам да се грижи за 
приготовлението на хляб, вино и др. 
Твърде интересно е да се слуша от устата на стари йерусалимски жители, какво е 
представлявал Йерусалим преди 50-60 години, и какъв вид има той сега. Още до 
към средата на м. в. вън от градските стени е имало само тук-таме полуразрушени и 
слабо обитаеми вили. През втората половина на същия в. започва усилен строеж, 
които все повече и повече се разширява и до днес. Християните почнали да строят 
множество църкви, манастири, училища, болници, сиропиталища и пр. Отначалото, 
поради липса на подготвени работници-строители, чак от Малта били извикани 
каменоделци, зидари и др. Разширението на града ставало главно в три 
направления: на север до планината Скопус, на югозапад зад Еномовата долина. 
Най-силно е разширението в западната част, където се издигат сега красиви 
монументални здания. 
Поради силното нарастване на града и влиянието на европейците-преселници 
много от старите обичаи и наредби са отпаднали. Така напр. до към 70-та година на 
м. в. всички градски порти вечерно време се затваряли, а в петък (седмичният 
празник на турците) по пладне, когато мохамеданите били на молитва в прочутата 
Омарова джамия и на площада Харам еш-Шериф, градските порти също били 
затваряни. Дълго време християните не са имали достъп до това място. В 1866 г. на 
първите християнски посетители било разрешено да видят тия мохамедански 
светини срещу значителна сума. 
От голямо значение за напредъка на една страна са пътищата, съобщенията, 
пощите и телеграфите. Първото шосе било започнало в 1866 г. между Яфа и 
Йерусалим. Ако човек направи сравнение със сегашните асфалтирани шосета 
почти между всички градове на Палестина, по които често се плъзгат бързи 
автомобили, ще се види, какъв напредък е направила страната в това отношение. 
Също може да се каже и за пощата, която било открита едва в 1858 г. заедно с 
твърде нередовен и несигурен телеграф. До тогава писмата не се разнасяли по 
домовете, а се поставяли върху кърпа по кръстопътищата, където всеки могъл да 
дири за себе си дали има някаква кореспонденция. За изпращане на писма се 
плащало много скъпо. Днес, обаче, в Йерусалим и във всички градове на Палестина 
има добре уредена поща по европейски образец. 
Трябва също да се отбележи големия напредък в търговско, промишлено и 
индустриално отношение, особено новопостроените заводи около Мъртвото море 
за изкарване на силитра и др. соли. 
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С отстраняване на турската власт се премахнали и ограниченията и цензурата за 
печата и пресата. В Йерусалим има местни печатници, издателства, вестници, 
списания и пр. 
 

Свещените старини в Йерусалим 
 
Най-важната светиня за християнския свят е мястото, дето е разпнат нашия 
Спасител и дето Той е погребан. На това място е построен тъй наречения храм на 
Гроба Господен, църквата на Възкресението и Голгодския параклис. 
Някои недоумяват и се питат: та нима Голгота и гробницата на Йосиф от Ариматея 
(иудейски град, недалеч от Саронската долина) са били толкова близо, та сега се 
намират под един покрив? Това обстоятелство не е изяснено в трите Евангелия 
(синоптиците). Казва се само, че Йосиф измолил тялото Иисусово от Пилат, снел 
Го от кръста, обвил Го в плащеница и Го поставил в гроба “изсечен в скала, дето 
никой не бе още полаган” (Лук. 23:52, 53). От тия думи може да се заключи, че 
гробът е бил наблизо до лобното място, защото не става дума за преместване на 
тялото. Ев. Йоан, обаче, е достатъчно ясен, той казва: “На онова място, дето беше 
разпнат, имаше градина, и в градината – нов гроб, в който още никой не бе 
полаган” (19:41), значи мястото на разпятието и на погребението са били наблизо. 
Още в началото, след възтържествуване на християнството, се подкачил усилен 
строеж на храмове, олтари, параклиси и др., и то преимуществено на такива места, 
свързани с някои събития от библейската или църковната история. По такъв начин 
мястото на много светини се установили и утвърдило в своето религиозно 
значение. Разните поклоннически разкази и сведения дават ясно да се разбере, че 
светините от година на година все повече се увеличавали благодарение на 
издигнатите тук възпоменателни паметници. С пълно основание три великолепни 
свещени постройки се приписват на Константин Велики още в началото на 4 в., а 
именно: храмът при гроба Господен в Йерусалим, църквата на Вознесение върху 
Елионската планина и църквата на Рождество Христово в Витлеем. Разбира се, че 
още много други църкви и олтари се приписват на Константин Велики, напр. на 
Тавор, в Назарет и др., понеже той е първият християнски император и направените 
от него свещени сгради могат да претендират за най-голяма древност, но за всички 
тях нямаме безспорни данни. 
Сегашният храм при Божи Гроб много малко 
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ни дава представа за първоначалния храм-базилика, построен от Константин 
Велики, подробно описан от църковния историк Евсевий (+ 340)1. 
Обстоятелството, че под сегашната Божегробска църква са намерени и други стари 
гробници, не може да породи съмнение, както мисли Тоmsen2, и да се повдига 
въпрос, дали построената от Константин базилика се е намирала точно на онова 
място, дето е станало великото разпятие и възкресение, защото тия гробници могат 
да имат и по-къснишен произход. Наистина, в Евангелията се казва, че в гроба 
Господен още никой не бил полаган, но от това не следва, че по-после, особено 
подир опустошенията на Тит, туй запустяло място вън от градските стени не е 
служило за гробища. Според едно старо предание тая местност се наричала долина 
на мъртвите. 
Така че нямаме основание да се усъмним в истинността на това свещено място. 
Напротив, следните факти говорят, че това място е установено с най-голяма 
положителност. “След смъртта на Спасителя тук дохождали Неговите ученици и 
последователи, да се поклонят на свещеното място, дето техния Учител бил 
разпнат, погребан и възкръснал. Това не се харесало на императора Адриан и той, 
за да изличи всеки спомен за ненавистното нему име на Христа, заповядал, щото 
мястото между Голгота и погребалната пещера, да се изпълни със смет и се изравни 
с пръст и на изравненото място той построил храм на Венера”, а на мястото дето 
бил гробът, поръчал да поставят статуята на Юпитер. 
Така било точно определено за бъдещите времена мястото на разпятието и на 
погребението Христово. 
На мястото на тоя езически храм Константин издигнал величествена базилика, 
която Евсевий нарича “чудо на красотата”, “необикновено здание, с неизмерима 
височина, необикновена ширина и дължина”. 
Както казахме по-горе, тоя храм бил и три пъти съвършено разрушаван и три пъти 
отново възстановяване. Последното разрушение станало от пожар в 1808 г., който 
унищожил цялото здание. Скоро то било отново възстановено главно с парични 
средства на гърци и арменци, и го имаме в същия вид почти и до днес. За 
изграждане на 
------------------------- 
1 Euseb., vita Constantini III, 25. – В най-ново време имаме доста обширна литература върху църквата 
при Божи гроб, напр.: С. Моmmetr, Die hl. Grabeskirche zu Jerusalem in ihrem ursprunglichen Zustande, 
Leipzig 1898; A. Helscnberh, Grabeskirche u. Apostel-Kirche, zwei Baseliken Konstantin, I Band, Leipzig 
1908. 
2 Виж неговото съчинение: Kompendium der Palastinischen Altertumskunde, mit 42 Abbild. Tubingen 
1913, стр. 55 
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централния купол на църквата Възкресение много средства са дали и русите. 
Храма при гроба Господен представлява една доста сложна и разнообразна 
постройка, която заключва в себе си няколко църкви с отделни олтари и параклиси, 
принадлежащи на разни вероизповедания и народности – гърци, католици, 
арменци, копти и абесинци. Средата на храма се заема от гръцката църква 
Възкресение, която има четвъртита форма почти на квадрат, с отделен, 
самостоятелен купол, заемащ централно място. Пред нея и недалеч от нея, под 
отделен купол в общия храм се намира параклисът на Св. Гроб. Недалеч от тук се 
намира параклисът на католици, арменци и др., все под общия покрив. Околовръст 
на църквата Възкресение минават тъмни и широки коридори, в стените на които 
има много не дълбоки ниши, служащи за олтари, издигнати за възпоменание на 
разните моменти и случки, предхождащи разпятието на Спасителя. Недалеко и 
точно срещу главния и единствен вход на храма под балдахин се намира 
червеникава мраморна плоча, малко издигната от пода; тя покрива мястото, дето 
мироносците са умили и миропомазали тялото Христово, след като то било снето 
от кръста, затова се казва Камък на миропомазването. Като се влезе през тоя същия 
вход, отдясно се вижда стълба от 18 стъпала; тя води във втория етаж на храма в 
един неголям коридор, тук е параклисът на Голгота с два престола – единият на 
православните, а другия на католиците. 
Думата “Голгота” иде от еврейската hag-gulgolet, което значи череп, глава и оттук 
лобно място. От самото название може да се заключи, че това е било мястото като 
малък хълм или издигнатина, която имала форма на череп, на глава. Освен това, 
мястото е свързано с една легенда, която се среща във ветхозаветните апокрифи, а 
също и у някои древни църковни писатели. Според тая легенда Голгота се поставя 
в известна зависимост от главата или черепа на Адам. Една от стените на това 
скалисто възвишение била силно закръглена и иудейската фантазия я схващала 
като череп на Адам, под тая скала или възвишение на разпятието се дирил и гробът 
на Адам. и сега в много изображения в подножието на разпятието виждаме 
изрисуван череп. 
Строителите на божегробския храм, за да бъдат верни на това предание, построили 
параклис на по-високо, на втория етаж. Тук под св. Престол, който представлява 
мраморна маса на четири стълба, се посочва едно отверстие в скала (в камък), цяло 
обковано със сребро – това е мястото, дето бил забит кръстът. Обаче ще трябва да 
се признае, че както 
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пещерата на Гроба, така и Голгота не са се запазили в тоя вид, в какъвто са били 
във времето на Спасителя1. Не можем да се съгласим, че това е камъкът или 
скалата, където 
 
Изобр. 5 – Църквата “Божи-гроб” в Йерусалим 
 
е бил издигнат кръста на разпятието, без обаче да отиваме толкова далеч в 
отричането си като Фюргесон, Гордон 
------------------------- 
1 Вж. също в споменатото съч. под ред. на Епископ Арсений. 
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и др., които, вместо сегашна Голгота като място на разпятието, показват един друг 
съвършено гол хълм, намиращ се вън от иерусалимските стени. По-горе 
изтъкнахме, че нямаме основание да се съмняваме в достоверността на това 
свещено място, но дали точно там е бил забит кръстът, дето се посочва сега, в това 
можем да се съмняваме. Преди всичко, ние видяхме, ще още импер. Адриан е 
изравнил мястото на Голгота, когато е построил храма на Венера, а същото е 
направил по-после и Константин, когато е построил своята величествена базилика. 
Така че някогашната Голгота по своята външност била съвършено заличена, и на 
това видоизменено място бил издигнат и отново възстановен храма. Голготската 
възвишеност или скала не е могла да се запази, та да се посочва и днес. 
Също така и параклисът на гроба Господен не представлява точно погребалното 
място; той е приспособен и пригоден. Състои се от две части: от предно по-голямо 
отделение, 3/1 м. дълго и 3 м. широко. Нарича се ангелско отделение, понеже на 
това място Ангелът седял върху отваления камък, от който и днес се посочва една 
част като запазена оттогава. За втората по-малка част се влиза наведен през голямо 
каменно отверстие в самата гробница тук отдясно на входа се намира зазидан 
широк мраморен саркофаг, където е бил самия гроб. В това помещение могат да 
застанат прави около 8 души. 
Най-важното събитие, което се извършва в предната по-голямата част на параклиса 
е получаването на благодатния или свещения огън във Великата събота около 2 
часа след обяд. За всеки поклонник това е най-важният момент от неговото 
поклонничество по светите места. За тоя свещен огън много се е писало и 
разправяло и много легенди са създадени около него. Нямаме положителни 
сведения, от които да се вижда, кога се е създала легендата за чудесното 
снизхождение на свещения огън, а историографите на кръстоносните походи не 
оставят никакво съмнение за неговото чудесно появяване във Великата събота. 
Така напр., разправя се, че във време на кръстоносците веднъж в присъствието на 
крал Балдуин в деня на Великата събота гръцкото духовенство било събрано при 
Гроба Господен за да изпроси свише свещен огън. 
Преданието разправя за разни чудновати случки при тоя свещен акт. Предвид, че 
той става всякога с голяма тържественост и при стечение на маса народ и днес 
много от поклонниците вярват, че тук става някакво необикновено 
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чудно явление. Всъщност получаването на благодатния огън става по следния 
начин. 
Към 12 часа почва да се стича народ в Божегробския храм. Църквата е препълнена 
с народ, напълнен е и двора пред храма, а също и близките улици са задръстени от 
народ. По прозорците на съседните къщи, по зидовете, покривите и пр. също са се 
накачили хора. На това зрелище се струпват не само православните, но и християни 
от всички изповедания дори иноверци и от разни народности: абесинци, египтяни, 
бедуини, мюсюлмани и дори евреи, които наблюдават отстрани. Днес английската 
власт с помощта на  
 
Изобр. 6. – Параклисът, в който се намира св. Гроб, иззидан от мрамор 
 
кордони и шпалири от войници и полиция, сполучва да тури донякъде ред в храма 
и вън от него сред това море от народ. Но все пак безредието и блъсканицата са 
големи. 
Около 1 часа, след като се свърши четенето на малкото повечерие, гръцкият 
иерусалимски патриарх заедно с придружаващото го духовенство в облачение се 
отправят от църквата “Възкресение” за параклиса на Гроба Господен, наречен 
Кувуклия. След трикратното му обикаляне и надлежна служба тук, патриархът 
съблича владишкото си одеяние при съответно пение, остава по бял подрастник и 
влиза в пещерата на гробницата, където всичко свещи вече са угасени. Вратите се 
затварят. Всички замлъкват с напрегнато очакване, вълнението расте, но това трае 
само няколко минути. Ето през малкото отверстие, като кръгло прозорче отляво 
през стената на гробницата, се показва пламък – това е сноп от свещи, на брой 33, 
колкото са годините от земния живот на Спасителя, които патриархът е запазил от 
кандилото, което никога не изгасва пред Гроба Господен и предава тоя свещен огън 
на народа, чакащ тук с голямо напрежение. Или пак патриархът се явява с 
запаления сноп от свещи пред вратата на Гроба Господен и всички се втурват да си 
запалят свещите от неговия огън; които успяват да сторят това, предават огъня на 
други и т. н. В няколко минути целият храм, и 
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вън от него, представлява море от човешки глави и запалени свещи, което море 
постепенно се разлива по йерусалимските улици. От храма се раздава шум, вой, 
пение, придружени с камбанен звън. 
Обредът на получаване свещения благодатен огън е останал по предание в 
практика само у Гръцката йерусалимска патриаршия, и служи като едно от 
средствата за поддържане на висок дух у православието в Палестина. Наистина, 
няма нищо чудодейно и необикновено в тоя обред, но необикновеният религиозен 
подем и силната вяра, че в тоя момент става нещо необикновено, са чудотворни. 
2. Друго едно свещено място, което има по-общо значение, понеже е свято и за 
християни, и за евреи, и за мохамедани, това е Храмовото място на възвишението 
Мория, където някога се е издигал Соломоновият храм, днес то се нарича “Харам 
еш-Шериф”, което ще рече свещено, недостъпно светилище. Това място 
представлява сега обширен площад, 500 м. на дължина и почти още толкова на 
шир, цялото покрито с бял мрамор. Такъв построен площад, който доминира над 
целият град, блестящ от изобилно изливащите се слънчеви лъчи, са такова 
разнообразие от постройки, от разни старинни галерии, кипариси, сводове, 
колонади, от стъпала, по които човек ту се изкачва, ту слиза и пр. – такъв площад е 
рядкост и, може би, единствен в света. При тая гледка човек добива особено 
настроение, което мъчно се поддава на описване, понеже е много разнообразно и 
индивидуално.                                                           
От друга страна, едва ли има друго място, което да е свързано с толкова свещени 
спомени, да е било свидетел на толкова свещени събития от най-разнообразен 
характер от най-старо време до днес. 
Тук древните ханаански племена и евусейци са издигнали жертвени олтари, където 
са принасяли в жертва най-милото си – собствените си деца, или са ги хвърлили в 
раззиналата нажежена уста на страшното божество Молох. Тук на върха Мория 
Авраам щял да принесе в жертва единствения си син. Това е “гумното на Орна 
иевусееца”, където Давид издигнал олтар на Господа (2 Цар. 24:18-25). Тук 
Соломон е издигнал величествен храм, чийто жертвен олтар е имал за основа 
свещената скала, която сега е посред прочутата Омарова джамия, наречена “Кубет 
ес-Сахра”, т. е. купол, дом на скалата (Felsendom). Оттук са се разнасяли смелите 
слова на пророците към народа. Тук е люлката на християнството. Често Иисус 
Христос дохождал в храма, в притвора Соломонов (Иоан. 10:23); тук Той е 
проповядвал и поучавал народа, правил е чудеса и знамения, посрещнат бил 
тържествено с “осана!” 
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Изобр. 7. – Храмовото място (Храм еш-Шериф) с прочутата Омарова джамия в 
средата 
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за да бъде после изпратен по “пътя на страданията” до позорното място на 
Разпятието. Тук Адриан издигнал езическо капище, а по-после благочестивият 
император Иустиан издигнал на това място величествена църква св. София, която, 
по всяка вероятност, отпосле е превърната в сегашната Омарова джамия; от нея пък 
кръстоносците направили “храм на Господа”, обаче в 1187 г. султан Саладин 
вместо златния кръст поставил пак полумесец, както сторил Омар, за да показва и 
до днес, че това е мохамеданско светилище. 
И колкото по-голямо и разнообразно е значението на това свещено място, толкова 
по-многобройни са легендите, неверните представи, познания и сведения за това 
свето място, създадени още от средните векове; някои от тях се поддържат и до 
днес.                             
Когато в 1099 г. Кръстоносците превзели с пристъпи Йерусалим и се доближили до 
това място, те останали очаровани от издигащото се тук светилище и го счели за 
Соломоновия храм. Образувалият се тук рицарски орден бил наречен “храмов 
орден”, темплери, по името на храма, като възприели изображението му върху своя 
герб. Но всеки знае, че още в 70 г. сл. Хр. Йерусалимският храм е бил разрушен до 
основи и от самата тая постройка няма и следа. 
Твърде погрешни и неверни са сведенията около основаването и произхода на 
светилището Кубет ес-Сахра. Понеже то се казва Омарова джамия, мнозина и до 
днес мислят и пишат, че тя е построено от Омара, втория халиф, който превзел 
Йерусалим в 636 г. По-после въз основа на някои арабски сведения и въз основа на 
открития надпис на южната порта се установява, че тя е съградена от халифа Абд 
ел-Мелек, който е царувал от 685-705 г. В по-къснешно време тоя надпис бил 
фалшифициран, като името “Мелек” било заличено и вместо него поставено името 
на по-къснешен халиф, на Мамун; надписът на арабски преведен гласи: “Тоя купол 
е съграден от Абдала ел-Мамун, владетел на верните, в 72 години”. Неизвестно 
защо, може би по несъобразителност, като е заличено името Мелек, пропуснато 
било да се заличи или поправи и годината 72, според мохамедовото леточисление, 
което почва от 622 г., и следователно годината 72 се равнява на 694, тъкмо времето, 
когато е царувал Абд ел-Мелек (685-705). Тогава когато Мамун е живял по-късно, 
роден е в 796 г. 
Поради тия неверни и противоречиви сведения и от самия вид и стил на 
постройката може да се заключи, че тя няма мохамедански произход; по-скоро тук 
имаме християнско светилище, превърнато отпосле в джамия, по 
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всяка вероятност, от споменатия халиф Мелек, около 50 години след превземане на 
Йерусалим от арабите. 
На въпроса, кой е основателят на това единствено по вида си светилище, според 
последните изследвания, може вече с положителност да се сочи името на 
императора Иустиниан, за когото знаем, че той в 537 г. построил величествена 
църква на Храмовото място, със същото име на църквата, построена от него в 
Цариград, а именно Св. София. За това свидетелства и Антоний Мъченик, който в 
570 г., значи повече от 50 години преди Омар, намерил тук “базиликата Св. 
София”, чиято св. скала била обкована със злато и сребро. Освен това, ред 
технически архитектурни особености доказват християнския характер на тая 
постройка. Тя представлява голямо отклонение от основния план на джамиите. 
Преди всичко тя е без минаре, вижда се също, че молилната-ниша, която трябва да 
бъде обърната към Мека е допълнително правена. Почти неизвестна е 
осмоъгълната форма на джамиите, каквато форма има Омаровата джамия. 
Дванайсетте колони във вътрешността, по три на четирите страни, имат също 
символическо християнско значение – 12-те апостоли, върху които се основава 
Христовата Църква. Върху разкошната и чудно хубава мозайка, с която е 
разкрасена вътрешността, личат множество християнски символически 
изображения като: хляб, грозде, лоза, житни класове и др. 
Няма съмнение, че това светилище е само посветено на омар, като завоевател на 
Йерусалим, но той не го е сторил. Когато за пръв път влязъл в тоя храм, той 
извикал: “Велик е Алаха! Това е Давидовият храм, за който пророкът (Мохамед) ми 
разправяше, че той е предприемал нощни пътувания за там”. И преданието твърди, 
че Мохамед за последен път се молил тук на свещената скала, след което той бил се 
възнесъл жив на небето върху хвъркат бял кон. Затова тая джамия се счита за най-
свещена наред с Мекинската. Ние се съмняваме, дали въобще Мохамед е 
пребивавал тук, особено като се вземе предвид, че той е умрял в 632 г., а арабите са 
влезли тук по-късно в 636 г. освен това, бидейки тогава още християнски храм, как 
ще се моли тук ислямският пророк? Имаме всички основания да приемем, че 
сегашният Кубет ес-Сахра по това време е била християнска църква, която после 
Мелек приспособил за джамия, като вместо кръст поставил полумесец. 
Който и да е строил това светилище, нищо не пречи, щото то и днес да привлича 
маса посетители със своята очарователна красота. Рядко може да се намери такова 
чудно съчетание на бои и отражения. Цялата вътрешност е потънала в тайнствена 
полусветлина, която се пречупва през 
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цветни мозаични прозорци. За последните Лоти1 дава следното описание: “Едни от 
тях изглеждат като маргаритки, образувани от рубини, други представляват фини 
арабески от сапфир с малък примес от жълт топаз, трети пък са като зелен изумруд, 
усеен с розови цветчета”. Грамадният купол се издига високо към небето и се 
вижда почти от всякъде на града. Той почива върху осемте ъгъла на осмоъгълника, 
какъвто представлява цялата постройка, със страни от по 20 м. на дължина. 
Отвътре куполът е украсен с мозайка и със стихове от Корана, написани със златни 
букви. Въобще тук изобилства златото, мраморът, порфира и мозайката. В контраст 
на това изящество се явява грамадната, сива, неодялана скала, която в естествен 
вид заема почти цялата средна част на светилището. Тя се издига около 2 м. високо 
над общото равнище, и се простира на длъж 17,70 м. и на шир 13,50 м. Според 
убеждението на благочестиви мохамедани, свещената скала един вид виси във 
въздуха, тя е без фундамент и затваря входа в рая. 
Не по-малко легендарни са и християнските сказания около това светилище. Така 
например в подножието й се сочи една пещера, където била люлката на Младенеца 
Иисус, защото се казва, че тук св. Дева Мария и Йосиф са криели Младенеца от 
преследванията на Ирод, преди да избягат в Египет. В евангелието не е описан пътя 
на бягството, но св. семейство едва ли се е върнало обратно в Йесуралим, където 
опасността от преследване е била най-голяма, а се е отправило на юг направо за 
Египет. По въпроса пък дали точно на тая скала Авраам издигнал жертвеника, на 
който щял да принесе в жертва сина си Иссак, това не може де са кажа с 
положителност. В Писанието се казва, че това е станало на планината Мория (Бит. 
22:2, според евр. текст), където отпосле Соломон издигнал дом на Господа (2 
Парал. 3:1). У 70-те, като се говори за това жертвоприношение дори не се 
споменава названието Мория, а се казва само: @ = на землю высоку (22:2). 
Що се касае до разказите на неуки водачи, че стените на Омаровата джамия са 
построени от Соломон, че това е някогашният храм, в който св. Дева Мария била 
посветена на служение Богу и др. – всички те са плод на невежество и не 
заслужават внимание. Монасите от Авраамовския манастир, близо до храма при 
Божи Гроб, сочат един черен камък в своя манастир, на който уж Авраам издигнал 
жертвеника. Но и тая версия е лишена от историческа вярност. 
Отстрани върху свещената скала се забелязва една изкусно 
-------------------------- 
1 Виж. стат. “Йерусалим” в сп. “Странник”, 1898 г., т. 2, стр. 150 (спомената у Епископ Арсений, 
стр. 229-229. 
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издълбана вдълбана във вид на канал, която се счита, че е служила за отвеждане на 
кръвта от жертвените животни. Единайсет изсечени стъпала в скалата водят  
 
Изобр. 8. – Вътрешност на Омаровата джамия и св. скала в средата. 
 
надолу в една пещера, която сега се сочи, че е мястото, дето се е криело св. 
семейство, както споменахме по-горе. По-вероятно е, както приемат мнозина, че 
това е цистерна за събиране жертвената кръв, която чрез подземни канали 
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се изтичала в Кидронската долина. Ако това е така, ще трябва да приемем, че тая 
скала е била в основата на жертвения олтар при Йерусалимския храм, и 
следователно погрешно е да се мисли, че тя е била в Светая Светих. При описание 
на Соломоновия храм (3 Цар. 7 гл.) за жертвеника на свесожение много малко се 
говори и не се споменава, че той е съграден върху скала. По вероятно е, че тук 
може да става дума само за жертвеника на третия, Иродовия храм, като се знае, че 
цар Ирод твърде много е разширил храмовото място, а възможно е тук, върху 
свещената скала да е изградил и жертвеника на всеножение. 
Другите старини в храмовото място, каквато е напр. джамията Аска и други по-
малки джамии, а така също и тъй наречените Соломонови обори, няма да 
разглеждаме – те нямат строго библейско-архиеологично значение. 
Заслужава да се спомене нещо за друга една старина, на която и до днес 
еврейството й отдава голямо свещено значение, това е тъй наречената Стена на 
плача; тя се смята от набожните евреи за останка от Соломоновия храм. И тук, 
обаче, имаме невярна представа и несъгласие 
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с историята. Ала често пъти силната вяра не се интересува от историческата 
истина, тя иска, дири обекта на своето поклонение и ако той дори не съществува, тя 
си го създава. Евреинът иска да има поне една частица, някаква реликва от вай-
голямата своя светиня – Соломоновия храм – и той я намира в тая каменна стена, 
която е доста настрана от Храмовото място.                                   Произходът на тая 
стена е още твърде неизяснен. Но няма съмнение, че тя нито е принадлежала към 
Соломоновия храм, нито даже към дворното място. Самото положение, което заема 
сега, потвърждава това. Тя се намира в градските стени на югозапад от Омаровата 
джамия и, по всяка вероятност, е останка от западната стена, която е заграждала 
площада Харам еш-Шериф. 
Какво представлява тая стена? Преданието говори, че камъните, от които е 
изградена тая стена са принадлежали на Соломоновия храм. Но и това мъчно може 
да се приеме за напълно вярно, като се знае, каква е била участта на тоя храм, 
разрушен от Навуходоносор в 586 г. пр. Хр. Освен това, защо и какъв смисъл има 
да се строи такава изолирана стена от грамадни камъни останали уж от 
Соломоновия храм? От характера на строежа и от самите камъни личи, че тя не е 
строена през едно и също време. Основните няколко реда грамадни блокови 
камъни личи, че имат много древен произход. Те достигат до 5 м. на дължина, 
покрити са с мъх на много места, почерняли са и овехтели, изглежда, че много 
векове са се мъчили над тяхното разрушение. Но понеже никакъв надпис не е 
открит по тях, нито други някакви признаци, затова мъчно могат те да се датират. 
Дали те са от времето на Соломон, т. е. преди около 3000 години, или от времето на 
Ирод – отпреди 2000 г., това не може да се установи от самите камъни. Ние сме 
склонни да приемем, че тая стена поне в основата си е останка от оградата на 
Храмовото място от времето на Ирод, за когото се знае, че той е разширил, 
изравнил и обградил това място. 
Стената на плача достига на дължина 48 м., на височина 18 м. и лежи доста 
дълбоко в земята. Каменните блокове са наредени в няколко реда, които колкото 
отиват по-нависоко имат по-малка големина и са от по-къснишно време. Най-
долните 9 реда каменни блокове имат най-древен произход; за тях се разправя, че 
са от времето на Соломон, респективно на Ирод. Слеващите 4 реда личи, че са 
изграждани отпосле, може би от времето на Адриан, а останалите имат още по-
късен произход, по всяка вероятност, те са от времето на кръстоносците. 
Императорът Адриан забранил на евреите всякакъв достъп до града Йесуралим. 
По-късно при Константин 
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Велики на тях било разрешено да дохождат на поклонение в Храмовото място само 
един път в годината, обикновено на празника Пасха. Скоро след като арабите в 7 в. 
станали тук господари, те предоставили на евреите тая стена, където те да се молят, 
да оплакват загиването на единствения си храм, да оплакват униженията и 
страданията на своя народ. Оттогава и досега евреите дохождат тук на молитва 
всеки ден следобед в 2 часа преди залез слънце, особено срещу събота и празник. 
Но и през другото време на деня се намират поклонници. През време на Пасхата 
тук от сутрин до вечер е гъмжало от богомолци. Отдалеч се чува, както бръмчи рой 
от пчели. Едни са наклякали и четат с глас от разтворени молитвеници, други пък с 
разни движения правят поклони, трети с покривки на глава (талит) целуват и 
прегръщат мълчаливите камъни и като че ли водят с тях разговор. Тук се проливат 
не престорени, а истински сълзи; тъгата и сърдечните болки се разкриват 
откровено, без стеснение. Всичко е проникнато от дълбока печал, като че за 
оплакването на това светилище трябва да се пролеят толкова сълзи, колкото кръв 
някога е проляна при неговото разрушаване. 
Поради особения характер на това единствено в света молитвено място не е без 
интерес за библейската и религиозно-историческата наука, ако преведем изцяло 
молитвата, която всеки петък вечер тук антифонно се произнася. Един солист-
певец чете на разпев и след всеки стих народът отговаря, както следва: 
“ Заради двореца, който сега запустял лежи, 
Заради храма, който е разрушен, 
Заради стените, които са съборени, 
Заради нашето величие, което някогаш е било, 
Заради нашите велики мъже, паднали тук, 
Заради скъпоценните камъни, които са изгорели, 
Заради свещениците, които прегрешиха, 
Заради нашите царе, които пренебрегнаха това светилище”, - 
(След всеки стих народът отговаря, припявайки) 
“Стоим ний тук и плачем”. 
Подир това солистът-певец извива отново глас, преизпълнен с тъга: 
“Молим Ти се (Боже), смили се над Сион!” 
А народът, хълцайки от плач, отговаря: 
“Събери децата на Йерусалим!”  
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След това пак певецът:  
“Бързай, бързай, Спасительо на Сион!”  
Народът: “Заговори към сърцето на Йерусалим!”  
П.: “Красота и величие да обкръжат Сион!”  
Н.: “Ах, обърни се с милост към Йерусалим!”  
П.: “Дано нашето царство отново върху Сион се появи!”  
Н.: “Утеши тия, които тъгуват за Йерусалим!”  
П.: “Нека мир и блаженство зацаруват на Сион!”  
Н.: “И ветвата (от Давидовия род) да произрасте в Йерусалим!” 
Тъй много възмечтан и възвеличен Сион от еврейството, свързан с много 
ветхозаветни събития, възпяван в писмата на Давид, станал синоним на 
религиозното и политическо величие на Израиля – тоя Сион не е без значение и за 
християнството. Югозападната част на града Йерусалим, южният кът от Сионското 
възвишение, което още от времето на Адриан до днес се намира вън от градските 
стени е свързано и с много новозаветни събития. На Сион е станала Тайната вечеря 
и се установило най-свещеното тайнство – евхаристия. Тук Св. Дух слязъл над 
апостолите, тук станало успението на Божията Майка, на това място се състоял 
първият апостолски събор и се основала първата християнска Църква, и тук е 
първото християнско богослужебно място. Сион е люлка на християнската Църква. 
И в дните, когато тук Рим е владеел, той стигнал до голямо величие. От далеч се 
виждал блясъка на мраморни постройки с градини и тераси, на колонади и портали. 
Римляните наричали тая част на града Capitolpas. Тук Ирод Велики си издигнал 
великолепен палат.От това някогашно величие са останали множество развалини, 
някои стари и мрачни каменни здания, гробища и др. Южно от Цитаделата или от 
тъй наречения “Давидов замък” днес се издигат две постройки една стара и друга 
нова. Първата се състои от куполи с едно минаре, заградена е с постройки на 
мохамедани, които я считат за светиня, понеже тук се помещава гробът на Давид; 
последният като древен пророк е на голяма почит и у тях. В това мохамеданско 
светилище почитат християните Сионската горница (Coenaculum). На около 
стотина крачки оттук е второто, новото зданеи, великолепна католическа църква 
Успение Пресветая Дева Мария (Dormitio), построена в 1910 г. заедно с манастир. 
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От библейско-археологично и църковно-историческо гледище по-голямо значение 
има мохамеданското светилище, където се приема,  че са станали споменатите 
по-горе новозаветни събития. И тук обаче, посетителят е изложен на известни 
заблуди. След като се мине през няколко тесни дворове и стари постройки и се 
изкачат 20 стъпала, влиза се в помещението на сегашната джамия, някогашна 
църква. 
Тя представлява помещение 14 м. дължина и 9 м. широчина, без особени 
украшения. Таванът се състои от готически заострени куполи; в средата се намират 
две масивни каменни колони, нееднакви на дебелини, които делят залата на две. 
В югоизточния й ъгъл седем стъпала водят нагоре 
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В едно друго отделение, тук по средата се намира една катафалка, покрита с 
няколко копринени покривки; на това място се сочи да е била гробницата на Давид. 
Някои учени приемат, че е възможно тук някъде Давид да е погребан, но понеже 
това не е установено нито от някои архиологични разкопки, нито от други данни не 
може с положителност да се твърди. В Св. Писание се казва само, че “Давид 
почина при отците си и биде погребан в Давидовия град” (3 Цар. 2:10). В Деян. 2:29 
ап. Петър казва за Давид, “че той умря и биде погребан, и гробът му е у нас и до 
днес”. Като се знае, че Давидовият град (civitas David) се е намирал малко по-
насевер върху Сион, отколкото е въпросното мохамеданско светилище, съмнително 
е дали точно на това място е погребан Давид, което се сочи днес. 
Още по-невероятно е, че в самата тая постройка е станала Тайната вечеря. 
Архитектурният стил, колоните, куполите говорят, че тя има много по-къснишен 
произход, и днес вече е установено, че тя е от 12 в. Първоначалната Сионска 
горница е била в частна къща на някого от приближените привърженици на 
Иисуса. Осветена с толкова важни събития, тя в първия век става богослужебно 
място, християнска църква, на която пръв предстоятел, според преданието, бил 
Иаков, брат Господен. Във време на разрушението, което претърпял Йерусалим 
при Тит, няма съмнение, че и тая част на града силно е пострадала, а при Адриан е 
претърпяла и някои видоизменения в строително отношение. 
В 4 в. Константин Велики, както на по-важните свещени места, тъй и тук издигнал 
базилика. При завладяване на Йеирусалим от арабите в 7 в. тя била разрушена. 
Като дошли тук кръстоносците, те издигнали в 1130 г. Сионската църква на два 
етажа, от които горният бил нареден като горницата, където станала Тайната 
вечеря, а в долната част на църквата били издигнати три олтари в възпоменание на 
трите събития: смъртта на св. Дева Мария, явяването на Спасителя след 
възкресението и измиване на нозете преди Тайната вечеря. В 1335 г. на Сион се 
настанили францисканците, и добре разположеният към християните халиф 
Махмуд ен-Назър, им предоставил “Сионската горница” с два параклиса за 
богослужебно използване. По-късно, обаче, християните били постепенно 
притеснявани и в 1551 г. съвършено изтласкани оттук. В 1559 г., по заповед на 
султан Сюлейман, храмът на кръстоносците бил превърнат в джамия, и от тогава 
досега това християнско светилище станало мохамеданска светиня. 
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Католиците на няколко пъти се опитвали да си го възвърнат, но сне са успявали1. 
При тия исторически сведения ще бъде много наивно да смятаме, че днес ние тук 
виждаме самата горница, където Иисус е извършил Тайната вечеря. 
5. Посетителите и поклонниците в Йерусалим всякога проявяват особен интерес 
към тъй наречения “Път на страданията”, път на кръстното носене или на латински 
Via doloposa. От 1880 г. насам на Великия петък в Страстната седмица 
францисканците всяка година правят траурно шествие по тоя път. И православните 
с голям интерес слушат да им се разправя, как Иисус Христос по тоя път е носил 
тежкия кръст от преторията на Пилат до Голгота. Набелязани са 14 пункта или 
станции, където са станали някои по –важни събития през време на шествието на 
Спасителя до Лобното място. Отбелязано е и мястото, дето Иисус паднал под 
тежестта на кръста, дето Го срещнала Богоматер, след това Вероника, Симон 
Киринейски и др. 
Всяка една станция е означена с латински надписи. Така напр. на мястото, дето 
станала срещата на Вероника с Иисуса Христа, сега се намира малко параклисче, 
към което се слиза по няколко стъпала; цялото събитие е възпроизведено със 
статуйни фигури в естествена големина. Тук надписът гласи: VI Statio. Hic pia 
Veronica Christi faciem linteo tersit. Първата станция се сочи в двора на една турска 
казарма, наблизо до Храмовото място, в северозападния му ъгъл, където се приема, 
че е бил Антониевият замък, който отпосле бил превърнат в претория, т. е. в 
съдебна зала на Пилат и негово жилище. 
Недалеко от развалините, където е бил Антониевият замък от другата страна на 
улицата, се намира добре уреденият и красиво построен манастир на Сионските 
сестри (Notre Dame de Sion). В основите и подземията на тоя манастир се сочат 
ценни старини от древния град: римски калдаръм, щерни, подземни входове и др. 
Наблизо тук се намира тъй наречената, “Ессе homo” ( @ ) арка. Обикновено се 
казва, че не това място Христос бил изведен навън с трънен венец на главата и 
облечен в багряница. Пилат показал на тълпата измъчения и изтерзан Спасител, 
като казал: ессе homo! (ето, човекът) и оттук така била наречена и арката. 
Обаче повечето от учените археолози са на мнение, че това е триумфална арка, 
която към времето на Иисуса Христа не е съществувала, и тя е съградена, както и 
други арки в същата улица, в 2 в. сл. Хр., навярно от импер. 
------------------------- 
1 Вж. по-подробно в споменатото съч. на Е. Klippel, стр. 74 и нт. 
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Адриан. Кlippel намира, че тя не стои в никаква връзка с казаното в Иоан. 19:5. 
Други пък, напр. Непека, приемат, че тая арка е построена около 2 в. сл. Хр. но тя е 
изградена от камъните, върху които е стоял Пилат или Иисус Христос. 
Въобще ще трябва да се приеме, че засега нямаме сигурни доказателства, какво 
точно е било положението и направлението на Via dolorosa към времето на Христа, 
понеже сегашният “път на страданията” е означен в много по-къснишно време; 
едва в 16 в. францисканците са го посочили. В продължение на тия векове, градът е 
претърпял, както видяхме, множество разрушения, опустошения и преформирания. 
Хълмове са се сривали и изравнявали, долини са се запълвали, и така много 
старини са се заравяли в земята. Тъй че истинският “Виа долороза” 
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в неговите подробности тепърва ще има да се дири с търнокопа и лопатата на 
бъдещите археолози-изследователи. Тук има натрупана земна маса, каменни 
развалини, в течения на вековете построили са се редици къщи, прокарали са се 
нови улици, които са замаскирали и видоизменили “страдалческия път”. Поне едно 
е сигурно, че се знае, къде е изходната точка, изходната станция – домът на Пилат, 
и последната – гробът Господен. Между тия два пункта може и сега приблизително 
да се набележи Via dolorosa, като към набелязаните станции и свещените старини 
около тях ще трябва да се отнасяме по-критично, защото много малко е могло да 
остане от онова време досега. 
6. Голям спор има между учените и по въпроса, къде е мястото на евангелската 
“Овча купел” или по еврейски Витезда1 (Иоан. 5:2). Сочат се главно три места, 
където се предполага, че е била тая прочута целебна къпалня, а именно: 1) в 
североизточния ъгъл на Храмовото място, там дето е сега Birket Israin (Израилско 
езеро), на дължина 120 м., на ширина 31 м., и основата му е 21 м. под общото 
равнище на Храмовото място. Древните поклонници тук са дирили Витезда, 
понеже наблизо се намират “Овчи врата”, или както се казва сега “врата на св. Д. 
Мария”, или пък на св. Стефан. Днес тоя някогашен водоем за нищо не се използва 
и рядко се задържа в него дори дъждовна вода. Голяма част от това някогашно 
езеро е затрупана със смет и пръст, затова първоначалният му вид мъчно може да 
се възстанови, но по своите размери и оградни стени то е правило чест на неговите 
строители. 2) Друго едно място при самия манастир на “Сионските сестри” също се 
сочи за Витезда.2 3) Но като най-вероятното място се показва сегашният водоем 
или цистерна, намираща се малко по на северозапад от голямото езеро, в дъното на 
дворното място на католическата църква “Св. Ана”. Според указанията на Чарлз 
Варен, сегашното място на Витезда било открито при разкопките, направени около 
същата тая църква. Гуте приема, че това място още от 6 в. насам се е считало за 
Витезда. То по-отговаря на древното предание, понеже се състои от две 
помещения, разделени сега едно от друго с желязна решетка. Едното е 
представлявало самия водоем, а другото – мястото, дето болните и недъгавите са 
чакали “движенiя воды”. Единият водоем има на длъж около 10 м. от изток към 
запад, на шир 4 1/2 м., на дълбочина повече от 10 м., и се слиза тук посредством 
стръмна, тясна стълба. 
Голямо е разочарованието на поклонника, като му се посочи за Витезда тая тъмна и 
мрачна подземна цистерна с 
------------------------- 
1 Някои тълкуват тая дума със значение “благодарен дом”; вж. Calwer, Bibellex., стр. 93; в бълг. 
Библ.: “дом на милосърдие”. 
2 Вж. Guthe, Bibelworterbuch, стр. 310. 
 

 
 
 
 
 
 
 



43 
мътна и застояла вода, с обрасли с бурен стени, особено след като той види при 
входните врати на голяма картина изрисувана някогашната евангелска Витезда. 
Това лечебно място, наистина, трябва да е представяла хубава постройка, с 
отделения и подотделения, с пет притвора, с множество колонади и пр. Сега от 
това нещо не е запазено, всичко е разрушено и изчезнало, затова мъчно е да се 
определи, къде точно е била “къпалнята при Овчи порти”. Но за вярващите 
поклонници това не е от голямо значение. С благоговение те слизат със свещ в 
ръка, за да могат да разгледат по-добре това свещено място; пълнят шишенцата си 
със “света вода и пият за здраве. Да би била поне изворна! Но като се разгледа 
внимателно, виждат се водосточните тръби, по които се събира дъждовната вода от 
съседните покриви. Някога вярата е лекувала болни и всякакви недъгави; не е 
чудно, че вярващите очи виждат тук някогашната Витезда, макар и видоизменена 
до неузнаваемост. Не ни се вижда за вероятно мнението на Кондер, че сегашният 
водоем Витезда не се е споменавал ясно у разните пътешественици дори до 10 в.; 
може би не тъй определено, но тя се споменава в поклонническите описания още от 
IV век. 
7. В Кидронската долина срещу Храмовото място се намират три надгробни 
паметници, изсечени в скала. Необходимо е да се даде известно разяснение на тия 
паметници, понеже по предание се съобщават много невярности за тях; и те се 
отнасят в една епоха, която не отговаря на техния архитектурен стил. 
Първият паметник, по направление от Сион към Кидронската долина, се счита за 
гробницата на прор. Захария. Тя има четвъртита форма, заема едно пространство 
около 5 м. на шир и длъж и изглежда на малка църквица. Четирите страни са цели 
изсечени от камък с по две кръгли полуколони на всяка страна и на всеки ъгъл по 
една четириъгълна колона все в ионийски стил. Над тях се намира архитрав и 
корниз в асирийска архитектура. Целият тоя паметник е изсечен от един цял блок 
скала. Вход в него не се вижда. От задната източната страна личи като че ли е 
зазидвана, и може би тук да е бил входът. Но възможно е тоя вход да е скрит сега 
под земята и наслоенията, които са се натрупали в течение на вековете от 
свлечената пръст, особено във време на дъждове, са затрупали цялата галерия 
около гробницата. Тая постройка от основите до върха се измерва на около 9 м. 
височина. 
Еврейското предание, разпространено още във времето на Спасителя, гласи, че тук 
е погребан пророк Захария, син на свещеник Иодая. По заповед на царя Иоас той 
бил убит с камъни в двора на Господния дом (2 Парал. 24:20-22). 
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Това събитие, трябва да е станало в края на 9-ия и в началото на 8 в., когато е 
царувал Иоас (837-798 г.). 
Иисус Христос, може би, когато е гледал от площада при храма към тоя паметник, 
намиращ се насреща в Кидронската долина, се обърнал към спорещите с него 
фарисеи със следните думи: “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето 
зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведниците.. и с това 
сами против себе си свидетелствате, че сте синове на ония, които са били 
пророците” (Мат. 23:29, 31)1. 
 
Избор. 12. – Тъй наречените гробници на Захария и на Йософата. 
 
Това е всичкото в Писанието, от което може да се заключи нещо а тоя паметник. 
Безспорно е само това, че той е съществувал към времето на Христа, но кога точно 
е бил издигнат не може да се каже с положителност. Архитектурният му строеж го 
издава, че той е от по-къснишно време, и че тук имаме гръцко влияние. Захария, 
син на свещеника Иодай, не трябва да се смесва с прор. Захария, син Варахиев, син 
Адов, който е живял много по-късно, във времето на цар Дарий, към 520 г., от 
който имаме и пророческата книга под същото название. Еврейското предание, 
изглежда, че бърка тия две лица; и двамата са синове на свещеник, но са живели в 
твърде различни времена. 
Трудно е да се приеме, че тоя паметник е от времето на прор. Захария, а още по-
невероятно е, че той е още от времето на първите иудейски царе. Наистина, 
асирийският корниз би ни дал право да предположим, че тоя паметник е 
съществувал още от това време, обаче ионийските колони ни дават основание да 
приемем, че тоя паметник е от гръцко време, т. е. към началото на 3 в. пр. Хр., па 
може би и от по-къснишно римско време. Така че тъй наречената 
------------------------- 
1 Вж. К. Тейки; Святая земля и Библiя, превелъ от английски Ф. С. Комарски, С. Петербургъ 1894, 
стр. 579. 
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гробница на прор. Захария, едва ли има нещо общо с пророка, а още по-малко със 
Захария, сина на свещеника Иодая, който в Св. Писание не се нарича пророк. 
Въобще произходът и историята на тоя паметник са доста тъмни, и засега нямаме 
никакви положителни данни, за да се каже нещо по-определено за него. Почти 
същото може да се каже и за другите два паметника. 
До гробницата на Захария, откъм северната й страна, се намира тъй наречената 
гробница на Иосафата. Тя има доста голям вход, изсечен в скала с две колони, 
който води в една галерия; от страните се виждат ниши или камери. Колко стара и 
откога е тая гробница не може с положителност да се каже. Преданието я нарича 
Иосафатова по името на иудейския цар Иосафат, царувал 25 години, от 874-850 г. 
Но едва ли тя има нещо общо с него, за когото в Св. Писание се казва: “И почина 
Иосафат при отците си и биде погребан с отците си в Давидовия град…” (2 Пар. 
21:1). А Давидовият град е на Сион, в градските стени и на противоположната 
страна от Кидронската долина, където е въпросната гробница. 
Наистина, последната се казва още и Иосафтова долина, но това название влиза в 
употреба много късно, едва от времето на Евсевия Кесарийски. Що се касае пък до 
казаното от пр. Иоил: “Нека станат народите и слязат в долината на Иосафата, 
защото там Аз ще седна, за да съдя народите отвред” (3:12), - това едва ли се отнася 
до Кидронската долина, наречена Иосафатова. Тук по-скоро пророкът разбира тия 
думи в преносен смисъл, т. е. място, долина, дето Бог ще съди езическите народи, 
каквото значи и думата “ио-сафат” (Иахве съди или ще съди). 
Така щото погрешно е да се твърди, както мислят някои, че тая долина се нарича 
така, защото тук е погребан ц. Иосафат, и да се сочи описаната гробница, като 
принадлежаща на тоя цар. 
От трите паметници, които разглеждаме в Кидронската долина, сравнително взето, 
най-величествена е тъй наречената гробница на Авесалома. Тя има около 7 м. 
височина и повече, тъй като основите й сега наоколо са засипани от свлечена 
пръст, и 5,50 м. на шир и длъж. Има четвъртита форма, и, както гробницата на 
Захария, също е изсечена в скала. Горната част е заострена като стрела, изградена е 
от камъни и завършва във форма на цвете, който сега слабо се различава. И тук 
страните са украсени с ионийски колони, които носят върху си дорийски фриз и 
архитрав. Вместо врата сега има откъм фасадата доста голямо отверстие, през 
което човек единствено може да проникне вътре. Във вътрешността, обаче, няма 
нищо интересно, 
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личат само гробнични камери, изсечени отстрани в скалата. 
Преданието счита тоя паметник за гробница на Авесалом, син Давидов, въз основа 
на казаното в 2 Цар. 18:18: “Още приживе Авесалом бе си въздигнал паметник в 
царската долина; защото казваше: аз нямам син, за да се запази спомен за името ми. 
И нарече паметника по името си. И до днес той се нарича “Авесаломов паметник”. 
Дали тук под “царската долина” трябва да разбираме Кидронската, не може да се 
каже с положителност. 
Но независимо от това, мъчно бихме могли да се съгласим, че тая гробница е от 
времето на Авесалом, особено като се вземе предвид историята на неговата смърт и 
архитектурния стил на постройката. 
 
Избор. 13 – Тай наречената гробница на Авесалом. 
 
Авесалом не е могъл да предвиди края на своя живот. Желанието му да бъде 
погребан на мястото, дето си издигнал паметник още приживе не е могло да се 
осъществи, защото той загинал при битката в Ефремова гора, когато се сражавал 
срещу войските на собствения си баща. “И взеха Авесалом, хвърлиха го в гората, в 
дълбока яма и натрупаха отгоре му голяма грамада камъни”, се казва в 2 Цар. 
18:17. 
Така че Авесалома е загинал в Ефремова гора – косата му се заплита в коленете на 
един дъб – тук бил позорно погребан под грамада от камъни. Да се приеме пък, че 
отпосле той бил пренесен и погребан във въпросната гробница в Кидронската 
долина, това е недопустимо, понеже поколението го е заклеймило като измамник и 
непокорен син. Равините от най-древно време съветвали родителите да довеждат 
своя непослушен син в долината Иосафатова, при гробницата Авесаломова и с 
думи или с пръчка да го заставят да хвърля камъни в паметника и да проклина. В 
това време бащата разправял на момчето живота и съдбата на пепокорния царски 
син, Авесалом. И до днес тоя обичай се е запазил у евреите, да хвърлят камъни, 
когато минават край, тъй наречената, гробница на Авесалом, 
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и въобще на всяко място, дето се е извършило някакво злодеяние. 
Освен историята на Авесалом, но и архитектурният стил на паметника показва, че 
той не може да бъде издигнат в сегашния си вид в оная отдалечена епоха, повече от 
10 века преди Христа. Гейке приема, че, може би, солидният фундамент да е бил 
издигнат наистина в древно време, а разните колони и др. украшения са от по-
късно време. А Erw. Nestle  намира, че “Авесаломовата гробница” в Кидронската 
долина има своя произход от гръцко време. 
Тук, в Кидронската долина, близо до Иосафатовата гробница се сочи и пещерата на 
Иаков или гробницата на Иаков, която в древно християнско време се наричала и 
църква на ап. Иаков. Според Евсевия, Иаков, брат Господен, първият епископ 
йерусалимски бил хвърлен от покрива на храма в Иосафатова долина, задето 
изповядвал Иисуса Христа за свой Господ. По-рано споменахме, че арменците, въз 
основа пак на преданието, сочат пък Сино за мъченическо място, където са 
издигнали и свой храм във възпоменание на трагичната кончина на ап. Иаков, а 
именно отсичане на главата му. 
8. В подножието на западния склон на Елеонската планина, близо до каменния 
мост в Кидронската долина, през който сега минава шосето от Йерусалим за 
Иерихон, и тъкмо срещу Храмовото място се намира Гетсиманската градина. Тя 
води своето название от арамейските думи gat semane, което ще рече преса или 
точило за маслини. Навярно тук е имало няколко преси за изстискване на зехтин, и 
цялата Елеонска планина е била покрита с маслинени дървета. От това е получила 
тя и името си. 
И тук, обаче, посетителят се намира пред известни недоумения при вида на 
днешната Гетсиманска градина. Тя представлява сега грижливо гледана модерна 
градинка с декоративни цветя, рози и др., с правилни алеи, посипани с пясък, със 
сочнозелена, добре подкастрена трева, правилни фигури, няколко маслинени 
дървета – млади и много стари с големи хралупести дънери. Цялата градина не 
обхваща голямо пространство, един неправилен четириъгълник около 70 крачки на 
длъж и почти толкова на шир; тя е заградена с хубава ограда от бял варовник, 2-3 
м. на височина. Това място принадлежи още от 1673 г. на францисканците, от 
тогава и до днес те се грижат за благоустройството на тая градина. Тук те имат и 
манастир, а в 1924 г. биде издигната и много красива базилика на мястото, дето 
Спасителят се молил с кървав пот. 
И днес францисканците са много любезни и охотно посочват всеки свещен кът. На 
всеки посетител те подаряват по едно изсушено маслинено листо, залепено върху 
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Печатен лист хартия, сгънат на две, в който между другото се казва, че деветнайсет 
века са се изминали вече и още живеят осем маслинови дървета в градината, които 
са почтени свидетели на страшните душевни мъки на Спасителя, прекарани тук. 
 
Избор. 14 – Гетсиманската градина. 
 
Мнозина изследователи са подигнали въпрос, дали тия маслинени дървета са от 
времето на Спасителя. Имаме сведения, че още през 1586 г. тогавашните 
поклонници са ги 
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Смятали за много стари. Естествознанието, ботаниката, не отрича, че има дървета, 
които могат да преживеят няколко хилядолетия, напр.: дъбът, ливанският кедър, 
маслината и др. могат да достигнат до 2000 години, а кипарисът до 3000 години и 
повече. Обаче по чисто исторически съображения не можем да се съгласим, че 
маслинените дървета в Гетсиманската градина са от времето на Иисуса Христа. 
Склоновете на цялата Елеонска планина някога са били покрити с големи 
маслинени дървета, от които вече и следа няма. Тая местност сега е гола и 
камениста, само тук-таме, дето има някоя къщичка или вила, се зеленее. Трябва да 
са ставали на това място в миналото големи опустошения. И наистина историята 
казва, че във време на римската обсада в 70 г. войската на Тит е унищожила почти 
всички дървета тук на едно разстояние от около 20 км., като ги е използвала за 
обсадни снаражения, за издигане на кръстове, върху които с хиляди иудеи били 
разпрати през време на обсадата, а още и за топливо, понеже изглежда, че зимата 
тогава е била доста сурова. Също и по-после, във времето на Адриан, много 
дървета били унищожени. Затова и когато дошли кръстоносците тук и трябвало с 
обсада да превземат града станало нужда да мъкнат обсадния си дървен материал 
от големи разстояния. 
Но от друга страна пък може с положителност да се твърди, че сегашните стари 
гетсимански дървета са издънки от някогашните маслини, под сянката на които 
Спасителят е обичал често да отпочива със своите ученици, и където е прекарал 
последната страшна нощ от своя живот. Не е и много важно, дали са самите 
дървета или израстъци от тях. По-важното е, че на това място са се разиграли 
необикновени и единствени в историята събития. 
Една скала означава мястото, дето Петър, Иоан и Иаков заспали, когато Христос се 
молил, и един каменен стълб – мястото, дето Иуда предателски целунал Иисуса. 
Дървеното масло, което се получава от маслините, се много цени като свещено, а 
от кокичките се приготвят броеници. 
Мястото, което сега се нарича Гетсимания, вероятно е било посочено и определено, 
когато император Константин с майка си Елена е пребивавала в Йерусалим в 326 г. 
сл. Р. Хр. Тогава, както видяхме, били открити и други свещени места в Йерусалим, 
напр. мястото на разпятието и на възкресението. Някога Гетсиманската градина е 
заемала по-голямо пространство отколкото сега, тук са били издигнати няколко 
църкви и параклиси, във възпоменание на по-важните събития, които са станали на 
това място. В средните векове мястото, дето Иисус бил взет и откаран на съд, било 
означено с тъй наречения параклис “Кървав пот”. Въобще 
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от 4 в. насам преданието е запазило спомен за всички по-важни места, свързани с 
последните часове от живота на Спасителя. И на основание на преданието можем 
да кажем, че това е същото място на Гетсиманската градина, за която се говори в 
Евангелието. 
Но дали всички събития са се разиграли точно в онова пространство, заградено от 
францисканците, върху това още се спори. Така напр., според J. Frohnmeyer мъчно 
можем да се съгласим, че молитвеното място е в сегашната Гетсимания на 
францисканците. По-вероятно е, казва той, да дирим това място малко по-насевер, 
може би, в тъй наречената арменска Гетсимания, която със своите също старинни 
дървета, с по-примитивната обстановка и изоставеност и с низката полуразрушена 
ограда, като че ли дава по-вярна представа за някогашната Гетсимания. 
Католиците пък считат мястото, което принадлежи сега на тях, за оня кът от 
Елеонската планина, където Иисус се молил с учениците си пред кръстните 
страдания. Но безспорно е само това, че то е част от Гетсиманската градина, която, 
съдейки по евангелския разказ, не е заемала във времето на Христа такова малко 
пространство, каквото сега е заградено от католиците, - навярно тя се е простирала 
почти по целия западен склон на планината. 
Според евангелистите, Иисус често се събирал с учениците си в тая градина за 
молитва (Йоан. 18:1-2. Лук. 22:39), и като дошъл в последната вечер на същото 
място, оставил ги тук, а “Той се отделил от тях до един хвърлей камък” (Лук. 
22:41), за да се моли. Така че мястото на кървавата молитва трябва да дирим малко 
по-високо на склона, откъдето се открива и по-голяма гледка към Йерусалим, на 
която тъй често Спасителят обичал да се любува и в същото време да оплаква 
съдбините на тоя град. А католическа Гетсимания е по-низко, и оттук не се открива 
тъй величествена гледка към храмовото място. Ето защо и проф. Олесницки смята, 
че мястото на молитвата Христова трябва да дирим по-високо, там дето сега е 
руската църква св. Магдалина, откъдето се открива прекрасен вид към Йерусалим. 
Тук, наистина, няма стари маслинови дървета, понеже, както казахме, те са били 
изсечени още при Тит, и само някои издънки от тях са могли да бъдат запазени, 
където е сегашна католишка Гетсимания. 
Католиците считат като място на последната Христова молитва пещерата, която се 
намира малко настрана от градината и е също в тяхно владение. Но и с това мъчно 
можем да се съгласим. Първо, защото евангелският разказ не ни дава основание да 
правим заключение, че Христос се е молил в Гетсиманската градина в пещера; 
второ, защото и самите католици тая пещера, която те наричат 
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Избор. 15. – Изглед от Елеонската планина с руската църква “Мария Магдалина” 
и по-долу от нея Гетсиманската градина на францисканците. 
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“пещера на молене за чашата”, неотдавна са я считали за пещера на Иуда, където 
той се отдалечил след като предал Спасителя.1 
Руският храм Мария Магдалина е осветен на 1 октомври 1888 г. и прави силно 
впечатление по външната си красота и по изяществото на вътрешната иконопис, 
работена от големи майстори на четката и художници, преимуществено от 
Верещагина. Особено се хвърля в очи голямата и прекрасна картина над 
иконостаса, тъкмо срещу входа, която представлява императора Тиверий на трон и 
Мария Магдалина му подава червено пасхално яйце, за да засвидетелства своята 
вяра във възкръсналия Христос. Човек може с часове да се любува на тая картина. 
Въобще, макар и сегашната Гетсиманска градина да е твърде видоизменена и 
модернизирана в сравнение с евангелската, та не можем да изнесем непосредствени 
впечатления от последната, все пак всеки кът тук и цялата околност говорят, че на 
това място е била изпита горчивата чаша на спасението. Не е важно дали това е 
ставало няколко метра по-насевер или на юг, надолу или нагоре, и излишно е да се 
спори, кой владее точното място, още повече, че то сега не може с положителност 
да се установи. 
 
Светини и бележити места от Йерусалим. 
 
1. Наред с Голгота и мястото на възкресението и страданията трябва да се постави 

по значение и святост също и Витлеем и Витлеемската пещера – мястото на 
Рождество Христово. Витлеем е много стар град; той се споменава още във 
времето на съдиите, като доста известен вече град (Съд. 17:7, 9; 19:1. Цар. 17:12 
и др.). От тук са излезли много бележити мъже на Израиля: родното място на 
Иесея, бащата на Давид, на военачалника Иоав, на Елкан и др. През цялата 
ветхозаветна история тоя град се считал за родина на Давидовото потомство; 
тук Давид бил помазан от Самуил за цар, затова се и нарича град Давидов. 
Ирод, опасявайки се да не би да се възстанови Давидовият царски род, 
заповядал да изгорят семейния регистър от Давидово потомство и да избият 
всички витлеемски деца от мъжки пол. 

Еврейското название на този град Beth-Iechem, което ще рече “дом или място на 
хляба”, се е запазило и до днес. По-старото му название е Ефрата, както се казва в 
Бит. 35:19 – “Умря Рахил и я погребаха на пътя за Ефрата, сиреч Витлеем”. Ефрата 
пак значи “плодородна” (земя). Сега арабите наричат тоя град Бет-Лам (bet = къща 
и lahm = месо). 
 
------------------------- 
1 Вж. в спом. съчин. под редакц. на Еп. Арсений, стр. 217, 218 и нт. 
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И трите тия имена изразяват мисълта, че от незапомнени времена тая местност се 
отличавала с плодородие, в противоположност на пустата и камениста околност. 
Ала прославата и величието на тоя град датират главно от времето, когато той 
става място на светилото Рождество Христово. От разкази на ев. Лука можем да 
направим заключение, че това свещено място е представлявало подслон за хора и 
добитък. По всяка вероятност то е било подобна пещера на ония, каквито е имало 
доста по скалистите склонове на Витлеемското възвишение. Такива са описанията, 
които имаме от най-древно време. Така напр. Иустин Мъченик, роден в 100 г. в 
Сихем, е знаел рожденото място на Господа, което сам видял, понеже още тогава то 
се почитало твърде много. Той казва, че Йосиф с Дева Мария намерили подслон в 
оная вечер “в една пещера близо до селото”. 
Езическият писател Целс споменава следното: “Във Витлеем се сочи пещерата, 
където Той (Иисус) се е родил и яслите, където бил положен. Това събитие там се 
слави толкова много, щото то е проникнало и между невярващите. В тая пещера се 
родил тоя Иисус, когото християните почитат и му се молят”. А старият Раби 
Мататий съобщава: “След като Мария на 14 годишна възраст родила в една тъмна 
пещера своя син Иисуса, Йосиф поставил детето в яслите, откъдето волове и осли 
получавали храната си”1. 
И другото едно обстоятелство иде да потвърди, че св. Рождество е станало в 
пещера и то на онова място, където днес се сочи. Император Адриан, който искал 
да оскверни и заличи и спомена от всяка по-важна християнска светиня, издигнал и 
тук капище на Адонис. Тоя езически култ траял до времето на Константин Велики, 
който го отстранил и на това място издигнал разкошна базилика, както това се 
разправя в описанието на поклонника от Бордо в 333 г. Тази базилика, на няколко 
пъти поправяна и подновявана2 се е запазила и до днес като паметник, под чийто 
олтар се намира и пещерата на Рождението. Някои археолози приемат, че 
базиликата на Константин, resp. на майка му, царица Елена, била отпосле 
съвършено 
------------------------- 
1 Вж. у Е. Klippel стр. 154. 
2 В 1199 г. тоя храм е бил реставриран от византийския император Мануил Комнен, след това в 16 
в. от патриарх Софроний V, който направил над пещерата изкуствен свод; в 17 в. – от блаж. Доситей 
II, който възобновил покрива и стените, понеже били много разрушени; и най-после в 1842 г. 
гърците реставрирали храма със средства, събрани от разните поклонници, преимуществено руси. 
(Забел. У Еп. Арсений, стр. 237). 
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подновена от Иустиниан, който издигнал тук нов великолепен храм, базилика. По 
тоя начин пещерата била завинаги означена и осветена. 
И тук разбира се, поклонникът не може да изнесе непосредствено впечатление от 
мястото на Рождението, както ни се представя в Евангелието: то е доста 
видоизменено и разкрасено. Според поклонника Вилибалд, още преди 728 г. 
първоначалната форма на пещерата била изменена и тя получила сегашния 
четириъгълен вид. Няма съмнение, че нейният някогашен естествен вид отдавна се 
е променил. И това дава повод на някои учени палестински изследователи да 
твърдят, че сегашната Витлеемска пещера, не е същата, в която някога се родил 
Спасителя. Но това е само предположение. Ние видяхме, че преданието още от 
най-дълбока древност сочи именно сегашната Витлеемска пещера, като място на 
св. Рождение. Сам Ориген към 250 г. я видял и пише: “Това, което тук се сочи, че 
именно в тая пещера Иисус се е родил, отдавна е известно в цялата околност, даже 
между самите нехристияни”. И сега тя е скрита под олтара на великолепния  храм 
Рождество Христово и представлява богато украсена подземна църквица, която в 
днешния си вид, наистина, малко напомня на оная бедна пещера, в която 
витлеемските пастири запирали своите стада, и където Божията Майка намерила 
приют в онова време на всеобщо преброяване в империята. 
 
Избор. 16. – План на базиликата във Витлеем. А – Атриум. В – Купел за 
кръщаване. С – Цистерни. D – Стълби, през които се влиза в пещерата. 
 
В нея се влиза през два входа – един за православните 
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и друг за католиците – откъм източната страна на храма посредством 13, resp. 15 
стъпала, които водят надолу в един почти правоъгълен подземен коридор, 12,50 м. 
дълъг, 4 м. широк и 3 м. висок, цял изсечен в скала. Стените на пещерата отчасти са 
облицовани с мрамор, отчасти естественият камък е полиран. Освен това, те са 
украсени с копринени завеси с гербове на рицари. А за да се предпазят от пожар, 
понеже тук постоянно се палят свещи, стените са предпазени с азбестова покривка. 
Постоянно горят тук 32 сребърни кандила, които осветляват помещението. Подът е 
постлан с мраморни плочи, прошарени с черни и червеникави жилки. 
Самото място на рождението Христово се намира в източната страна и 
представлява  полукръгла, сводообразна ниша, издълбана в стената с малко 
олтарче. Това място е означено със сребърна звезда, поставена тук на пода под 
олтарната маса с надпис: “Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est”, което ще 
рече”: Тук се е родил Иисус Христос от Дева Мария. Предполага се, че тая звезда с 
надписа е поставена тук във време на кръстоносците. Самият тоя олтар на 
Рождението принадлежи сега изключително на гърци и арменци, и от 1757 г. тук 
католиците не са извършвали литургия. На времето, па и по-после, е имало често 
спор между православни и католици за обсебване на тая светиня, стигащ до 
кръвопролитие. Гърци, католици и арменци имат почти еднакви права на владение 
от пещерата и всяко вероизповедание има определено време за богослужение. 
По въпроса на яслите, дето бил поставен Младенецът 
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Иисус, има различни мнения. Е. Klippel приема, че те съществували до времето на 
имп. Елена, която ги открила тук и по-после бил отнесени в Рим. Вместо тях били 
поставени други от мрамор. Те се намират и сега на около три крачки от мястото на 
св. Рождение, в южната стена на една вдлъбнатина. Яслите представляват 
продълговат сандък, обложен с мрамор, и принадлежат изключително на 
католиците, които извършват своето богослужение на мястото, където, според тях, 
е станало и поклонение на мъдреците от Изток. 
В това подземие наред с пещерата на Рождението има и други пещери, било 
естествени или пък изсечени в скалата, с разни входове и изходи като лабиринт или 
като древно-християнските катакомби. Всичките са свързани със спомени за разни 
свещени и исторически събития, станали на това място, според благочестиви 
предания. Тук се сочи мястото на източника, протекъл за св. семейство, - след това 
пещерата, където Йосиф Обрученик останал, докато му се явил Ангел на син и му 
съобщил да бяга за Египет (i); пещерата, в която били избити от Ирода 
витлеемските младенци (к); пещерата дето бл. Иероним 38 години се подвизавал в 
превод на Св. Писание на латински и гробницата му с параклис на негово име (n); 
гробницата на Евсевий от Кремона (l) и др.Повечето от тия пещери принадлежат на 
католиците, които са се приспособили към тях и параклиси за извършване на 
богослужение. Всичко това още повече изменя представата за древната Витлеемска 
пещера. 
 
Избор. 18. – План на пещерата под базиликата. а – Стълби за в пещерата.  b – 
Стълби откъм църквата на католиците. с – Зазидани стълби. d – Мястото на св. 
Рождество. е – Яслите. f – Поклонение на мъдреците. g – Източника за св. 
семейство. h – Вход. к – Параклис на избитите младенци. l – Гробница на Евсевий, 
m и n – Гробница и параклис на Иероном. 
 
2. Същият път, който води от Йерусалим за Витлеем продължава на юг за Хеврон 

и Мамврийския дъб. Той се нарича сега още и Аврамов дъб и отстои на 2 км. 
северозападно от Хеврон, близо до руската страноприемница и църква с три 
престола, в името на Св. Троица, Която се явила на Авраам под вид на трима 
странника. Това събитие е станало в Мамврийската дъбрава, 
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както се описва то в Бит. 18:1 и нт.: “И яви се Господ на Авраам в дъбрава Мамре, 
когато той седеше при входа на шатрата си през дневната жега. Той дигна очите си 
и погледна: и ето, трима мъже стоят срещу него”… Авраам ги помолил да се 
отбият в шатрата му и да си починат под дървото, близо до нея. 
Изхождайки от това библейско повествувание ние бихме очаквали да видим тук 
някаква дъбрава, но нищо подобно. Околността представлява ниви и градини с 
маслинови, смокинови и др. овощни дървета, и само на едно място има няколко 
дървета палестински дъб, до самата ограда, в която се намира тъй наречения 
Авраамов дъб, един от най-хубавите екземпляри от рода на дърветата quercus 
pseudo-coccifera. Палестинският дъб съществено се различава от нашия – главно по 
листата и отчасти по кората. Кората му е по-гладка, а листата – вечнозелени, 
елипсовидни, малки 3-5 см. На дължина без да са вързани по краищата. 
В тая околност на Хеврон са се разиграли множество древни библейски събития. 
Тук са живели патриарсите-праотци на еврейския народ: Авраам, Иссак и Иаков. 
Тук на тях многократно им се е явявал Бог, тук са намерили покой във фамилни 
гробници техните тленни останки. Тук също е живял известно време и Давид, 
срещу когото въстанал синът му Авесалом. Богът е Хеврон с библейски 
възпоменания, но е беден откъм паметници и светини. Единствен исторически 
паметник е джамията, в която се намира, по предание, гробницата на Авраам, 
Иссак и Иаков с техните семейства, без Рахил, за чиято гробница споменахме по-
рано. Входът за тая джамия за немохамедани е мъчно достъпен. Другата светиня, с 
която се слави Хеврон е Авраамовият дъб, който привлича ежегодно маса 
поклонници. Често пъти се повдига въпрос, дали това дърво е от времето на 
Авраам? 
Сега то представлява стар великан, върху който вече личи разрушителното 
действие на многото векове. Дънерът му е грамаден, 10 м. околовръст, и разклонен 
на три, в което мнозина виждат символическо представяне на тримата мъже, които 
са отбили в шатрата на Авраам. На височина то не е много голямо, 7-8 м., но на 
шир е много разклонено особено по-рано, когато всички клони са били запазени, и 
обхваща едно пространство 30 м. в диаметър. За неговата грамадност може да се 
заключи и от това, че в 1852 г. един клон се откършил, вероятно от буря или 
светкавичен гръм, и той бил отнесен на осем камили в Йерусалим, за да бъдат 
изработени от дървото разни поклоннически спомени. До преди около четирийсет 
години това дърво е било в пълна сила, на от зимата 1888/89 г., която била доста 
мразовита, изключение за палестинския климат, и 
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придружена с бури, тоя дъб доста се повредил и оттогава почнал да линее. Доста 
клони са изсъхнали, други са зациментирани или намазани с глина, за да се спре 
понататъшната повреда от загиване; някои клони са подпрени, за да не се счупят. 
Сега дъбът се намира всред градинка, заградена със здрава желязна решетка, за да 
се предпази от повреда, понеже всеки поклонник иска да си откъсне клонче за 
спомен. 
 
Избор. 19. – Мамврийският или Авраамовия дъб. 
 
Мнозина предвиждат, че това дърво изживява последните си години, и че то ще 
загине, въпреки грижите, които се полагат за него от страна на 
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монасите на намиращия се тук руски приют. Но около угасващия стар великан 
растат вече няколко негови потомци, които ще продължат спомена на някогашния 
стар Мамврийски дъб, под сянката на който е станало чудното Богоявление. 
Дали това старо грамадно дърво е видяло Авраам и “смеющата” се Сара? От тогава 
досега има около 4000 години, това е грамадно разстояние от време, затова 
изследователите-библеисти са склонни да приемат, че тоя дъб най-многото може да 
бъде издънка от някогашния съвременник на Авраам. Па и не е нужно да искаме 
чудо за вечно не умиращо дърво. След сто, хиляда или повече години, то е 
трябвало да загине. Освен това, в библията нямаме данни, нито някакво описание, 
от което да можем да заключим, къде е било и кое е точно това дърво. 
Йосиф Флавий разправя, че дървото на Авраам се намирало на около половин 
километър от Хеврон, и че това е било твърде високо и старо терпентиново дърво. 
Друго едно древно предание от 4 в. дири Мамврийския дъб върху височината 
Ramet el Chalil (Височина на приятеля Господен), която се намира около 3 км. 
северно от Хеврон и малко източно от пътя, който води за Йерусалим. Тук до 
времето на император Констанция, приемникът на Константин Велики, се намирал 
Мамврийският дъб. Приема се дори, че тук имало и базилика, построено от 
последния, на както тя, тъй и дъбът били отпосле унищожени. Сега на това място 
се вижда само полуразрушена четвъртита каменна ограда; във вътрешността й няма 
никакво дърво, личи само една стара цистерна. 
Поклонникът пък Burchard съобщава в 1243 г., че Авраамовият дъб отдавна бил 
изсъхнал, но от неговите корени израснал друг нов дъб. 
Сегашното дърво, което се сочи като Мамврийски дъб, почнали да почитат за 
светиня едва от 13 в. насам (Guthe, стр. 412), а според други още по-късно – от 16 в. 
То означава мястото, дето Авраам срещу нивата на хетееца Ефрон и срещу 
пещерата Махпела издигнал своята шатра, близо до дървото, под което Бог му се 
явил във вид на трима мъже (Бит. 18). Но, както казахме, това място не може с 
положителност да се посочи, понеже за означаването му нямаме положителни 
данни. 
3. Евангелистите често споменават крайбрежните градове на Генисаретското или 

Тивериадското езеро и главно Капернаум, който е свързан с много знамения и 
събития из живота на Спасителя. На западния бряг са Тивериада и Магдала, на 
северния – Капернаум и Витсаида, а на източния – Гергеса. В никой кът от 
Палестина Христос не е тъй много пребивавал, тъй много учил и проповядвал, 
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Както в Генисарстската област. Справедливо се нарича това езеро Негов “морски 
амвон”, а ев. Матей нарича Капернаум “Негов град”: “и пристигна (Иисус) в града 
Си” (9:1). Затова и ученият пътешественик, и простият поклонник той много се 
стремят към тоя край, където всяко кътче напомня за Божествения Учител. 
Но от тия някогашни цветущи градове и села днес са останали само развалини и 
жалки останки. Единствен градът Тиверия е запазил донякъде предното си 
значение, благодарение на това, че той се е превърнал сега на курортен град през 
зимните и пролетни месеци. Тук има горещи изворни бани, па и в самото езеро е 
благодатно да се къпе човек. Новата част на града е доста разкрасена с хубави алеи, 
палмови дървета, спретнати модерни къщи. В старата част на града пък улиците са 
тесни, криви и доста замърсени. От някогашната Магдала са останали само по 
няколко селски къщички, но крайбрежието е все тъй привлекателно със своята 
зеленина и разнообразие: цъфнали ляндрови храсти, ливади, ниви, горички от 
палестински дървета и др.; виждат се и хубави паркове с разкошни вили, а зад 
всичко това – високи и най-разнообразни хълмове. И тук ние срещаме 
модернизирани пейзажи, различни от библейските, и напразно зрителят ще иска да 
види евангелските градове и селище, когато е кипял усилен живот и търговия. 
Само езерото е същото със своята бистра и вкусна за пиене вода и с изобилната 
риба, от която всеки посетител не може да не вкуси. 
Какво е останало от Капернаум, от тоя любим град на Спасителя и второ Негово 
родно място? Само жалки развалини, по които мъчно може да се определи, де 
точно е бил градът, затова между учените има разногласие по тоя въпрос. 
Названието “Капернаум” е еврейско и значи “село на Наума” (Карhar-Nahum). 
Името, обаче, не иде от прор. Наум, който няма никакво отношение към тоя град; 
за него в древно-библейско време не се и споменава. Мястото, дето се предполага, 
че е бил тоя град сега се казва Тел-Хум (Теll-Hum – хълм на Наум; Хум съкратено 
от Наум). Наум трябва да е бил някой земевладелец или видна личност; и други 
библейски градове така са получавали названието си. 
Към времето на Спасителя К. е бил голямо еврейско село, на хубавото северно 
крайбрежие, 4-5 км. западно от мястото, дето р. Йордан се втича в езерото. Тук 
имало гарнизон от войската на Ирод Антипа, чийто стотник се споменава у Мат. 
8:5 и нт.; в него Иисус намерил голяма вяра. Тук имало и митница, поради 
оживената търговия със селищата от другата, източната, страна на езерото. Бл. 
Иероним ни описва К. като доста заможен град, 
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но след това, когато Палестина попаднала под арабите и турците, той почнал 
постепенно за запада. В 16 в. вече градът заприличал на развалини, от които много 
малко следи са останали. Сега се виждат развалини от старата синагога,, която биде 
открита изпод земята в 1905 г. 
 
Избор. 20. – Развалини от прочутата синагога в Капернаум. 
 
Според католическите патери, които имат тук наблизо манастир-приют, тая 
синагога била разрушена от земетресение в 66 г. сл. Хр. и столетия наред била 
затрупана под земята. Те я считат за същата синагога, за 
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която се говори в Лук. 7:5, че била построено от стотника, военачалник на 
гарнизона; в нея Спасителят често проповядвал и поучавал народа. От източната 
страна се слиза непосредствено по мраморна стълба от 10 стъпала в едно 
помещение постлано с мрамор, заградено с бели каменни блокове, без покрив – 
това е пък училище, в което Иисус Христос често поучавал. Повечето от 
археолозите, като Guthe, Volz и др., по са склонни да приемат, че тая новооткрита 
синагога, разкопаването на която траяло близо 10 години, от 1905-1915 г., не е 
същата, построена от стотника (Лук. 7:5), и я отнасят към 2 в. сл. Хр. 
Независимо от тоя спор за нейното датиране, тя буди голям интерес и удивление 
поради своята изящна архитектура и хубава орнаментика. Това е една голяма 
трикоробна постройка, като гръкоримски храм, с мраморни колони и типични 
древноеврейски украшения по архитравите, корнизите, сводовете и пр.; тук се 
виждат изобразени петоъгълна (Давидова) и шестоъгълна (Соломонова) звезда, 
лозови клонки, гроздове, колесници и др. Тук наблизо, в едно открито дворно 
място посред финикови палми и др. дървета, са изложени, като в музей, разни 
каменни старини, намерени при разкопките, като ръчни мелници, различни по 
големина и форма, преси за мачкане и изцеждане на маслини, каменни съдове, 
стомни, делви и др. домашни прибори, части от колони и пр. и пр. – развалини и 
жалки останки! Колко вярно са се изпълнили думите на Богочовека Христос! “И 
ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш… на земята 
Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе” (Мат. 11:23-24). 
И както е трудно да се определи сега, къде е точно мястото на древните градове 
Содом и Гомора, източно от Мъртвото море, така се оспорва и мястото на К., като 
че ли и спомена за него е заличен. Християнското предание от 5 до 16 в. е считало 
Тел-Хум за евангелския Капернаум. Едва в 17 в. франциканецът Quaresmio от Lоdi, 
папски комисар в Палестина, почва да търси К. в сегашното селище Хан-Миние, на 
западното крайбрежие, югозападно от Тел-Хум. Това мнение застъпват и някои по-
нови библеисти-археолози като Ed. Robinson, J. N. Sepp и др., които навеждат ред 
съображения, между другото и това, че К., според Евангелието, е бил град с 
митница и гарнизон, и следователно през него трябвало да минава централен път, а 
това не може да се каже за Тел-Хум. Но както това основание, той и другите не са 
достатъчно убедителни. Освен това, още средновековни поклонници споменават за 
един стар път, който минавал край северното крайбрежие през К. и Витсаида за 
Дамаск. Но най-важното доказателство 
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е синагогата, за която говорехме по-горе, а също и новооткритите тук останки на 
градски стени от чер камък, един вид базалт. Затова ние сме склонни да приемем, 
че развалините при Тел-Хум са останки от древния К., от които не можем да 
добием представа за някогашния евангелски град с такова голямо значение; той е 
родно място на апостолите Йоан и Иаков и после на Петър и Андрей, след като те 
станали Христови ученици (Йоан. 1:44. Марк. 1:29). 
4. Всякога пътуването до “мястото на кръщението” в Йордан и до Мъртвото-море 

е представлявало голям интерес у поклонниците и посетителите на светите 
места. Поради ограниченото място, с което разполагаме за нашата студия, не ще 
можем да се спрем по-подробно върху тях. По същите причини изпускаме и ред 
други свети места от нашето изследване. 

Когато види човек тъмно-жълтеникавите и привидно тихи води на р. Йордан в 
долното й течение и обраслите й брегове с най-разнообразна растителност, като= 
мирти, плачущи върби, олеандрови и други разни храсти, треви и цветя, особено 
през февруари и март, - той ще разбере, колко различни са неговите по-раншни 
представи от действителната гледка. 
Събирайки водите на три изворни потоци от Анти-Ливан, р. Йордан прорязва 
почти цяла Палестина от север към юг на едно разстояние от 160 км и посредством 
множество извивки се влива в Мъртвото-море. Ако се измери дължината на реката 
по тия извивки тя ще се увеличи почти тройно в сравнение с въздушната линия. 
Р. Йордан е свързана с множество древнобиблейски и новозаветни събития. Тук, 
където притокът Иавок се влива в Йордан, Иаков се помирява със своя брат Исав, 
връщайки се от Месопотамия. По чудодеен начин израилтяните минават като по 
сухо тая река под водителството на Иис. Навин на път от Египет за Обетованата 
земя (И. Нав. 3 гл.). Прор. Илия разделил водите на Йордан на две и преминали с 
прор. Елисея по сухо (4 Цар. 2:8 и нт.). По заповед на същия Елисея сирийският 
военноначалник Нееман трябвало да се окъпе в Йордан, за да се обнови тялото му и 
да бъде чисто (4 Цар. 5:9-10). Ала най-крупното събитие, станало тук, е 
кръщаването на “Иисус от Назарет Галилейски” (Марк. 1:9; срав. Мат. 3:15). 
Къде точно е станало това събитие? Ев. Йоан казва: “Това стана (т. е. кръщението 
Иисусово) във Витавара отвъд Йордан, гдето Йоан кръщаваше” (1:28). Но от тия 
думи не може да се определи мястото. Тая местност се споменава и в Съд. 7:24, 
където се казва за Ефремовци, че завзели “бродовете през водите до Бет-Бара 
(Витавара)  
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и Йордан”. Такъв удобен брод за преминаване има и сега в долното течение на 
реката срещу Йерихон, през където е преминал, по всяка вероятност, и Иис. Навин 
със своя народ. Според обстоятелствата, при които е станало кръщението 
Иисусово, по думите на евангелистите, няма по-подходящо място от това, означено 
и с близостоящият тук стар манастир “Св. Йоан Предтеча” около ½ км от брега на 
Йордан. Ев. Йоан казва по-нататък, че “това станало” отвъд Йордан, т. е. на левия, 
източния бряг. Но като се вземе предвид, че преминаването от другата страна на 
тая доста пълноводна река не е било тъй лесно и удобно, особено през януари, 
когато тук на Богоявление се извършва велик водосвет при стечение на маса народ, 
лесно обяснимо е, защо “мястото на кръщението” е определено на десния бряг на 
реката. 
Така щото погрешно е да се приема, че когато дойдат тук поклонниците-
посетители на Богоявление или най-вече през светлата седмица след великден, тя е 
стоят на същото място, дето Господ Иисус Христос е бил кръстен от Йоан 
Предтеча. Това място, както видяхме, поради липса на подробни указания не може 
точно да се посочи. Но за вярващия посетител по-важни са благочестивите обичаи 
и церемонии, като: потапяне във водата с бели ризници, които отпосле се 
съхраняват като погребални одежди, пиенето от осветената вода след водосвета, 
отнисането дома от тая вода и пр. Тия обичаи са запазени и до днес изключително 
у православните. 
Подигнатото и тържествуващо настроение, създадено при р. Йордан се променя, 
става доста печално и потиснато при вида на Мъртвото-море и цялата околност 
тук. Това е обширно водно пространство – 76 км надлъж, 17 км на шир, а 
дълбочината във вътрешността стига до 300-400 м. Най-чудноватото е, че 
Мъртвото-море е 392 м под морското равнище и в него не се забелязва никакъв 
живот. Дори, ако водите на Йордан донесат тук риби и др., те веднага умират. 
Водата е много гъста, наситена с разни соли и много неприятна на вкус. Наистина, 
тук и над водата и над земята лежи проклятие, пратено от небето – проклятието на 
Содом и Гомор! Наоколо не се вижда никаква растителност, нито заселища. А 
първоначално, както се казва в Писанието, тая околност е била цветуща “Божия 
градина”. И до днес тая земя, като че ли, изкупва греховете на своите някогашни 
нечестиви жители. 

* 
За да се попълни картината от неверни представи и схващания за Палестина, 
трябваше да се спрем и на въпроса за църковния и религиозния живот на местното 
духовенство 
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и християните тук въобще. Но тоя въпрос заслужава специално проучване и 
изложение, което не е в областта на библейската наука? Ще направим само някои 
напомки. 
И в това отношение посетителят има да изпита известни недоумения и да преживее 
някои разочарования. В свещената земя, люлката на християнството, много малко 
се е запазило от духа на Христа. Духовенството е малокултурно, непросветено и 
алчно за пари. Това се отнася главно до православното-гръцко духовенство. 
Богослужението е лишено от естетизъм и музикалност; така е и в самия 
Божигробски храм. Много неща са профанирани, а с други се кощунства, като 
напр. пишат се имена – на живи и умрели - за пари и не се споменават в 
богослужението, откупват се служби, извършва се обреда “умиване на нозете” пак 
за пари и пр. и пр. В най-свещения храм, Гроба Господен, често ще видите 
богомолци от християните араби с фесове; не са изключени и побоища, за да се 
запазят по-добри места в църквата на големи празници поради навалицата. Ще 
видите и богомолци-провинциалисти, настанили се тук за ядене и спане с плачливи 
деца и т. н. И. Р. Ювачев в споменатата негова книга често описва тия сцени, 
противни на благочестието. 
Не по-малко печална е и борбата между разните християнски конфесии, кой да 
владее известни свети места и кой да прибира дохода от тях. В миналото, па 
отчасти и сега, особено ожесточени са били борбите между францисканци и гърци. 
Така напр., разправя се, че на 11 май 1891 г. при едно спречкване между 
православни и францисканци за овладяване на една стълба в пещерата на 
Рождество във Витлеем, бил убит един монах. Изглежда, че криво се разбират 
думите: “Ревността за твоя дом ме изяжда” (Пс. 68:10; срав. Йоан 21:17). Тук по-
приложими са думите на Спасителя: “Писано е: “домът Ми дом за молитва ще се 
нарече”, а вий го направихте разбойнишки вертеп” (Мат. 21:13). 
Така че, посетителите в Палестина и поклонниците на светите места трябва да 
бъдат предварително добре и правилно осветлени във всяко отношение, за да не би 
да изнесат оттук неправилни представи и познания. 
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