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27-242-277

Екатерина ДАМЯНОВА
Богословски факултет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРЕМЪДРОСТТА  
В СИОН (ПРЕМ. СИР. 24:11)

Sion is the „Mountain of Yahweh“ (Psalm 2:6; 86:2), founded 
in the early days of Yahweh, His „Holy city,“ His Dwelling Place 
(Psalm 73:2, Is 30:19) and the Purpose of pilgrimage. The idea 
of the presence of Yahweh in the Temple is transferred to Zion, 
and hence in the theological context and all over of Jerusalem. 
Jerusalem-Zion is a central biblical theme.

The primary meaning of the Temple of Jerusalem consisted 
in the fact that it is the place of presence of God, the dwelling 
place of God on Earth; and this function of the Temple is perfectly 
accomplished in Christ Himself, Who is the Incarnate God, in 
Whom all the fullness of the bodily Deity lives (Col 2:9).

God manifests the diversity of His wisdom by creating a 
„New creature“ from each group, where two or three are gathered 
in His name, Jerusalem is no longer a geographic or state-legal 
concept, but a symbol of God‘s People, in which the whole 
community is embodied all over the world and at all times.

Проследявайки историята на Древен Израил, авторът 
на книга Премъдрост на Иисус, син Сирахов (написана ок. 
180 г. пр.Хр.), в поетична възхвала се насочва към идеята за 
Премъдростта (חכמה), която описва като особена привилегия 
за богоизбрания народ (Прем. Сир. 1–24). Божествената Пре-
мъдрост не е вече само промислително Божие действие, кое-
то умъдрява свише и наставлява човека, а е персонификация 



118

на цялото Божие действие в историята – главно в отношение 
към богоизбрания Израил1.

В 24 глава от книгата Премъдростта говори за себе си 
как излиза от устата на Всевишния и като облак покрива зе-
мята (ст. 3); вкоренява се в наследствения дял на Господа (ст. 
13); възвисява се като кедър ливански и като кипарис на пла-
нините Ермонски; възвисява се като палма в Ен Геди и като 
трендафилов храст в Йерихон (ст. 14–15); постоянно уподо-
бява себе си на всевъзможни благовония, употребяващи се 
при храмовото богослужение (ст. 17–20). Тя е като лоза, която 
ражда благодат, и цветовете и са плод на слава и богатство.

Сирах не само описва свойствата на Божествената Пре-
мъдрост, но посочва и мястото на откриването й в света. Тя 
не само подава своите различни дарове на притежаващия Си-
найския закон Израил, но по Божие повеление, свързва с него 
и самото си съществуване, поселвайки се в него лично.

Премъдростта в Сион като наследница на Шекина (שכינה)

От всички старозаветни персонификации образът на 
Премъдростта в 24 гл. от книгата на Иисус син Сирахов полу-
чава най-определени ипостасни черти, а разбирането за нея 
се доближава до онова, което късното равинско учение раз-
вива в идеята за Шекина2 – обитаването на трансцедентният 
Бог сред Израил. Премъдростта е действие Божие в история-
та, но и обитаване на Бога в скинията или Храма. Тя поставя 
шатра във висините и престола си – в облачен стълб (ст. 4). 
Обхожда небесния кръг и ходи в дълбините на бездната (ст. 
5); Имала е владение навсякъде (ст. 6), но никъде не нами-
ра за себе си място за успокоение, докато не получава свое 
особено местопребиваване в Израил и по-конкретно в Сион 
(24:12–16).

1 Князев, А. Понятие и образ Божественной Премудрости в Ветхом 
Завете. – В: Православная мысль, 10, 1955, с. 92–112.

 (разапъвам шатра, обитавам =) שכן е производно от евр. дума שכינה 2
с която предимно се обозначава „пребиваването” на Бога между израили-
тяните в Скинията или храма (Изх. 25:8).
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В Стария Завет името Сион (ציוו) се среща 154 пъти, от 
които 40 пъти в тясна връзка с Йерусалим (срв. Ис. 10:12; 
Пс. 50:20). Първоначално „Давидов град” и „Сион” се отна-
сят до тясната територия между Тиропоион и Кидрон (срв. 3 
Царств. 3:1; 9:24)3, но по-късно с него се обозначава и севе-
роизточният хълм, а в богословски контекст и целият Йеру-
салим.

Няколко важни мотива от т.н. Сионски традиции се 
свързват с богословието на Йерусалимския храм. Сред тях са 
темите за пребиваването на Яхве на Сион (Пс. 73:2; Ис. 8:18); 
за избора на това място от Него (Пс. 131:13) и за спасител-
но му значение (Ис. 2:3). Особеното отношение Йерусалим 
– Сион се открива в сионските псалми. В една част от тях 
се поставя ударение върху Йерусалим като истинско местоп-
ребиваване на Яхве (Пс. 9:12; 98:2), а в останалите – като 
център на Израил и място за поклонение. Сион е „планина на 
Яхве” (Пс. 2:6; 86:2), основана в началните времена от Бог; 
Негов „свят град”, Негово жилище (Пс. 73:2; Ис. 30:19), све-
тилище (Пс. 77:68, 69) и цел на поклонничества (Пс. 41:5). 
Живеещият и управляващ като цар Яхве е извор на право и 
справедливост. Идеята за присъствието на Яхве в храма се 
пренася върху Сион, а от там в богословски контекст и върху 
целия Йерусалим.

Според сионските псалми, Йерусалим е повече от то-
пографска величина. Като град на Бога, той е носител на бо-
гословски идеи и притежава сакрална география. Божията 
планина стига до небето (Ис. 14:13) и е център на земята (срв. 
äth.Henoch 26, 1) 4.

Различието между историческата и географска дейст-
вителност на Йерусалим, от една страна, и богословската 
идея в Стария Завет относно него, от друга, кара някои уче-
ни да считат, че Сионските псалми и други песни, които от-

3 Най-вероятно така се е наричал хълмът на който се е издигала 
първата крепост в Йерусалим. Името Сион се свързва главно с резиден-
циите на Давид и Соломон в района над Гионския извор (2 Царств. 5:7) 
(срв Йосиф Флавий, За юдейската война. V, 137).

4 Вж. още: Clifford, R. The cosmic mountain in Canaan and the Old 
Testament. Harvard Semitic Monographs 4, 1972, p. 131.
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разяват учението на свещениците от Йерусалимския храм, 
имат предвид преди всичко далечното бъдеще, поради което 
ги наричат „есхатологически”5. Сакрална география насочва 
към едно есхатологическо бъдеще. Любовта и копнежът към 
Сион свързва епохите на юдейската история една с друга. В 
трактата Йома дори се казва, че Сътворението на света за-
почва на Сион6. Вниманието е насочено към Сион заради на-
миращия се в него храм. Мястото е предназначено за среща 
между Бог и човека.

Концепция за храма като „местопребиваване” 
и „светилище” на Яхве

В основата на институционалното и космическо значе-
ние на храма се поставят, както извършваното по предписа-
нията на Моисеевото законодателство култово жертвоприно-
шение („храмът като светилище”) (срв. 3 Царств. 8:31), така 
и убеждението, че Господ Сам е избрал храма за място на 
Своето пребиваване („храмът като местопребиваване”) (срв. 
3 Царств. 8:13)7. Храмът не е само дар от Бога към Неговия 
народ – мнение, което се застъпва в богословието на девте-
рономистите, но е и място, на което Яхве Сам има Своето 
покоище (3 Царств. 8:13).

В Стария Завет се посочват различни места, за които се 
приема, че Яхве пребивава, или където Неговата близост се 
изживява по-осезаемо от хората: в Святая Святих при Скини-
ята или храма, над Ковчега на завета.

Едно от имената на скинията е мишкан (משכן), което се 
свързва с глагола шакан (שכן). В библейския еврейски език 
постоянното обитаване се изразява и с глагола ישב (седя), кой-
то се използва особено за обитаващия в небесата Яхве, но 
винаги, когато се говори за присъствието на Яхве в скинията 
или в храма, глаголът е שכן. За присъствието на Яхве се из-

5 Gunkel, H., J. Begrich, Einleitung in die Psalmen. Göttingen, 1933, 
S. 51f.

6 Jeruschalmi, Joma 8, 4.
7 В старозаветните текстове храмът в Йерусалим се споменава 255 

пъти като „Дом на Яхве” (срв. Пс. 121:1). Вж. Jeni, E. בית. – THAT I, p. 310.
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ползват още четири думи: „лице” (פנים), „поява” или „при-
съствие” на Господа; „слава” (כבוד), и „Име” (שם).

Яхве идва да пребивава в храма в Йерусалим като мяс-
то, което Бог избира, както в по-отдалечени времена това е 
Силом. Господ Сам Се спира на града, освещава мястото и 
пази свободата му. Построяването на храма не задължава 
Яхве да остане в града8. Той може да бъде намерен там, но не 
остава ограничен в неговите очертания поради Своята тран-
сцедентност.

Представата за невидимото Божие присъствие се по-
крива с представата на девтерономистите. Последните се оп-
итват да избегнат впечатлението, че Яхве е свързан материал-
но с храма и жертвеника, поради което не употребяват израза 
„Яхве пребивава в храма”, а предпочитат израз от типа, че 
светилището е мястото, което Яхве избира, за да пребъдва 
там името Му (срв. Втор. 12:5, 11; 14:23 сл.; 16:2, 6, 11; 26:2; 
3 Царств. 8:27). Божията сила и слава (това са енергиите, в 
които Бог е достъпен), присъстват и въздействат в Неговото 
име, в Неговото призоваване.

Бог Се открива чрез име. Името не е свързано със зем-
ния храм, а е по-скоро гарант за Присъствието Му (срв. Пс. 
90:14)9. При това то не познава никаква обвързаност към мяс-
то и време, липсват пространствени категории, както се под-
чертава в 3 Царств. 8:46–47. Тайнственото Божие име не е 
тъждествено на Бога, а е средство за общение между Него и 
човека, жива среща между тях. Познаването на името въвеж-
да вярващите в нови взаимоотношения с Бога, при които те 
Го познават в Неговите действия.

Яхве не се отъждествява с нищо в самия храм. Свети-
лището е място за молитва и поклонение, където може да се 
призове Яхве, но то не може да се обяви за местоживеене на 

8 Καιμακη, Δ. Σιων και Ίερουσαλημ στον Δευτεροησα·Ί·Α. Θεσσαλο-
νικη, 1990, σ. 42.

9 По-късно „в името” става равнозначно на вярата в името на Иисус 
Христос, което се потвърждава от думите на светия апостол: „Под небето 
няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим” (Деян. 
4:12).
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Бога. Бог отхвърля изображенията, но се явява в Слово10, като 
с разкриване на името Си Бог проявява Своята любов и грижа 
към Своето творение. Присъствие и Слово са тясно свързани. 
По-късно, в новозаветното богословие и в равинската тради-
ция שכינה става специален термин, с който се обозначава това 
Присъствие11. Неслучайно пълнотата на Божието присъсъвие 
при Исаия е важен елемент в описанието на месианската епо-
ха (Ис. 4:5), а едно от символичните имена на есхатологич-
ния Йерусалим е „Яхве е тук” (יהוה שמה Йез. 48:35).

Божията непристъпност поставя постоянното обитали-
ще (ישב или שבת) и царство на Бога на небето (Пс. 2:4; 29:10; 
33:14), но Той е и иманентен в смисъл, че обитава и на земята 

10 Чрез Словото (срв. Йоан 1:18) се извършва Божествено откро-
вение, чрез Него се дава познание за Бога по същество и познание за 
отношението Му към света. Вж. повече у: Гяуров, Хр. Предговорът на 
евангелието от св. ап. Йоана. – Годишник на Софийския университет, Бо-
гословски факултет, Т. 16, 1938–39, с. 103.

11 Където двама или трима четат Закона, там, според равините, 
 .пребивава сред тях. Тази формула употребява и Спасителят (срв שכינה
Мат. 18:20). В късната юдейска литература „пребивава” постепенно се 
добавя като допълнение към Божието име. Hamblin, W., D. Rolphseely. 
Salomos Tempel. Mythos und Geschichte des Tempelberges in Jerusalem. 
Stuttgart, 2007, S. 62; Според късната равинска традиция шекина преби-
вава при Иродовата подпорна стена за разширяване на храмовото място, 
т.е. „западна стена”, известна като ha Kotel ha-ma’aravi (Midrash Tehillim 
105, 1). Известна още като „Стената на плача“, тя е обект на молитвено 
поклонение от страна на изповядващите юдаиазма (срв. Rabba 1, 5, 31). 
Традицията, свързана със Западната стена възхожда към 5 век. В първите 
векове след разрушаването на Храма от римляните, юдеите се събирали 
на молитва в Маслиновата гора, откъдето се разкрива гледка към Храмо-
вото място.

В предговора на св. евангелист Йоан се казва, че Словото стана 
плът и „живя”, „обитава” (έσκήνωσεν, срв. Йоан 1:14). Глаголът σκήνόω 
(от σκηνή = палатка) се употребява в две значения 1) разпъвам палатка, 
заселвам и 2) живея, обитавам (в палатка). Славянската Библия глаголът 
σκήνόω е преведен с първото си значение „вселися”, Синодален превод 
„обитало”. Вж. Гяуров, Хр. Предговорът на евангелието от св. ап. Йоана, 
с. 83 сл. Пребиваването на словото и Неговата слава сред вярващите е 
изпълнение на старозаветните пророчества (Йоан 1:14).
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(Ис. 8:18)12. Трансцедентността и непостижимостта на Бога е 
свързана с чувството на духовен трепет, което R. Otto нарича 
mysterium tremendum (потресаваща тайна)13.

Срещаното по отношение на Божието присъствие в 
библейския текст понятие מנוחה стои в особено отношение с 
Яхве. Като Негов покой тя е място на Божието присъствие14. 
-като Обе ,(המקום) се възприема като определено място מנוחה
тованата земя Палестина, в която Израил и Яхве живеят, а в 
някои случаи и като Сион и храмът в Йерусалим, като специ-
ално място, в което Яхве пребивава15. מנוחה е цел на Изхода по 
време на който се правят първи опити за познаване на името, 
а постоянното присъствие става място на постоянно Откро-
вение.

С пророчествата на Исаия и Йезекиил (Ис. 6:1–4; Йез. 
1:1:4–28; срв. Пс. 43; 46:2–8) се среща едно изобразяване на 
храма, свързано с представата за трона на Бога на небесата. 
Думата שקן и нейните производни се употребяват, за да се 
изрази фактът, че Бог е „възцарен”. Храмът е подножие на 
Господа (Пс. 98:5), на Неговия престол в небесата (Пс. 10:4). 
Неговата небесна колесница (Йез. 1:5–14 и др.), която не е 
прикована на едно място, а е в движение, е жив престол на 
Яхве16.

Така постепенно в схващането за Яхве се поставя ак-
цент, не толкова върху това, къде е жилището Му, а върху 
необхватния кръг на Неговата сила и власт17. Представата, че 
небето е жилище и трон на Бога, съвсем не изключва, от дру-
га страна, представата, че духовността на Бога не може да 
бъде свързана с някакво определено място.

12 По въпроса още: Metzger, M. Himmlische und irdische Wohnstatt 
Jahwes. – In: Ugarit-Forschungen, 2, 1970, 139–158.

13 Otto, R. The Idea of the Holy. Oxford, 1959, p. 39.
14 Braulik, G. Studien zum Deuteronomium und seiner Nachgeschichte. 

– SBAAT 33, Stuttgart, 2001, S. 210.
15 Braulik, G. Studien zum Deuteronomium und seiner Nachgeschichte, 

S. 203–4.
16 Самият Йерусалим се разглежда като трон на Яхве от спасител-

ното есхатологическо време (Йер. 3:17).
17 Пиперов, Б. Представата за небето у старозаветните библейски 

писатели. – Годишник на Духовната академия, Т. 11, 1961–62, с. 290.
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Божията необятност и вездеприсъствие не се накърня-
ват от обстоятелството, че Бог дава възможност на Неговия 
народ да отправя молитви към Него и да Го намира в Йеруса-
лимския храм. Тази „втора резиденция” е от по-голямо зна-
чение за хората18. Присъствието на Яхве обаче е свързано с 
изисквания за правилно поведение на човека. Светилището и 
ритуалите се ценят само доколкото са свързани с искрено по-
клонение. Храмът е необходим на хората: „в Неговия покой”, 
приближаването към него, означава най-тясно вътрешно еди-
нение на народа с неговия Бог19. Пребиваването на Бога сред 
израилтяните има за цел те да „узнаят” Яхве като свой Бог 
(Изх. 29:44–46). Според Филон Александрийски, хората, кои-
то се стремят към добродетел, пребивават с ума си в светили-
щето, дори когато телесно са отдалечени от него20. По-скоро 
този, който, макар и физически да пристъпва в храма, сякаш 
не присъства, ако е разположил ума си към нечестие. Въз ос-
нова на тези разбирания не е необходимо да се отива в Йеру-
салим, за да се получи отговор от Бог, тъй като Обетованата 
земя притежава и един висш исторически, метафизически 
смисъл.

Като избрано от Бога място, Йерусалим се ползва с осо-
бени привилегии – радва се на Божиите милости, над него се 
излива Божието благословение за благополучие и спасение.

За пророците храмът е място, където Бог Се открива на 
хората (Ис. 6:1–4). Сион е символ за присъствието на Бога 
сред Неговия народ. Тук Бог благоволява да обитава по осо-
бен начин. Мястото е предназначено за среща между Бога и 
човека, за която виденията на св. пророк Исаия обаче са само 
предобраз.

Възстановяването на Сион е важна тема (срв. Мих. 4 гл.; 
Ис. 1–39 гл.) и е свързаваща за останалите есхатологически 
теми на Стария Завет (идването на Месия (Ис. 11:9); връщане 

18 Keel, O. Die Geschichte Jerusalems und die Entstehung des Mono-
theismus. Teil II. Göttingen, 2007, S. 799.

19 Срв. Braulik, G. Die Freude des Festes. Die älteste biblische Fest-
theorie – das Kultverständnis des Deuteronomium. – Leiturgia-Diakonia-Ko-
inonia. FS Kardinal F. König, (Hrsg. V. Schulte), Wien, 1980, S. 174f.

20 Philo, Legum Allegoriarum, 1, 62.
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на изгнанниците на светата планина в Йерусалим (Ис. 27:13); 
победа на Сион над другите народи и установяването на мир 
сред тях (Ис. 2:2–4). Йерусалим има вселенска мисия, която 
може да бъде поставена в пророческо-есхатологически рамки 
с една теоцентрична перспектива. В представите на израил-
тяните Йерусалим е трябвало да се яви като свещен град и за 
другите народи21. Йерусалим е определеното от Бога място 
за хората, които очакват окончателното изпълнение на всич-
ки Божии обещания (Деян. 3:21)22. Св. пророк Исаия описва 
тези очаквания, отнасяйки към града думи като: „столица”, 
„център”, опора, на стабилност и покой.

Сион, като предобраз на Църквата

Ранните християни, също както и ранният юдаизъм, 
са под силното влияние на свързаните с храма богословски 
представи и традиции.

Новият Завет23 не насърчава обаче буквален интерес 
към светилището и Йерусалим (Гал. 4:25–26; Евр. 8:13; Откр. 
3:12). Градът е център на първата християнска община, но 
присъствието на апостолите в него не е свидетелство за цен-

21 Срв. Пасхално песнопение (2 тропар на 8 песен от канона).
22 В православното богослужение Сион присъства в преносен сми-

съл като напомня за Божието присъствие. В руската практика например, 
по време на архиерейска служба в началото на Св. Литургия епископът 
стои на възвишение (катедрата) по средата на храма, което поетически 
се отнася към Сион. Песнопението, което се изпълнява в този момент е: 
„Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! възвиси силно гласа 
си, благовестителю Йерусалиме!” (Ис. 40:9).

23 В новозаветните текстове проличава отношението на Христос 
към храма. Изкупителят го посещава за празника Пасха и Шатри (Йоан 
7:10), често поучава в него (Мат. 21:23; 26:55; срв. Йоан 18:20; Лук. 21:38). 
Спасителят почита храма, като го нарича „Божия дом” и подчертава, че 
всичко се освещава от Бога, Който обитава в него (Мат. 12:4; 23:17), но 
същевременно посочва светилището като място, очакващо своето раз-
рушение. Христовите ученици често посещават светилището. Така на-
пример св. апостол Павел отива в Йерусалим за Петдесетница и принася 
жертва за прекъсването на оброк (срв. Числ. 6:10–12; Деян. 21 гл.). В кни-
га Деяния на св. апостоли се казва, че сам Ангел показва на апостолите 
храма като място за тяхната проповед (Деян. 5:19–20) и др.
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трализиране на християнството в Йерусалим или за превъз-
ходството на йерусалимската община спрямо останалите. 
Християнството е чуждо на всякакви амбиции за възглавя-
вания, не търси земни центрове и не поставя Йерусалимския 
храм на преден план. Липсата на едно единствено или поне 
главно светилище за Христовите последователи не отрича 
обаче централизацията на култа и не ограничава нейното 
значение в рамките на старозаветната история. Съсредото-
чаването на култа на едно място излиза извън интерпрета-
цията в сферата на религиознанието на Израил и придобива 
по-широко богословско значение. Би могло да се каже, че в 
новозаветен план тя се радикализира (срв. беседата на Иисус 
Христос със самарянката) (Йоан 4:4–42).

Представата за храма в християнството се базира вър-
ху една христологична и една еклезиологична концепция. В 
контекста на христологията храмът е място, където се демон-
стрира идването на Христос като Месия на Израил. В интер-
претацията на апостолските деяния храмът е място на една 
типично еклезиологична концепция, която се основава на за-
местването на Израил от Църквата. Текстът на книга Прем. 
Сир. 24:1–12 става богословски мост между ранния юдаизъм 
и ранното християнство24.

След идването на Месия в личността на Иисус Христос 
отношението на Неговите последователи към града и храма 
търпи промяна. Както се спомена, храмът е най-подходящото 
място за есхатологичните действия на Бог към Израил (срв. 
Лука 1–2), място на представяне на Богочовека Христос и 
място на събрание на новия Израил. Като обиталище на Бога, 
Който присъства сред Своя народ, Сион се превръща в бого-
словски топос и предобраз на Църквата25.

24 Janowski, B. Gottes Weisheit in Jerusalem. Sirach 24 und die 
biblische Schekina-Theologie. – In: H. Lichtenberger, U. Mittmann-Richert 
(ed.), Biblical Figures in Deuterocanonical and Cognate Literature (DCLY 
2008), Berlin, New York 2009, S. 10.

25 Към Иродовият период Сион започва да се идентифицира не с 
района на Храмовия хълм, а с гроба на Давид, разположен на югозапад-
ния хълм на Йерусалим (срв. Йосиф Флавий, За юдейската война, 5, 4, 
1–2).
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Основната характеристика на идентичността на Църк-
вата е, както се изразява Пергамският митрополит Йоан 
Зизиулас: „народът Божий, събран на едно място, съединен в 
Христовата личност посредством Св. Дух”26. Тя е всяка мест-
на общност27, чиято глава е Христос и чрез която общност 
Бог изявява многообразието на Своята мъдрост, като сътво-
рява „ново създание” от всяка група, където двама или трима 
са събрани в Негово име. Йерусалим не е повече географ-
ско или държавно-правно понятие, а символ на Божия народ 
(срв. Ис. 51:16), в който се въплътява цялата община по целия 
свят и по всяко време28. Есхатологичната общност е осезаема 
действителност всеки път, когато Църквата – Новият Израил, 
разпилян по краищата на вселената народ Божи, се събира на 
едно място, за да извърши светата Евхаристия.

В съпоставка с култовата практика и концепция за хра-
ма преди идването на Месия може да се отчете едно ново 
отношение към светилището. След като Словото става плът, 
понятието за храма търпи изменения. Смъртта29 и Възкресе-
нието на Иисус Христос водят до изместване на значението 
на Йерусалимския храм и заместването му от нов храм в ли-
цето на есхатологичната Църква (Мат. 18:20). Новозаветните 
апостоли осмислят старозаветната скиния като Църква30.

Учението на Църквата – като осъществения есхатологи-
чен храм на Стария Завет – най-ясно е изразено в посланията 
на св. апостол Павел. (вж. 1 Кор. 3:16–17; 2 Кор. 6:16–7:1; 
Еф. 2:19–22). В Църквата апостолът вижда изпълнение на 

26 Зизиулас, еп. Йоан, Въпроси на православната еклизиология Ес-
хатологична идентичност на Църквата.

27 Понятието „общност” (κοινωνία) е базисна категория в христи-
янската вероизповед. Християните са оня „остатък” „на когото Бог благо-
волява да даде Царството (Лев. 12:23); Вж. Флоровски, Г. Християнство и 
култура. София, 2006 с. 79.

28 Fohrer, G. Das Buch Jesaja. Bd. 3, Zürich, 1964, S. 16.
29 Евангелистите обръщат внимание на това, че смъртта на Иисус 

Христос е събитие, което е пряко свързано с храма. В библейския текст се 
съобщава, че в часа, когато Спасителят издъхва, завесата в светилището 
се раздрала на две отгоре до долу, а земята се разтресла (Мат. 27:50–51; 
срв. Лук. 23:44–45).

30 Срв. Ис. 60:1, както и Пасхален Канон, ирмос на 8 и 9-та песен.
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старозаветната надежда за събирането на Израил и народите 
в есхатологичния храм на Йерусалим, чийто главен крайъгъ-
лен камък е Христос (Еф. 2:19–22). Апостолът идентифицира 
Премъдростта с Божия Син, въплътилия Се Логос: „От него 
сте и вие в Христа Иисуса, Който стана за нас премъдрост 
от Бога, и правда, и освещение, и изкупление“ (1 Кор. 1:30). 
Текстовете на Corpus Paulinum пoставят акцент и върху кон-
цепцията за храма като „жилище”. Както в Стария Завет не-
бето, Йерусалим или Синай са „жилище” на Бога, (срв. Изх. 
15:17; 3 Царств. 8:13), така християните стават „жилище Бо-
жие чрез Духа” (Еф. 2:22).

Христос е завършващ камък, положен в небесния Сион 
в единната постройка, каквато е Църквата. Общината, вяр-
ващите са „светия храм в Господа, чрез Него построен като 
жилище на Св. Дух” (Еф. 2:21 сл., срв. 1 Кор. 3:16 сл.). Вяр-
ващите стават една постройка, в която те са „живи камъни” 
(1 Петр. 2:5)31.

Още пророците възвестяват, че Бог иска да обитава не 
в каменен храм, а в сърцето на своите верни, като по този 
начин Старият Завет възвежда към Христос и историята пре-
минава от есхатология в христология.

От храмоцентризъм към Христоцентризъм

Всички функции на старозаветния храм получават пъл-
но осъществяване и завършек в Иисус Христос. Както се из-
разява И. Богоявленски: „Главното значение на йерусалим-
ския храм се е състояло в това, че той е място на присъст-
вието на Бога, жилище на Бога на земята; и тази функция на 
храма в съвършена степен се осъществява в Христос, Който 
Сам е въплътилият се Бог, в Когото живее всяка пълнота на 
телесното Божество (Кол. 2:9). Храмът е бил място на Божи-
ето откровение, чрез което Господ управлявал и ръководил 

31 Между постройката и общността от вярващи съществува вътреш-
на взаимовръзка. Двойнното разбиране на понятието Църква подчертава 
още Евсевий Кесарийски. Вж. Eusebius Pamphili, Caesariensis, Historia 
Ecclesiastica. – PG 20, 9–10; Подобно е разбирането и на св. Максим Из-
поведник. Вж. Maximus Confessor, Mystagogica. – PG 91, 644 D–668 C.
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израилския народ, подготвяйки го за царството на Месия; 
Христос пък Сам е откровение на Бога”32.

Като център на християнското богослужение, Св. Ли-
тургия, Христоцентричното единство на Църквата, не е огра-
ничена по време и място, а се извършва в присъствието на 
Светия Дух, от Когото всеки вярващ в Христос носи частица 
в себе си (Йоан 4:19–26)33.

Съвършенството и единството на Църквата се заклю-
чава в нейния същностен, онтологичен аспект, в това, че тя 
е Тяло Христово, т.е. в евхаристийното събрание, в смисъла 
по който независимо от това в кой град и в каква поместна 
църква вярващите приемат Светите дарове, във всяко събра-
ние, във всяка частица на Светите дарове и във всяко мяс-
то действително и в пълнота присъства Христос. Където е 
евхаристийното събрание, там пребивава и Христос, там се 
намира Църквата Божия в Христос34.

Налице е определена двойственост в употребата на 
-Тя е Ханаан, който е предобраз на храма. Навлизане החונמ
то на израилтяните в Обетованата земя החונמ е предобраз на 
влизането по-късно на общността от вярващи по време на 
богослужениe в светилището на Сион35. Срещаното в Стария 
Завет понятие – реалност, която е непостижима за Израил, в 
Новия Завет означава „пребъдване в Христос” и „в Светия 
Дух”36. „Пребъдването в Христа” е еднозначно с причастност 
в спасението, като става въпрос за тясна връзка между Обо-
жание и Божият народ в мистичното присъствие първоначал-
но „пред Яхве”, а сега „в Христос”37.

32 Богоявленский, И. Значение йерусалимского храма в ветхозавет-
ной истории еврейского народа. – История Израиля и Иудеи. СПб, 1915, 
с. 182.

33 Braulik, G. Deuteronomium 1–16, 17. – In: NEB, Würzburg, 1986, 
S. 93.

34 Afanassiev, N. Una Sancta. – In: Irenikon 36, 1963, p. 459.
35 Braulik, G. Studien zum Deuteronomium und seiner Nachgeschichte, 

S. 204.
36 Hofius, O. Die Vorstellung vom endzeitlichen Ruheort im Hebräer-

brief. – In: WUNT 11, Tübingen, 1970, S. 36f.
37 Braulik, G. Deuteronomium 1–16, 17, S. 94.
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Всичко, което е „чрез Христос”, може да бъде получено 
„в Христос”. В Него централизацията на култа намира своето 
пълно осъществяване, при което храмоцентризмът премина-
ва в христоцентризъм.

За православното богословие Богочовекът не е само 
начало и извор на богопознание и богословие, но като Път 
и Истина и Живот (Йоан 14:16), Той същевременно е среда, 
край и пълнота на цялостното знание за Бога, или както казва 
св. Симеон Нови Богослов: „Начало Христос, среда и крайно 
съвършенство”38. При това, както допълва отец Георги Фло-
ровски, „център”, „начало” и „край”, съвпадат не събитийно, 
а в Личността на Изкупителя39. Той е център на историята на 
Палестина40.

Когато говори за въплъщението на Словото, св. еван-
гелист Йоан употребява думи, като тези, които и Иисус, син 
Сирахов употребява по отношение на открилата се в исто-
рията на Израил Премъдрост: Словото стана плът, и живя 
между нас, пълно с благодат и истина (Иоан 1:14; срв. Прем. 
Сир. 24:9)41. Според учението за Словото, съдържащо се в 
предговора на Евангелието на св. евангелист Йоан, Христос 
е обединителен център на битието (Йоан 1:3–5 13–17)42, цен-
тър на свързването на началото и края на времето. Всичко 
предходно води към Него и всичко следващо се връща отново 
към Него. Съединяването на всичко в Христос е привеждане 
на всичко отново в нормално състояние. Господ Иисус Хрис-
тос обобщава в Себе Си всичко, за да го помири с Бога, като 
съединяването има космически измерения. „До Христа всич-
ко е имало, както се изразява В. Йоанидис, различни насоки 

38 Тайната на богопознанието. Увод в семантиката и методологията 
на богословието в светлината на православната традиция. (Трайчев, Е., П. 
Павлов, съст.). София, 1999, с. 131.

39 Флоровски, Г. Християнство и култура, с. 71.
40 Jевтиђ, А. Света Земља (историja и есхатологиjа). Христос Алфа 

и Омега. Врњачка Бања, 2000, с. 79.
41 Св. Климент Охридски се обръща към Пресвета Богородица с 

думите: „Над тебе като лек облак се спусна Премъдростта Иисус, само 
тебе намери чиста, Богородице, Дево“ (Служба за апостоли, 4 песен).

42 Вж. Гяуров, Хр. Предговорът на евангелието от св. ап. Йоана, с. 
6, 45, 109.
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и ориентировки, понеже поради греха е бил загубен божест-
веният ритъм на живота. След Христос и чрез Него вселе-
ната придобива единство, свързаност, смисъл”43. В Христос 
има свое средоточие всичко, което се извършва във времето, 
всичко намира център на взаимното си обединение. Всичко 
преходно води към Него и всичко следващо се връща отно-
во към Него. Центърът на историята е Въплъщението и Въз-
кресението44. Христос съединява всичко небесно и земно и 
до(в)нася Бога, Есхатона в историята със съдействието на Св. 
Дух45. Историята се възприема като осмислено христоцен-
трично движение към цел, а не само като последователност 
от факти. Старият Завет възвежда към Христос и историята 
преминава от есхатология в христология.

Християнството възвежда към по-високото значение на 
Йерусалим и неговия храм. Чрез вярата си последователи-
те на Христос притежават гражданство, но по време на зем-
ния си живот те странстват към Небесния Йерусалим, защо-
то „Тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим” (Евр. 
13:14).

Ekaterina DAMJANOVA
Богословски факултет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Sion is the „Mountain of Yahweh” (Psalm 2:6; 86:2), found-
ed in the early days of Yahweh, His „Holy city,” His Dwelling 
Place (Psalm 73:2, Is 30:19) and the Purpose of pilgrimage. The 
idea of the presence of Yahweh in the Temple is transferred to 

 Ίωαννίδης, Β. ‛Ο ‛Υμνος του Άποστόλου Παύλου πρός τόν έν Τριαδιۥ 43
Θεόν έν ۥ Εφ. Ί, 3–14. ΕΕΘΣΑ ΊΔ1963 ۥ, σ. 409; Цит. по: Димитров, Ив. Един-
ството на Църквата Христова според посланието на св. ап. Павел до Ефе-
сяни. [Хабилитация, машинопис], София, 1986, с. 31.

44 Флоровски, Г. Творение и изкупление. София, 2008, с. 158.
45 Zizioulas, I. Die Eucharistie in der neuzeitlichen orthodoxen Theo-

logie. – In: Die Anrufung des Heiligen Geistes im Abendmahl. Viertes Theo-
logisches Gespraech zwischen den Oekumenischen Patriarchat und der EKD 
1975. Frankfurt am Main, 1977, S. 175.
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Zion, and hence in the theological context and all over of Jerusa-
lem. Jerusalem-Zion is a central biblical theme.

The primary meaning of the Temple of Jerusalem consisted 
in the fact that it is the place of presence of God, the dwelling 
place of God on Earth; and this function of the Temple is perfect-
ly accomplished in Christ Himself, Who is the Incarnate God, in 
Whom all the fullness of the bodily Deity lives (Col 2:9).

God manifests the diversity of His wisdom by creating a 
„New creature” from each group, where two or three are gathered 
in His name, Jerusalem is no longer a geographic or state-legal 
concept, but a symbol of God’s People, in which the whole com-
munity is embodied all over the world and at all times.


