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Божието снизхождане в трипеснеците
на св. Климент Охридски

Екатерина Дамянова

„Милостивият и щедър Бог (Пс. 102:8; 110:4; Иоил 2:13), Който
очаква хората да се покаят, та всички да се спасят и да достиг-
нат до познание на истината (1 Тим. 2:4) – защото Той не иска
смъртта на грешника, а покаяние и живот (Йез. 33:11), макар че
човекът твърде много клони към зло – не оставя човешкия род да
отпадне поради слабост, да се поддаде на дяволска съблазън и да
погине, но през всички времена и години, както отначало, така и
сега, не престава да ни прави много благодеяния: най-напред чрез
патриарсите и отците, след тях – чрез пророците, а подир тях чрез
апостолите и мъчениците, чрез праведни мъже и учители, като ги
избира от този многометежен живот“

(Пространно житие на св. Кирил Философ, гл. I)1

Изследванията върху творчеството на св. Климент често не се спи-
рат достатъчно върху библейско-богословския смисъл на неговите про-
изведения. По своята същност делото на старобългарския книжовник
съдържа в себе си богатство от идеи, основаващи се предимно на биб-
лейските текстове, и тяхното правилно разбиране разкрива постоянно-
то снизхождане на Бог към човешкия род и стремежа за доближаване
на човека до неговия Създател.

Откриването на Бога и желанието за общение с Него изисква от нас
отговор и подвиг за встъпване в живо единение с Него. Възхождането в
богопознанието се достига по пътя на християнския живот, ръководство
за който следва да се търси в думите на Свещеното Писание и в творе-
нията на светите отци, „защото Свещеното Писание открива Божиите
свойства, и Неговата света воля, и преславните Му дела; а светите отци
и учители всичко изясняват със своите писания и поучения и така ни во-
дят към познаването на Бога и Неговото почитане“ – пише свети Тихон

1 Климент Охридски. Събрани съчинения, т. 3, обработ. Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев,
Хр. Кодов, София, 1973, с. 120.
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Задонски (†1783 г.)2. Тълкуването на Библията е единият от пътищата
за постоянно действие на нашето съвъзкачване към Твореца и същевре-
менно на Неговото снизхождане (συγκατάβασις) към нас. Библейските
текстове съхраняват и предлагат гласа на Бога на езика на човека3, вслед-
ствие на което това, което се отнася до човешката Му природа, се случ-
ва и се описва „според Божията икономия“ или „по снизхождение“, т.е.
приспособяване към слабостта на човешката природа.

Снизхождането на Бога към човека се проявява не само в начините,
по които Той се открива на вярващите, но и в последователността, в
която Божественото Домостроителство се осъществява. Непознавае-
мият в Неговата същност Творец Сам разкрива Себе Си в процеса на
историята за спасението на човечеството. В този смисъл, както се изра-
зява отец Г. Флоровски, „Откровението не е само система от божестве-
ни слова, но и система от Божии действия“4. То демонстрира Божието
снизхождане, което прави възможно човешкото възхождане.

Православното разбиране за библейските спасителни събития нами-
ра израз в богословието, литургията, архитектурата, изкуството, ико-
нографията и химнографията. Езикът и съдържанието на различните
химни и тропарите, които съставляват най-древните елементи на източ-
ноцърковната химнография, са тясно свързани с библейската история
и Божиите действия в нея5. Не без основание православното богослу-
жение може да се определи като библейско. В него личности, събития
и географски места от древна Палестина стават известни чрез библей-
ските четива, омилии, и библейски инспирираните молитви и химни.
Чрез интерпретацията тези места започват да играят ролята на лите-
ратурни топоси. Спасителната история на човечеството се споменава
или изобразява по повод празниците, посветени на важни събития, като
Рождество Христово във Витлеем, Кръщение Господне във водите на
р. Йордан, Вход Господен в Йерусалим, Преображение Господне на Та-
ворската планина и др.

Образец за подобен библейски подход при разглеждането на реша-
ващи библейски моменти от старозаветния и новозаветен период, са

2 Цит. по Сарычев, В. „Святоотеческое учение о богопознании“, Богословские
труды. вып. 3, Москва, 1964, 34–63.

3 Флоровски, Г. Творение и изкупление, София, 2008, с. 19.
4 Флоровски, Г. Цит. Съч., с. 22.
5 Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский. „Крест и Воскресение в

православном богослужении“, Журнал Московской Патриархии 5 (1974), 53–54.
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произведенията на св. Климент Охридски, които той създава по време
на мащабната си просветителска дейност в югозападните предели на
България, в областта Кутмичевица.

След приключване на Моравската мисия със смъртта на св. Мето-
дий през 885 г. Кирило-Методиевата библейска традиция намира прием
в Средновековна България. Тук тя не само е съхранена, но попада на
благоприятна почва за развитие и обогатяване на фона на исторически-
те процеси през периода на Първата българска държава. Единствено
България запазва това наследство, което, намирайки своето развитие в
нейното Средновековие, се обогатява и става извор за утвърждаване на
културата на други народи. България е страна, която чрез източнопра-
вославната си традиция тясно се свързва с описани в библейските тек-
стове събития, които съдържат многобройни препратки към географ-
ския фон на Предния Ориент, а Свещеното Писание заема важно място
в живота на вярващите.

Книжовната дейност на Кирило-Методиевите ученици, сред които е
и св. Климент, се съсредоточава във възстановяване на Кирило-Мето-
диевите преводи на библейски текстове, необходими за извършването
на богослужение – Евангелие, Апостол, Псалтир и Паримийник; въз-
становяване на някои от библейските книги, преведени от св. Методий
и превод на нови; възстановяване и допълване на Евхология; съставяне
на Триод (постен и цветен), Служебен миней и Октоих; превод на ора-
торски и агиографски творби; превод на богословска литература и др.6

С литературната дейност на св. Климент Охридски и неговото автор-
ство се свързва обемен корпус от текстове, които принадлежат към три
основни типа, обединени от функционалната си насоченост към бого-
служението – проповеди, слова и химни7. Намирайки се в най-близкото
обкръжение на Светите братя, св. Климент вероятно взема участие в
техните преводи (срв. Пространното житие на св. Методий, гл. XV)8.
Дългът му като епископ и проповедник му повелява често да пише и

6 Вж. Свети Климент Охридски. Слова и служби, съст. П. Петков, И. Христова-Шомова,
А.-М. Тотоманова, София, 2008, с. 29.

7 История на българската средновековна литература, съст. А. Милтенова, София,
2009, с. 232.

8 След смъртта на брат си св.Методий в последните годинина свояживот извършва
пълен превод на библейските книги, непреведени до този момент. Пространното
Методиево житие свидетелства следното: „След това, като остави настрана всичкия
(житейски) шум и като възложи всичките си грижи на Бога, най-напред, като постави
от своите ученици двама свещеници, добри скорописци, преведе бързо от гръцки на
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произнася различни слова, поучения и беседи, в които той се проявява
като добър познавач на Свещеното Писание. Блаж. Теофилакт Охрид-
ски свидетелства, че св. Климент снабдява църквата с множество пе-
сенни канони – за светци, молебни и благодарствени – за Всенепороч-
ната Божия майка9. Книжовникът съставя наставления за празници и
общи поучения за апостоли, мъченици и отшелници, които са могли да
бъдат използвани при различни случаи, като се замени името на праз-
ника или на чествания светия, и много похвални слова. Св. Климент
написва акростихови произведения за прослава на някои важни съби-
тия от християнската история10. Изследователят Георги Попов открива
трипеснеци в празнични минеи, поместени в песнопенията на утренята
за 6 поредни дни от 19 до 24 декември, от I-и до VI-и глас. В утринния
дял тропарите са обединени в т.нар. „песни”, които образуват канон.
Последният се състои от девет песни, като за празничното богослуже-
ние на утринния дял се изпуска втората песен на канона. В дните на
Великия пост (без неделите) каноните са съкратени – от 3 или 4 песни.
Тези съкратени канони влизат в състава на Tриода, което е и дало името
им – трипесенеци. От откритите от Г. Попов са изследвани по извест-
ните досега шест по-цялостни или частични преписи. Засега изследо-
вателят е намерил 6 трипеснеца, като всеки трипеснец е съставен за
по един глас. Според Г. Попов глас VII-и е бил изпуснат, тъй като този
глас изобщо е отбягван от химнописците. Началните букви на тропари-
те към трипеснеците образуват акростих със следната фраза Климента
пꙗсни – песни на Климент – предпразна трипꙗсна празнична осмогласна11.

С омилетичното творчество на св. Климент са свързани над петдесет
похвални слова, много от които на старозаветни и новозаветни теми,
например Похвално слово за св. пророк Илия, Похвално слово за св. про-
рок Захария, Похвално слово за небесните Архистратизи Михаил и Га-
вриил, Похвално слово за тримата вавилонски отроци, Похвално слово
за библейските праотци, Поучение за Рождество Христово, Слово за

славянски всичките библейски книги в пълнота, с изключение на Макавеите…“; Вж.
Климент Охридски. Събрани съчинения, т. 3, с. 202.

9 Милев, Ал. Гръцките жития на Климент Охридски, София, 1966, с. 35.
10 Попов, Г. „Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски и

Константин Преславски, Български език 32/1 (1982), 3–26; Станчев, Кр., Г. Попов.
Климент Охридски: живот и творчество, София, 1988, 112–219.

11 Попов, Г. Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и
Богоявление. Книга първа. ꙗсни, София, 2013.
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Богоявление и др.12 В тях се съдържа богословски прочит на библейския
текст и събития. Авторът често се спира върху етимологията на биб-
лейски имена от древноеврейски произход, като дава съответните точ-
ни обяснения13. Св. Климент пише в характерен библейско-богословски
стил, усвоен при рецепцията на византийската литература на старобъл-
гарски език. Така например, той изгражда Пространнотожитие на св.
Методий в духа на старозаветната „Възхвала на отците“ (срв. Книга на
Иисус син Сирахов, гл. 44–50)14. Тук трябва да се отбележи, че понякога,
позовавайки се на Свещеното Писание, включва и някои неканонически
книги, като споменатата книга Иисус син Сирахов, която не е била в бо-
гослужебна употреба. Привличат се и места от апокрифната книжнина,
главно из областта на старозаветната ангелология15.

Старобългарските книжовници живеят в подчертано библейска
атмосфера. Свещеното Писание широко навлиза в техните творби,
плътно наситени с библейски мотиви, идеи и богословско разбиране
за историята16. Цитатите от Свещеното Писание и споменаването на
различни места в Светата земя служат като тематичен ключ за бого-
словската интерпретация на произведенията на книжовника17. В този
подход св. Климент често прави сравнения между библейски събития и
личности и моменти от българската история. Така, например той срав-
нява делото на Светите братя с извършеното от Моисей и Аарон меж-
ду Божиите свещеници по време на изхода от Египет, разделянето на
морето и повеждането на израилтяните по сухо в пустинята (срв. Изх.

12 Станчев, Кр., Г. Попов. Цит. съч., 11–111. Цитирането на словата и службите
на светеца в настоящата статия е по изданието: Свети Климент Охридски. Слова и служби.

13 Вълчанов, С. „Следи от апокрифни елементи в св. Кирило-Методиевската
традиция на Средновековна България“, Международен симпозиум 1100 години от
блажената кончина на св. Методий, т. 2, София, 1989, с. 79.

14 За авторството на това житие все още се води дискусия в науката (св. Климент,
Константин Преславски или изобщо учениците на св. Методий), но все пак издателите
на събраните съчинения на св. Климент Охридски са го поместили в т. 3 заедно с
Пространнотожитие на св. Кирил (вж. Климент Охридски. Събрани съчинения, т. 3).

15 Вълчанов, С. Цит. съч., 79–88.
16 Вж. Вълчанов, С. „Старозаветни елементи в Пространното Кирилово житие“,

Известия на ЦИАИ, т. 2, София, 1984, 238–246.
17 Срв. Picchio, R. „The Function of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of

Slavia Orthodoxa“, Slavica Hierosoliymitana 1 (1977), 1–31. Анализ на библейските
цитати, реминисценции и символи в поученията и словата на св. Климент, вж. у
Наумов, А. Идея – образ – текст. Исследования по церковнославянской литературе,
Москва, 2020, 174–201.
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13:21; 14:21–22, 28–29; 16:4; 17:6; 28:1)18. В Словото за св. 40 мъченици 
старобългарският автор описва как те угасяват огнените пламъци, по-
добно Мисах, Седрах и Авденаго – приятели на св. пророк Даниил във
Вавилон (Дан. 3:19–100)19. Книжовникът сравнява св. пророк Захарий
с кедър в Ливан, с градина с рози в Йерихон20, с многоплодна маслина в
Божия храм21, с пълноводните реки Фисон и Тигър в Месопотамия22. В
Общия канон за пророци св. Климент описва личността на старозавет-
ния пророк като човек, който отхвърля от себе си житейските грижи и
предрича неизреченото на жителите на Ниневия23, проповядва в стра-
ната Завулон и Нефталим24.

Св. Климент представя възхождането на човека към Бог и снизхож-
дането на Бог към човека. Творбите на светеца, който проповядва в про-
за, са на границата на богословието и литературата. Старобългарският
книжовник съчетава изложението на догматите с изяществото на речта,

18 Вж. Похвално слово за нашите свети и преславни учители на славянския народ,
които му създадоха писменост и преведоха Новия и Стария Завет на техния език –
за блажения Кирил и за Панонския архиепископ Методий, Свети Климент Охридски.
Слова и служби, с. 345. Не Моисей извежда израилтяните от Египет (ок. 1200 г. пр.Хр.),
а след получаване на Синайското законодателство и разпоредбите за израилския култ
брат му Аарон е първият, който е поставен за първосвещеник.

19 Тримата юдейски младежи са хвърлени в огнена пещ, но Бог ги избавя и вместо
да изгорят, те се разхождат и пеят в пещта; Похвала за св. 40 мъченици, написана от
св. Климент, Свети Климент Охридски. Слова и служби, с. 293.

20 Вж. Похвално слово, написано от епископ Климент, в памет на блажения
пророк Захарий и за рождеството на Йоан Кръстител, Свети Климент Охридски.
Слова и служби, с. 221. Разположеният в най-плодородната част на Юдейската пустиня
библейски град Йерихон (днес на Западния бряг на Палестинската автономия) се
смята и за един от най-древните градове, заселен още през 10 хилядолетие пр.Хр.

21 По Ос. 14:5–6.
22 Похвално слово, написано от епископ Климент, в памет на блажения пророк

Захарий, Свети Климент Охридски. Слова и слоужби, с. 233.
23 Вж. Общ канон за пророци. VI-а песен, Свети Климент Охридски. Слова и служби,

с. 381. Ниневия е столица на Асирия, разположена на източния бряг на р. Тигър, с
която са свързани редица библейски пророчества (срв. Йона 3:2–7; Наум 1:8, 2:8,
3:7; Софония 2:3). Като литературен топос „Ниневия“ е метонимия на греха и на
покаянието; срв. Великия покаен канон на св. Андрей Критски, VIII-а песен.

24 Обща служба за пророци. Стихири, I-и глас, Свети Климент Охридски. Слова и
служби, с. 377. Завулон и Нефталим са синове на патриарх Яков, родоначалници на две
от 12-те израилеви колена. Отиването на Иисус Христос в техните земи в Галилея се
разглежда като изпълнение на пророчеството на св. пророк Исаия (Ис. 9:1–2), според
което суеверните езичници там виждат Светлината на света (Мат. 4:15).
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с богата синонимика и с метафорична образност25. В произведенията си
книжовникът се спира на важни събития от Божието домостроителство
без детайлното им разкриване, тъй като най-често става дума за духов-
на поезия и молитва, а не за богословска система в нейния завършен
вид26. Св. Климент отбелязва подготвителни моменти от съдбата на Из-
раил като например странстването на израилтяните след бягството им
от египетския фараон, напояването им с вода от скалата, която Моисей
разсича в пустинята (Изх. 17:7; Числ. 20:8)27 и получаването на Синай-
ското законодателство (Изх. 20:1–21). Синайската планина е спомената
като място, където Бог се открива на боговидеца Моисей чрез ангел,
който му показва устройството на скинията28. В Синай Бог открива пре-
добразно Пресв. Богородица на законодавеца като къпина, която гори в
огън, но не изгаря (Изх. 3:2–3)29. В своята Похвала на праведнияживот
на св. пророк Илия св. Климент ни отвежда при потока Хорат, изто-
чен приток на река Йордан, където пророкът се укрива от нечестивия
цар Ахав (870–850 г. пр.Хр.) (срв. 3 Царств. 17:3)30. По Божия заповед
старозаветният праведник отива във финикийското средиземноморско
пристанище Сарепта, където пророкът извършва поредица от чудеса
(3 Царств. 17:9–10; Лук. 4:25–26), отправя се към планината Кармил,
където посрамва всички жреци и лъжливи пророци (3 Царств. 18:19,
22). „С такава благодат Христос го прослави над всяка човешка сила,
пише св. Климент, с такива чудеса го въоръжи висшата премъдрост“31.

Книжовникът отправя поглед към Персия като мястото, от кое-
то идват влъхвите (срв. Мат. 2:1–12)32, и отбелязва как „като блесна с
трисветлите лъчи на Божията мъдрост, звездата на познанието доведе

25 Свети Климент Охридски. Слова и служби, с. 43.
26 Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский. Цит. съч., 53–54.
27 Скалата Мериба същевременно е вид метафора и метонимия и често се поставя

във връзка с Иисус Христос, който е основание и крайъгълен камък на Новозаветната
Църква (Пс. 94; Лук. 2:34; 1 Кор. 10:4; Еф. 2:20–21).

28 Виж описанието на тази богослужебна палатка в Изх. 25:8–40; Похвално слово
за архангелите Михаил и Гавриил, Свети Климент Охридски. Слова и служби, с. 257.

29 Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил, Свети Климент Охридски. Слова и
служби, с. 257; Срв. Канон за Успение Богородично, IV-и глас, IX-а песен, Свети Климент
Охридски. Слова и служби, с. 471.

30 Свети Климент Охридски. Слова и служби, с. 303.
31 Свети Климент Охридски. Слова и служби, с. 309.
32 Вж. Похвално слово, написано от епископ Климент, в памет на блажения

пророк Захарий, Свети Климент Охридски. Слова и служби, с. 229.
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звездобройците на поклонение към пещерата“33. Той ни призовава да
насочим ума си към Витлеем (Лука 2:4–7) и „да се поклоним на яслите
и пещерата, където лежи Невместимият в небесата, Словото събезна-
чално на Отца и Духа, По Своя воля в наше естество въплътилият Се
Бог…..“34.

В трипеснеците за Рождество Христово се възвестява радост за
Витлеем и за пещерата и яслите, които посрещат Христовото Рождество:

„Приготви яслите и пещерата, Витлееме
Словото боговместимо в плът при нас пристига…“35.

Творецът на света отваря Едем и сбъдва пророчеството на св. пророк
Исаия за земята Иудова и на Витлеем, където Девата безсеменно зачева
(срв. Ис. 7:14)36.

Непристъпният във всяко отношение Бог става достъпен чрез сниз-
хождащата Негова слава в творението и в историята. Снизхождането
на Бог до човека не е свързано с промяна в Неговото положение. Това
е един от моментите, които Ориген отстоява в споровете си с Целз37.
Когато в Свещеното Писание се говори за Божието принизяване, то,
според християнския писател, следва да се разбира образно. Бог не
променя Своето място, когато снизхожда към човека. За Ориген сниз-
хождането подчертано придобива и едно етическо измерение 38.

„Без да се отделя от лоното на Родителя
Като младенец с пелени се повива Христос,
Двойният по естество Бог и човек “39.

…..
„Безсеменна плът Бог Слово приема,
за да обнови падналото човешко естество.
Без да се отделя от родителски недра,

33 Трипеснец на IV-и глас, IX-а песен.
34 Из „Предпразничнитрипеснеци за РождествоХристово“. Трипеснец на I-и глас,

I-а песен, Тържество на Словото. Златния век на старобългарската книжнина,
съст. Кл. Иванова, Св. Николова, София, 1995, с. 29.

35 По Ис. 7:14; Трипесенец на II-и глас, IX-а песен; Срв. Трипеснец на III-и глас,
IX-а песен.

36 Вж. Предпразнични трипеснеци за Рождество Христово, Трипеснец на I-и глас.
I-а песен, Свети Климент Охридски. Слова и служби, с. 445.

37 Origen, Contra Celsum, II,13, Edited and translated by Henry Chadwick. Cambridge,
1980.

38 Origen, Contra Cels, I, 282.
39 Трипеснец на на I-и глас. IX-а песен.
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Бог Слово безсеменно плът приема…“40.
Старобългарският книжовник възкликва молитвено:

„Обличаш тленния Адам в нетление,
Предвечен си по естество,
А ставаш по Своя воля подвластен на времето,
Без да се отделяш по същност от Отца и Духа“41.
„Невместимият в небесата Христос,
Който държи всичко в Своите ръце,
Се вселява в утробата на Девица…“42

Историческото Откровение се изпълнява в явяването на Богочовека.
Тайната на божественото Домостроителство, както се изразява вато-
педският старец Йосиф (XX в.), се корени в тайната на Боговъплъще-
нието (срв. Еф. 3:9–11)43, в желанието на Господ да стане по „достъпен“
за човека, скрит под материята на човешката природа44.

В своите трипеснеци св. Климент разкрива снизхождане, при което
Бог Се явява не такъв, какъвто Той е, а показва Себе Си дотолкова, до-
колкото получилият възможност да Го съзерцава е способен за това45.
Снизхождането се възприема като божествената енергия, или по-точно
в Своето явяване на сътворените същества Бог се явява по единствено
достъпен начин. Това разбиране се потвърждава в честата употреба на
понятието „снизхождение“ в съчетание с понятието „същност“ от стра-
на на християнски писатели46.

Според св. Йоан Златоуст „Св. Дух ... ни говори за всичко приспо-
собително към немощта на слушателите“ (Беседа върху Битие III, 2)47.
Бог се съобразява с нашата слабост и дава възможност да бъде описан
като седящ на трон48. „И така, споделя светителят, когато чуваме, че
серафими летят около високия и превъзнесен престол, като си закриват
с крила лицата, нозете, гърба и огласят небето с виковете на своето

40 Трипесенец на II-и глас. II-а песен
41 Трипеснец на III-и глас. III-а песен.
42 Трипеснец на VI-и глас. VIII-а песен.
43 „Бог явися воплоти”,Слова утешения. Беседыодуховнойжизни иомонашестве.

Богородице-Сергиева Пустынь, 20051, с. 253 сл.
44 Вж. „Таинство Божественных Страданий“, Слова утешения, 298–299.
45 Τί δέ έστι συγκατάβασις; ΅Όταν μή ώς έστιν ό Θεός φαίνηται, PG 48, 765.
46 Вж повече у Михайлов, П. „Святитель Иоанн Златоуст как участник арианских

споров“, Алфа и Омега 48/2 (2007), 59–67.
47 Св. Йоан Златоуст. Творения, т. 4, кн. 1, СПб., 1898, с. 11.
48 Chrysostom, John, Incomprehens. III, 167–171. – PG 52.
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удивление, ти не мисли, че у тях действително има нозе и крила; нали
те са невидими сили. Но при помощта на тези образи размишлявай ...“49 
Налице е снизхождане, свързано със спасението на човешкия род пред-
вид неговата немощ50.

„Антропоморфизмът“51 е неотменен признак на истинското богояв-
ление, но истинският антропоморфизъм на Откровението се състои в
това, че Бог говори на човека на езика на човека52. И това – по думите на
отец Георги Флоровски – не е снизходителност към човешките слабости.
Смисълът е по-скоро в това, че човешкият език, предавайки Божествено-
то Откровение, не изгубва своите естествени черти. Човешкият елемент
не се отхвърля, а се преобразява от божественото вдъхновение53.

Без въплътилия Се и въчовечил Се Христос няма богопознание,
нито богословие54. Чрез Своя божествен кеносис Логосът дава възмож-
ност да бъде видян от човека и само Въплътилият Се Логос, според
Евсевий Кесарийски (ок. 340 г.), ни дава благодатта на познанието на
Св. Троица55.

В същия дух разсъждава и св. Атанасий Велики († 373), като се спи-
ра на снизхождането на Сина Божи, което е било необходимо за спасе-
нието на човечеството56. Според светителя, Словото „стана човек, за да
ни обожи в Себе Си“57, за да могат „синовете човешки да станат синове
Божи“58. Божието Слово снизхожда и става човек, възприема нашето
тяло, „така че хората, обърнали се към тлението, да възвърне отново
към нетление и да ги оживотвори от смъртта чрез приемане на тяло и
чрез благодатта на Възкресението“59. Единението на Бога и човека се
извършва по тяхната взаимна любов. Бог снизхожда към човека и става
човек, а човек, като обича Бога, изобразява Го в себе си и по благодат

49 Св. Йоан Златоуст, Творения, 501–502.
50 Chrysostom, John, In Gen., hom. X, III. – PG 53, 88, 35.
51 Шиваров, протопр. Н. Херменевтика на Стария Завет. С., 2005, 39–42.
52 Флоровски, Г. Цит. съч., с. 20.
53 Флоровски, Г. Библия, Църква, Предание, София, 2003, с. 32.
54 Тайната на богопознанието, с. 130
55 Eusebius, Contra Marcellum. – PG 24, 707–826.
56 Срв. PG 25, 93; 26, 311.
57 Athanasius, Epistula ad Adelphium episcopum et confessorem, 4. PG 26, 1077.
58 Athanasius, De incarnatione et contra Arianos, 8. PG 26, 996.
59 Athanasius, Oratio de incarnatione Verbi, 6–8. PG 25, 105–109.
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става син Божи. Получава се взаимообщение на въчовечаването и обо-
жението, което преп. Максим именува „прекрасно взаимообращение“60.

Господ снизхожда от небесата, за да изкупи света, за да съедини све-
та с Бога.

На много места в своите трипеснеци св. Климент очертава една не-
боземна перспектива. Той сравнява Словото, което слиза като дъжд:
„Едем радостно затрепка, Първозданния възприе отново. Пророчество-
то днес се сбъдна: „Ще слезе Слово като дъжд на руно“ (Съд. 6:36–40;
2 Царств. 22:10; Пс. 71:10)61. Книжовникът продължава с думите:

„Доближил, Владико, чрез милосърдие небесата (по Пс. 17:10),
слезе като дъжд на руно в девическа утроба (по Пс. 71:6),
за да търсиш заблудилия се в грехове първосъздаден човек“62.
…
„Пожелал си да разориш Адамовото престъпление
и да спасиш човешкото естество от зло тление.
Затова, Милосърдни, слезе на земята –
Да въздигнеш отново на небето
Всичко земно с безкрайното си милосърдие“63
….
В Трипесенец на I-и глас. VIII-а песен, св. Климент призовава:
„Небо и земьо, светло ликувайте, обща радост приемете
Ангели и човеци в едно се събират.
Христовото Рождество възвестяват…“

Ангелските сили заемат особено важна роля в много от спасителни-
те моменти. Те се явяват с бързина на светкавица навсякъде в служба
на Бога“64. Св. Климент се спира на силата на тези безплътни и божест-
вени служители и припомня чудото, при което Архангел Гавриил бла-

60 Maximus Confessor, Diversa capita ad theologium et oeconomiam spectantia deque
virtute ac vitio. 1, 46. – PG 90.

61 Чрез чудото, когато роса пада само върху руното, постлано от Гедеон на гумното,
а навсякъде другаде земята остава суха, Бог дава знак на Гедеон, че ще му помогне да
спаси израилтяните от мадиамците (Съд., 6 гл.).

62 Трипеснец на III-и глас. III-а песен.
63 Трипесенец на I-и глас. IX-а песен.
64 Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил, Свети Климент Охридски. Слова

и служби, с. 263.
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говести на Св. Богородица в Назарет Божието Въплъщение (Лук. 1:26–
35)65, както и явяването на ангелските сили в Рождественската нощ:

„Легионите безплътни с пастирите
Възвестяват на всички земни Христовото Рождение
„Слава във висините “ – пеят – „И на земята мир “ (Лук. 2:14)66

….
„Трепетно се удивляват всички твари,
небето и земята, ангелите, архангелите, началата и властите,
като гледат как Бог се ражда“67.

Светата земя, на която се случват чудните събития на РождествоХри-
стово, представя сама по себе си география на биографията на Христос.
Палестина, както се изразява епископ Атанасий Йевтич, е материализи-
рана (опредметена) земна биография на Христос, земна топография на
Неговата небоземна биография68. Изобразяването на библейски сцени
и топоси в химнографските текстове, подобно на иконографията, има
за цел не толкова да илюстрира, колкото да предаде една дълбочина в
съдържанието на случилото се, то е един вид мистагогичен коментар
към историята и литургичните действия в Църквата.

В своята химнография св. Климент представя библейските събития
чрез една спасителна топография, която демонстрира избор от свещени
места, свързани с библейската история. Последната е разделена на два
главни етапа, които още св. Максим Изповедник очертава по следния
начин: „Едни от времената се отнасят към Божието снизхождение към
хората, а другите – към възхождането на хората към Бога... Или по-
добре: началото, средата и краят на всички времена, минали, настоящи
и бъдещи, е нашият Господ Иисус Христос“69.

Съединяването на всичко в Христос, което се открива в словата и
службите на св. Климент, е привеждане на всичко отново в нормално
състояние. Господ Иисус Христос обобщава в Себе Си всичко, за да
го помири с Бога. Съединяването има космически измерения. Според
учението за Словото, съдържащо се в предговора на Евангелието на св.

65 Поучение на епископ Климент за Светото Възкресение, Свети Климент Охридски.
Слова и служби, с. 203.

66 Трипесенец на I-и глас. I-а песен.
67 Трипесенец на IV-и глас. IV-а песен.
68 Jевтиђ, А. „Света Земља (историja и есхатологиjа)“, Христос Алфа и Омега,

Врњачка Бања, 2000, с. 79.
69 Maximus Confessor, Quaest. ad Thalass., 22. – PG 90.
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ев. Йоан, Христос е обединителният център на битието (Йоан 1:3–5).
„До Христа всичко е имало различни насоки и ориентировки, понеже
поради греха е бил загубен божественият ритъм на живота. След Хрис-
та и чрез Него вселената придобива единство, свързаност, смисъл“70. В
Христос има свое съсредоточие всичко, което се извършва във времето,
всичко намира център на взаимното си обединение. Всичко преходно
води към Него и всичко следващо се връща отново към Него. Исто-
рията води езичници и юдеи към една и съща цел – Иисус Христос,
където те се обединяват в една нова действителност – Църквата71. Бо-
гослужението по повод големи празници в Църквата и химнографските
текстове към тях, са една покана за единение с Христос, едно духовно
изминаване на пътя на Лука и Клеопа към Емаус.

God s condescension in the Triodia of St. Clement of Ohrid

Ekaterina Damjanova

Bulgaria is a country that, through its Eastern Orthodox tradition, is closely connected
with the events, described in Biblical texts, which contain numerous references to the
geographical background of the front Orient. The Orthodox understanding of Biblical
Events and places is expreassed in theology, liturgy, iconography and hymnography.
Through the interpretation these Events and places begin to play the role of literary topoi.
The works of St. Clement of Ohrid are a model for such a biblical approach in considering
decisive biblical moments from the Old Testament and New Testament periods. The writer
wrote acrostic poems to celebrate important moments in the saving history of mankind, in
which he presents the ascent of man to God and the descent of God to man. In his hymns, St.
Clement reveals condescension, in which God does not appear as He is, but shows Himself
to the extent that the one who has the opportunity to contemplate Him is capable of it.
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