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Храмът има три версии –
Походен храм, 

Първи храм (Соломоновият храм) 
и Втори храм. 

От 70 г. няма храм в Ерусалим. 
Първите два са подробно описани в
Библията, а за най-късния, Втори

храм, има общо описание.



Има известни разлики между трите
версии, но има повече прилики.

Най-важната прилика е, че Единият
Бог обитава в храма. 

За да живее Бог в храма, артефактите
трябва да могат да понесат Неговото

присъствие и да бъдат така
структурирани, че да осигуряват

възможност за Божието присъствие.



Затова артефактите имат функция
на трансформатор и символ – те са
част от човешкото равнище, но в

същото време осигуряват достъп до
Божественото равнище.

Една от хипотезите е, че Храмът е
модел на вселената. 

Знаковостта на артефактите
включва ритуална, трасформаторна

и модел на вселената функции.



Ето защо материалите, цветовете и
структурата на сградите имат и трите
функции. В същото време сградите
трябва да осигурят и достъпа на
човешките същества, които също
трябва да отговарят на известни

условия. 
Ще разгледам някои от артефактите
в храма с оглед на тяхната символна
функция, както и някои от Божиите

появи в храма.



Чрез декодиране на
характеристиките на Храма ще
може да разберем нещо за

измеренията и особеностите на
този дом, както и нещичко за

домакина – Единия Бог.



Архитектурни аспекти

Походният храм
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Интериор

Походният храм и всички останали
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Интериор
ЦВЕТОВЕ

• в Походния храм 4 цвята за
облеклото на свещениците и

първосвещеника;
• в Първия храм се запазват 4-те

цвята, но се променя
названието/думата за финия лен;

• във Втория храм четрицветното
облекло е заменено от едноцветно, 

ленено, облекло



Серафими и херувими

1. Появата на серафимите в текста на
целия Стар завет се случва само

веднъж — в Исая, 6. Никъде другаде
тези същества, смятани за архангели, 
не се явяват в Стария и Новия завет, 
назовани с лексемата [серафим], която

е множествено число от думата
[сараф].



Серафими

2. Ясната словообразувателна връзка на
името серафим [серафим] с думите
пека (в огън) [сараф], огън [сараф], 

печене, изгаряне, горене; огън [срефа]; 
изпичане, изгаряне, горене [масрефа].
Това са често използвани думи още от

първите пет книги на Стария завет.



Серафими и херувими

3. Появата на серафимите се случва
вътре в Първия храм и това ги прави
съпоставими с херувимите, които са
изваяни от злато и са върху ковчега на
завета или са изписани по стените на

Първия храм.



Серафими, херувими, офнаими
За мене безспорно остава, че

херувимите имат по две крила, при
това всяко е с различна дължина. 

Офанаимите имат по четири крила, а
серафимите - шест. 

Безспорно е също, че при херувимите
от Втория храм има вавилонско

влияние, защото едното им лице е на
млад лъв, другото на орел, третото е
човешко, а четвъртото е на херувим.



Светая светих „debir”

Името на Светая светих, което
Соломон дава е „debir”. Думата е от
корена Далет-Бет-Рейш и от него
се образуват думите разговаряне, 
разговор, но за Храма на Соломон
тя е превеждана като светилище,
давир, прорицалище, вътрешната

зала.



Господ в дим

- Гневът на Бог дими или е облак
- Бог е в дим в Храма

Господ в ОБЛАК
- „Изгледът на Господнята Слава” –

дим или облак
-- 3 3 ЦареЦаре 8 8 –– ОсвещаванеОсвещаване нана СоломоновияСоломоновия

храмхрам катокато домдом ии местообиталищеместообиталище нана
БогБог



- Думата местообиталище –
мишкан - скиния

- Огънят в храма;
- Хлябът в храма;

- Тамянът в храма – посветен е само за
господ, който го използва за човешки
нужди подлежи на жестоко наказание.
- Човекът като скиния /обиталище на

Бога/


