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Кръглата църква на 
Ордена на Тамплиерите, 
Лонодон,
корици 2, 3 и 4
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Започна 2013 година! Година на избор, 
на предизвикателства и решения.

През тази година ще избираме 
ново ръководство на Ордена. Ще избираме 
и новата политическа конфигурация в Бъл-
гария, за която се надяваме, че ще донесе 
просперитет и развитие на страната ни. В 
тази сложна обстановка се случи един ра-
достен факт- изборът на нов Патриарх на 
Българската православна църква. Негово 
Преосвещенство Неофит е натоварен с мно-
го очаквания, но ние сме уверени, че той ще 
съумее да се справи с предизвикателствата- 
да обедини църквата, да я отвори към хората, 
за да стане нашата църква мястото, където 
хората могат да намерят надежда и утеха, по-
мощ и морален коректив. В днешния забър-
зан и противоречив свят на конфронтация, 
на икономическа криза и бедност (духовна и 
материална) вярата, християнските и рицар-
ски ценности, на които и ние сме носители, 
ще помогнат за вземането на правилните ре-
шения, от които всички се нуждаем. Изграж-
дането на гражданско общество в България, 
в което ние, като рицари, също участваме 
изиква ангажираност на всеки един от нас, 
за постигане на съпричастност към хората 

в неравностойно положение, за изграждане 
на мостове и постигане на граждански мир. 
Такова е призванието на нашия Орден- от 
създаването му през ХІІ век до днес!

Господ да е с вас!

Non Nobis Domine, non Nobis, 
sed Nomini Tuo da Gloriam!!

 генерал-майор (ор) Румен Ралчев 
GCTJ, СМТН
Член на Великия Магистериум на 
Ордена
Носител на Великия Кръст 
на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България

Уважаеми Братя, Сестри и Постуланти,Уважаеми Братя, Сестри и Постуланти,
Скъпи симпатизанти.Скъпи симпатизанти.



��������	������	

4     Òàìïëèåð • ìàðò 2013 ã.

Âèåíñêè áàë

Òèéì-áèëäèíã

��������	


6

12

16

ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Водачи на ордена
Ðîáåð äüî Ñàáëå – (1191ã. – 1193ã.)
11-ти Велик Майстор

Copyright © 
Èçäàíèå íà 
Âåëèê Ïðèîðàò 
Áúëãàðèÿ íà Îðäåíà 
íà Ðèöàðèòå Òàìïëèåðè 
íà Éåðóñàëèì 

ISSN 1314-278X

Äèðåêòîð:
Ðóìåí Ðàë÷åâ
Âåëèê Ïðèîð I íà Âåëèê Ïðèîðàò Áúëãàðèÿ

Ðåäàêöèîííà êîëåãèÿ:
Ïðîô. ä. èñò.í. Íèêîëàé Îâ÷àðîâ
Äèðåêòîð íà Èíñòèòóòà ïî Ñðåäíîâåêîâíà 
èñòîðèÿ, Âåëèê ïðèîðàò Áúëãàðèÿ
Õåðìèíà Ãåîðãèåâà
Âåëèê ñåêðåòàð íà Âåëèê Ïðèîðàò Áúëãàðèÿ

Îðäåí íà Ðèöàðèòå Òàìïëèåðè íà Éåðóñàëèì
Âåëèê Ïðèîðàò Áúëãàðèÿ
1421, Ñîôèÿ, óë.”Áîãàòèöà” ¹10
Òåë.: (00359 2) 490 30 31 
Ôàêñ: (00359 2) 963 49 20
e-mail: osmth.gp.bulgaria@gmail.com
www.osmth-gpbulgaria.org

Ãðàôè÷åí äèçàéí è ïðåäïå÷àò
Êàëèíà Èâàíîâà

ВП БЪЛГАРИЯВП БЪЛГАРИЯ

22-24 февруари 2013г., гр. Пловдив

7Ìîëèòâåí êîìïëåêñ 
íà ðåêà Éîðäàí
28-29.09.2012г.

Äàðåíèå íà êíèãè 
íà Ìëàäåæêèÿ äîì 

â ãð. Ïàçàðäæèê 

През януари 2014 г. е предвидено официалното откриване 
на първия етап на Комплекса. Поканени са всички Вели-
ки Приори, както и одобрените от тях членове на техните 
Велики Приорати.

14

На 21.12.2012 г. от 16.00 ч. в Младежкия дом в гр. Пазар-
джик се състоя дарение на книги за новосъздадената биб-
лиотека  на повече от 300 книги и речници на английски, 
френски, немски и испански, както и списания и комикси 
с младежка насоченост.
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Робер 
дьо Сабле – 
(1191г. – 1193г.)
XI Велик Майстор на Ордена 

Роден е в Анжу, Франция и пре-
ди да се присъедини към орде-
на е господар на замъка Сабле 

като Робер IV дьо Сабле. 

Умира в Светите земи на 23 сеп-
тември 1193 г.

Произхожда от почитан военен 
род на френски аристократи в Анжу 
(историческа област във Франция раз-
положена по долното течение на река 

Лоара). Изявен фе-
одален владетел 
на крал Ричард I 
и на Анжуйската 
династия  - най-
известна като 
а н г л и й -
ската ди-
настия 
План-
та г е -
нети 

(1154г. -1399г.).  Под негово владеене 
са земите в долината на река Сарт, ко-
ито наследява през 1160 г.

Жени се за Клеменс де Майен и 
е наследен е от своята дъщеря Марга-
рет дьо Сабле, която се омъжва за Уи-
лям дьо Рош, също рицар на Третият 
Кръстоносен Поход . 

През 1173 г. Роберт подкрепя 
младият крал Хенри в бунта срещу 
неговият баща Хенри II Плантагенет. 
Въстанието е потушено, но Робърт 
остава да служи на кралете от Ан-
жуйската династия. По-късно Ричард 
I му помага да бъде избран за Велик 
Майстор. През 1190 г. той дава пари 
на френските манастири като ком-
пенсация. 

Преди да бъде назначен за Велик 
Майстор води военноморският флот 
на Ричард I от Англия и Нормандия 
до Средиземноморието като при това 
прекосяване взима участие в “рекон-
кистата“.

В основата на стратегията на Ри-
чард Лъвското Сърце са обучените 
войски и елитните войски на рица-
рите Тамплиери, които отбелязват 
много победи. По време на Третият 
Кръстоносен Поход те обсаждат  гр. 
Акр, който скоро завладяват. През ме-
сец август 1191 г. успяват отново да за-
воюват много крепости и градове по 
протежение на Палестинският бряг, 
които са били загубени в миналото.

Техният златен миг е битката през 
месец юни 1191 г. когато Ричард Лъв-

ското Сърце пристига със своята ар-
мия в Палестина и кръстоносците об-
саждат пристанището-крепост Акра. 
След многократни атаки на кръстоно-
сците на 12 юни Акра се предава.

Крал Ричард не вярва, че ще може 
да удържи Йерусалим, защото след 
превземането му повечето кръстоно-
сци биха се завърнали в Европа. По 
тази причина той решава да сключи 
мир със Саладин и да напусне Све-
тите земи. Сключеният договор дава 
възможност на невъоръжени христи-
янски поклонници да посещават Йе-
русалим, въпреки че той остава под 
египетски контрол.

През 1191 г., благодарение на сла-
вата си на смел рицар, приближен на 
Ричард I Лъвското сърце, Робер дьо 
Сабле е избран за Велик Майстор. Съ-
щата година крал Ричард I предоста-
вя на Ордена на Тамплиерите остров 
Кипър срещу скромната сума от два-
десет и пет хиляди сребърни марки. 
Но Робер дьо Сабле не се възползва 
от придобивката и не изгражда на ос-
трова солидна база на Тамплиерите, 
както по-късно ще направят Хоспи-
талиерите на Родос и Малта. Про-
дава го две години по-късно на Guy 
of  Lusignan (1150г. – 18 юли 1194г.). 
Установява се в крепостта Сен Жан 
д’Акр, която остава резиденция на 
Ордена на Храма за около един век и 
умира на 28 Септември 1193 г., след 
като две години води непрекъсна-
ти битки срещу армията на Салах ад 
Дин.
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Преди 5 години Н.В. Кра-
лят на Йордания прие 
предложението да бъде 

изграден молитвен комплекс на 
основните християнски дено-
минации на брега на р. Йордан, 
на мястото, където Йоан Кръ-
стител е покръстил Христос. 
Н.В.Кралят на Йордания дари 
земя на Римската Католическа 
църква, на Гръцката Православ-
на Църква, на Англиканската и 
Лютеранската църкви. Условие-
то беше в рамките на 10 години 
Комплексът да бъде изграден. 

Общата стойност на Проекта 
е около 3,2 млн. ЩД. Лютеран-
ската църква, начело с Н.Пр. 
Муниб Юнан - Председател на 
Световната Лютеранска църк-
ва и Велик Капелан на Ордена, 
предложи проектът да включва 

и място, където всички христи-
яни, независимо от това към коя 
църква се числят, да могат да се 
молят и почиват, да го чувстват 
като тяхно, в братството на вя-
рата. Дворецът прие това пред-
ложение. В тази връзка преди 
около 4 години Орденът , който 
е икуменически и в който члену-
ват християни от различни дено-
минации, взе решение да участва 
в проекта, като поеме изгражда-
нето на тази част от Комплекса. 
За ръководители на проекта 
бяха назначени Рицарят Тони 
Пизикели (Велик приорат САЩ) 
и Н.Пр. Муниб Юнан. Досега са 
събрани повече от 300 000 ЩД. 
С доброволните дарения на Бра-
тя и Сестри от цял свят.

Н.В. Кралят на Йордания ни 
покани да сложим свои мемори-

ални плочи на това специално за 
всички християни място. Такава 
покана не е била отправяна до 
нашия Орден в последните 800 
години и ние ще бъдем редом 
с другите големи християнски 
Църкви в нашите усилия за по-
стигане на разбирателство, оси-
гурявайки възможност на всич-
ки християни да имат своето 
място на тази свещена земя.

 В началото на 2014 г. е пред-
видено официалното откриване 
на първия етап на Комплекса. 
Поканени са всички Велики 
Приори, както и одобрените от 
тях членове на техните Велики 
Приорати. Ще присъстват пред-
ставители на кралското семей-
ство на Йордания, Н.Пр. Муниб 
Юнан и Великият Командер на 
Ордена.

Молитвен комплекс 
на река Йордан

На 22 февруари 2013 г. тлен-
ните останки на Негово 
Величество Крал Петър II 

Югославски бяха преместени в САЩ 
в кралският параклис „Св. Андрей”, 
близо до Белград.

Техни кралски величества прес-
тонаследникът Принц Александър, 
Принцеса Катерина – Алисън, по-
срещнаха на летището в Белград тлен-
ните останки на техния баща и дядо.

Присъства и президента на Сър-
бия Н. Пр. Томислав Николич, както 
и Премиерът на Сърбия – Н.Пр. Иви-
ца Дачич. 

Н. Пр. Ириней – Патриархът на 
Сръбската православна църква отслу-
жи заупокойна молитва в кралският 
параклис „Св. Андрей” вблизозост до 
Белград.

Нашите Братя и Сестри от Велик 

Приорат Сърбия, заедно с кралският 
патрон на Велик Приорат Сърбия – 
Нейно Величество Принцеса Йелиса-
вета Караджорджевиц, дъщеря на Княз 
Павле – чичо на Негово Величество 
Петър II също присъстваха на съби-
тието.

Негово Величество Крал Петър II 
бе кралският патрон на Ордена на Ри-
царите Тамплиери на Йерусалим и по-
четен член на Велик Приорат САЩ. 
Негово Величество Петър II бе дълги 
години емигрант в САЩ и бе погре-
бан в Либъртивил, Илинойс преди 
повече от 40 години. Братята от Велик 
Приорат САЩ, които са го познавали 
споделят че винаги е мечтал да бъде 
погребан в родината си. Благодарение 
на усилията на Негово Величество Пе-
тър II от САЩ в Сърбия, желанието 
му най-сетне се сбъдна.

Нека почива в мир!

Негово Величество Крал Петър II 
се завърна в родината си
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На 15 декември 2012 г. в хотел 
"Шератон" се състоя Колед-
ният благотворителен "Бал 

на Рицарите". В тържествена и праз-
нична обстановка се събраха около 
300 членове на Ордена, симпатизанти 
и приятели на Велик Приорат Бълга-
рия. Балът бе открит от Н.Пр. Румен 
Ралчев - Велик Приор на Велик Прио-
рат България, който отправи искрени-
те си добронамерени пожелания към 
присъстващите. След това той връчи 
годишната награда 2012 "Рицар на го-
дината на Велик Приорат България" 
на г-н Божидар Димитров, директор 
на Национален исторически музей, 

както и на Синдиката на българските 
учители, организация, номинирана от 
Велик Приорат България за носител 
на наградите на ООН- І-ва категория-  
за прозрачност и обществена значи-
мост. Двете номинации бяха одобре-
ни на заседание на Великия Съвет на 
Велик Приорат България на 10 ноем-
ври 2012 г.

Г-жа Янка Такева, Председател на 
СБУ, прие наградата и се обърна към 
присъстващите с кратко и прочувсве-
но слово.

Г-н Божидар Димитров също из-
рази сърдечната си благодарност за 

признанието на неговите родолю-
биви усилия и поздрави Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим - 
Велик Приорат България за акивната 
позиция в обществото.

След това започна богата музикал-
на програма. С много песни и танци 
присъстващите се веселиха до късна 
вечер. Обменяха се поздрави и по-
желания. Водещият на вечерта Брат 
Николай Бинев- лично поздрави 
присъстващите с няколко песни. Как-
то всяка година Балът на Рицарите се 
превърна в светското събитие на се-
зона.

Коледен 
„Бал на Рицарите”

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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ОРДЕНЪТ

ÑÈÍÄÈÊÀÒ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ Ó×ÈÒÅËÈ

Ñèíäèêàòúò íà áúëãàðñêèòå ó÷èòåëè (ÑÁÓ) å ó÷ðåäåí íà 13-14 
ìàðò 1990 ã. è çà ãîäèíèòå íà ñâîåòî ñúùåñòâóâàíå çàñëóæåíî 
ñå å óòâúðäèë êàòî íàé-àâòîðèòåòíàòà ó÷èòåëñêà îðãàíèçàöèÿ 
è íàé-ìãîãî÷èñëåíèÿ îòðàñëîâ ñèíäèêàò â Ðåïóáëèêà Áúëãà-
ðèÿ. ÑÁÓ å îðãàíèçàöèÿ ñúñ ñèíäèêàëíà òðàäèöèÿ è îïèò, ñ 
áóäíî íîâàòîðñêî ÷óâñòâî è ïîâåäåíèå:
• ïðàâîïðèåìíèê è ïðîäúëæèòåë íà ó÷èòåëñêîòî ñèíäèêàëíî 
äâíæåãè ó íàñ, íà÷àëîòî íà êîåòî å ïîñòàâåíî ïðåç 1885 ã.;
• íåçàâèñèì ñèíäèêàò, êîéòî å îâëàäÿë è ïðèëàãà èñòèíñêèÿ 
ìîäåðåí ñèíäèêàèëèçúì;
• ñèíäèêàò, êîéòî óìåå çà ðåàëèçèðà òàäîöåñèòå â òÿõíàòà 
äèíàìèêà è áúðçî äà îòêëèêâà íà èñêàíèÿòà íà ÷ëåíîâåòå ñè;
•  â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðîãðàìàòà è óñòàâà ñÿ îòñòîÿâà òðóäîâî 
- ïðàâíèòå, ñîöèàëíî   -   èêîíîìè÷åñêèòå,   ïðîôåñèîíàë-
íî   -  òâîð÷åñêèòå   è ñèíäèêàëíè ïðàâà è èíòåðåñè íà ñâîèòå 
÷ëåíîâå;
• îòñòîÿâà   ó÷èòåëñêîòî   äîñòîéíñòâî   â   ìåäèèòå,    â   íà-
öèîíàëåí, ðåãèîíàëåí è ìåæäóíàðîäåí ìàùàá.
ÑÁÓ å ñïëîòåíà è åäèííà îðãàíèçàöèÿ ñ òðèñòåïåííà ñòðóêòó-
ðà, èçãðàäåíà íà äåìîêðàòè÷åí ïðèíöèï - ñèíäèêàëíè îðãà-
íèçàöèè â äåòñêèòå ãðàäèíè, ó÷èëèùà è îáñëóæâàùè çâåíà; 
îáùèíñêè êîîðäèíàöèîííè ñúâåòè íà ÑÁÓ âúâ âñÿêà îáùèíà; 
öåíòðàëíè ðúêîâîäíè è êîíòðîëíè îðãàíè.
Ñâîèòå îñíîâíè öåëè Ñèíäèêàòúò íà áúëãàðñêèòå ó÷èòåëè 
ïîñòèãà ïîñðåäñòâîì:
• Îòñòîÿâàíå íà ñâîèòå ïëàòôîðìè, ïðîãðàìè, ñòàíîâèùà, 
ïîçèöèè è èñêàíèÿ       ïî ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè,  òðóäîâî-
ïðàâíè ïðîôåñèîíàëíè ïðîáëåìè;
•  Ïðåãîâîðè, êîëåêòèâíè òðóäîâè äîãîâîðè, ñïîðàçóìåíèÿ è 
äð.
•  Ñîöèàëïî-èêîíîìì÷åñêà, òðóäîâî-ïðàâíà è ïðîôåñèîíàëíà 
çàùèòà
íà ñèíäèêàëíèòå ÷ëåíîâå;
•  Ïðåäëîæåíèÿ çà ïðîìåíè íà íîðìàòèâíè àêòîâå, óïðàâëåí-
÷åñêè ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ, ñ êîèòî ñå íàêúðíÿâàò çàêîííèòå 
ïðàâà è èíòåðåñè íà ñèíäèêàëíèòå ÷ëåíîâå:
•   Âñè÷êè   ôîðìè   ïà   ñèíäèêàëåí   ïðîòåñò,   ñúãëàñíî   
äåéñòâàùîòî çàêîíîäàòåëñòâî: ïðîòåñòíè ïèñìà, äåêëàðàöèè, 
ïóáëè÷íè ñúáðàíèÿ, ìèòèíãè, äåìîíñòðàöèè, øåñòâèÿ è äð., è 
êàòî êðàéíî ñðåäñòâî – ñòà÷êà.
Ñèíäèêàòúò íà áúëãàðñêèòå ó÷èòåëè å îñíîâåí ÷ëåí íà íàé-
ãîëÿìîòî ñèíäèêàëíî îáåäèíåíèå ó íàñ - Êîíôåäåðàöèÿòà íà 
íåçàâèñèìèòå ñèíäèêàòè â Áúëãàðèÿ (ÊÍÑÁ). ×ëåí å íà íàé - 
ãîëÿìàòà ñâåòî3âíà ó÷èòåäåø îðãàíèçàöèÿ - Èíòåðíàöèîíàëà 
íà îáðàçîâàíèåòî (ÅI), êàêòî è íà Åâðîïåéñêèÿ ñèíäèêàëåí 
êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèå (ETUCE).
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На 23-24 февруари 2013 г. се проведе ежегодният тийм-билдинг 
за Командерите на Командерии на Велик Приорат България. 
Присъстваха всички Командери на Командерии от България. 

Бяха обсъдени редица организационни въпроси, както и проектът за 
нов Ритуал на Командерия. В приятелска и творческа обстановка бяха 
взети редица решения, които ще способстват за развитието и разширя-
ването на Велик Приорат България. Н.Пр. Румен Ралчев - Велик Приор 
на Велик Приорат България информира участниците за плана за рабо-
та на Велик Приорат България за 2013 г., както и за международните 
проекти и задачи на Ордена. Особено внимание бе обърнато на въз-
можностите за  участие на отделните Командерии в проекти, финан-
сирани от ЕС, както и на Велик Приорат България в трансгранични и 
други международни проекти съвместно с други Велики Приорати на 
OSMTH. Дискутирана бе и подготовката за Пролетния Конвент на Ве-
лик Приорат България, който ще се проведе на 17-19 май в Сл.Бряг.

Командерите на Командерии разказаха за най-важните си благот-
ворителни инициативи, планирани за 2013 г. Единодушно бе приет и 
новият Ритуал на Командерия, чието прилагане ще започне от начало-
то на м.април.

Тийм-билдинг 
22-24 февруари 2013г., гр. Пловдив

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Големият български поет Лю-
бомир Левчев прие в дома си 
Великия Приор Румен Ралчев, с 
когото го свързва дългогодишно 
приятелство. Великият Приор 
подари на домакина книгата на 
Мавро Орбини „Царството на 
славяните” и благодари за под-
крепата, която той оказва на Ве-
лик Приорат България от него-
вото създаване до сега.

На 18 февруари професор док-
тор Димитър Момчилов, ректор в 
Националната музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров”, прие 
дарение от книги издадени от Велик 
Приорат България за нуждите на 
университетската библиотека.

Н. Пр. Румен Ралчев – запозна 
академичния съвет с целите и зада-
чите на Ордена на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим. Бяха обсъдени 
конкретни съвместни проекти.

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 9 февруари в хотел „Шератон”, зала 
„Роял” се проведе ежегодния благотво-
рителен Виенски бал под патронажа на 
Австрийското посолство и столичното 

кметство.

Великия Приор Румен Ралчев придружен от съпругата 
си и група Рицари и Дами от Велик Приорат България 
бяха сред най-елегантните и най-активни участници на 
бала. Събраните дарения са предназначени за изграждане 
на цетър за лечение на лица в будна кома.

Виенски бал

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 05.12.12, в новия храм в Клуб "2008" бе про-
веден събор на Командерия "Княз Борис I" гр. 
София в присъствието на Н.Пр. ген. м-р Румен 

Ралчев, Велик Приор на Велик Приорат България.

По време на събора бяха приети 3-ма постуланти и 
бяха въведени в длъжност, новите длъжностни лица на 
Командерията.

Бяха обявени даренията на Командера на Командери-
ята Брат Калоян Джамбазов и Брат Пламен Бързашки на 
обща стойност от  2500 лева в полза на новия храм. 

Брат Иван Саздов представи г-н. Лука Делийски – рес-
тавратор, който дари на храма автентичен кръст от 19 век 
от опожарена от турците черква в Стара Загора.

Събор на 
Командерия 
„Княз Борис I” 

На 27 февруари в гр. Киев се състоя събор на Ко-
мандерията „Св. Николай” – гр. Киев. На събора 
бяха приети нови Постуланти в Командерия-

та. Командерът на Командерията Брат Никола Сергенко 
изнесе отчетен доклад за работата на Командерията през 
2012 г. 

Събор на Командерия 
„Св. Николай” – Киев 

27.02.2013г.

05.12.2012г., София

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 21.12.2012 г. от 16.00 ч. в 
Младежкия дом в гр. Пазар-
джик се състоя дарение на 

книги за новосъздадената библиоте-
ка  на повече от 300 книги и речници 
на английски, френски, немски и ис-
пански, както и списания и комикси с 
младежка насоченост.  

Инициативата е на сестра Симона 
Георгиева от Командерия "Княз Бо-
рис І"и е с подкрепата на българската 
общност в Брюксел, от Държавната 
Агенцията за българите в чужбина,  
както и на неформалното сдруже-
ние ”Български професионалисти в 
Брюксел”. 

Дарение на книги на 
Младежкия дом в гр. Пазарджик 
– 21.12.2012г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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В навечерието на коледните 
празници в обновения Дом 
за стари хора бе осветен нов 

параклис. Водосветът бе отслужен от 
отец Дмитрий Терзи.

 „Хубаво е, че освен всички други 
услуги, които получават, за възраст-
ните има място, където да се усамотят 
със своите мисли, своите надежди и 
мечти”, каза при откриването кме-
тът на Разград Денчо Бояджиев. Той 
пожела на всички възрастни хора от 
дома много здраве и дълъг живот.

Освещаването на параклиса бе част 
от коледния празник в Дома за стари 
хора под наслов „Чудесата на щедрите 

сърца”, който се проведе под патрона-
жа на кмета Бояджиев, инициирал об-
новяването на дома. В благотворител-
ната кампания се включиха рицарите 
тамплиери от Командерия „Св. Андрей 
Първозвани” Йордан Тачев, Стефан 
Томов и Владимир Бонев, бизнесмени-
те Бойко Обретенов, Мартин Нешев, 
Милка Пенева, възпитаници на СОУ 
„Хр Ботев” - с картини, които украся-
ват коридорите на социалното заведе-
ние, Междуучилищният център, който 
изработи дърворезбата на параклиса, 
немската фондация „Св. Филомена”.

В дома, чиито помещения са ре-
монтирани и освежени, живеят 80 
души от цялата страна. Общата сума 

на даренията, които институцията 
получи, е 130 000 лв.  Специални ме-
дицински легла, вана за процедури и 
друга специализирана апаратура за 80 
000 лв. бяха дарени от австрийската 
община Ранквайл, като в началото на 
2013г. се очаква в дома да пристигнат 
още 50 специални легла от Австрия.

Директорът на дома Лейман Тю-
леоглуева благодари на всички да-
рители и им връчи грамоти „Щедро 
сърце”.

Поздрав към домуващите и гос-
тите отправиха певци и танцьори от 
Капанския ансамбъл. 

nnDnn

Осветиха параклис в обновения 
Дом за стари хора в Разград

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Ñåñòðà Ðóñêà Âúòåâà, DTJ



��������	������	

18     Òàìïëèåð • ìàðò 2013 ã.

На 26.01.2012 год. в църква-
та „Свети Димитър“ -  село 
Паталеница, Пазарджишко, 

се проведе съвместен Събор на две 
Командерии – „Св. Св. Константин и 
Елена“ – град Пазарджик и „Св. Ар-
хангел Михаил“ – гр. София.

Църквата „Свети Димитър“ има 
изключително интересна история. 
Затрупана умишлено с пръст по вре-
ме на османското нашествие, за да 
бъде опазена от поругаване, години 
след това случайно открита от местен 
овчар, който пасял стадото си на из-
куствено създадения хълм, днес тя е 
притегателно място за много вярващи 
християни. В съвсем непретенциозен 
селски двор, ограден с каменна ограда 

и стара порта, тя е традиционно мяс-
то за Събори на рицарите – тампли-
ери. Стенописите са все още запазени 
в оригиналния си вид и в момента 
се реставрират. Мястото сякаш пази 
духа на стотиците християни, мина-
ли пред олтара по време на празник 
или тъга. Вероятно поради това в нея 
витае особена атмосфера, въздухът е 
изпълнен едновременно с носталгия 
и надежда…

Въпреки студеното време и за-
труднената пътна обстановка, на съв-
местния Събор присъстваха над 30 
рицари, дами, постуланти и гости. 
Съборът беше уважен и от рицари 
от Командерия „Св. Иван Рилски“ – 
София. В Командерия „Св. Св. Кон-

стантин и Елена“ бяха приети нови 
постуланти. 

В знак на признание за благот-
ворителната им дейност, свързана с 
възстановяването на библиотеката на 
младежкия дом в град Пазарджик и 
изграждането на молитвения Дом на 
тамплиера в София, трима рицари от 
Командерия „Св. Архангел Михаил“ 
бяха наградени с Диплом за призна-
ние – Втора степен. Това са нашите 
братя Стоян Карчинов – церемониал-
майстор на Командерията, Росен Ге-
нов и Марин Генов.

След приключване на Събора ри-
царите и дамите, придружени от гос-
тите, се събраха на братска вечеря в 
Пазарджик. 

Съвместен събор 
в село Паталеница

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Участие на Командерия 
„Св. Висарион Смолянски” 
в благотворителния бал на „Лайънс клуб”
01.2013г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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14 февруари – 
Тамплиерите празнуват Св. Трифон

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Състоя се първият Събор на 
новата Командерия „Св. Ви-
сарион Смолянски”. Съборът 

беше проведен съвместно с Команде-
рия „Улпия”  - досегашен ментор на 
Смолянската област. Командерът  на 
Командерия „Св. Висарион Смолян-
ски” – Брат Таню Стайковски въведе 
в длъжност членовете на Съвета на 
Командерията.

Събор на Командерия 
„Св. Висарион Смолянски” и „Улпия”
22.02.2013г.

Събор на Командерия 
„Св. Георги” – Москва  

17.12.2012г.

На 17 декември в ритуалният 
дом на Командерията „Св. 
Георги” – Москва се състоя 

ритуал. На него бяха назначени нови 
длъжностни лица в Кoмандерията и 
бе приет отчета за работата на Ко-
мандерията през 2012 г. За канцлер на 
Командерията бе назначен Брат Ю. 
Сметана.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 1 март Команде-
рия „Св. Андрей 
Първозвани”–Раз-

град проведе своя първи съ-
бор за 2013г. Гости на съби-
тието бяха Великият Секретар 
Хермина Георгиева, Великият 
Одитор Георги Цветанов, Ко-
мандерите на Командериите 
„Одесос” Варна–Станимир 
Петков и „Св. Лазар Българ-
ски” Габрово–Богомил Пе-
тков, Рицари и Дами от Ко-
мандериите „Цар Калоян” и 
„Одесос”.

Командерът Денчо Боя-
джиев направи отчет за рабо-
тата на Командерия „Св. Ан-
дрей Първозвани” през 2012г. 
и запозна Рицарите и Дамите 
с насоките за работа, дадени 
от ръководството на Велик 
Приорат България, по вре-
ме на проведения в Пловдив 
тийм билдинг. На Събора бе 
утвърден план за работата на 
Командерията през 2013г. и 
бе приет един нов Постулант.

Великият Секретар Хер-
мина Георгиева представи ос-
новните събития в календара 
на Великия Приорат  до края 
на годината и възможностите 
за осъществяване на съвмест-
ни трансгранични проекти с 
финансиране от ЕС.

nnDnn

Събор на Командерия 
„Св. Андрей Първозвани”
01.03.2013г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Ñåñòðà Ðóñêà Âúòåâà, DTJ



Òàìïëèåð • ìàðò 2013 ã.     23  

Командерия “Св.Лазар Българ-
ски” съвместно с Ротари клуб 
Севлиево участва със средства 

в дарението за изработката на макет за 
крепостта “Хоталич”.

Почти 14 хил. лв. е стойността на 
макета, изработен е от материали, ко-
ито са издръжливи на метеорологич-
ни условия, с поликарбонов капак и 
осветление. Монтиран е върху трев-
ната площ пред сградата на Община 
Севлиево.

В качеството си на президент на 
Ротари клуб Севлиево Добромир 
Димов дари макет на крепостта “Хо-
талич” на севлиевци, в лицето на 
ръководството на Общината. „Нека 
той помогне на всички граждани и 
гости на града ни да опознаят по-до-
бре миналото на нашия хилядолетен 
град, като посетят археологическите 
разкопки на крепостта и да погледнат 
по-смело бъдещето ни, бъдеще, в ко-
ето да живеем заедно в мир и разби-
рателство", добави  нашия брат там-
плиер Димов.

Готов е макетът на 
крепостта Хоталич

Õîòàëè÷ å ñðåäíîâåêîâåí ãðàä-êðåïîñò, 
ðàçïîëîæåí íà 4 êì ñåâåðîçàïàäíî îò 
Ñåâëèåâî. Âúçíèêíàë å ïðåç V-VI âåê 
êàòî âîåííî óêðåïëåíèå, à ïðåç Õ âåê å 
âúçñòàíîâåí îò áúëãàðñêàòà äúðæàâà, êî-
ÿòî çàïî÷íàëà äà èçãðàæäà óêðåïèòåëíî 
ñúîðúæåíèå, ñ êîåòî äà áðàíè ñòðàíàòà 
îò âàðâàðñêè íàïàäåíèÿ îò ñåâåð è îò 
Âèçàíòèÿ íà þã. Ñòîÿë å ìåæäó ñðåäíî-
âåêîâíèòå ãðàäîâå Òúðíîâî è Ëîâå÷ è e 
îïðåäåëÿí êàòî ñðåäíîâåêîâåí ãðàä ñ 
ìåñòíî çíà÷åíèå.Ïðîñúùåñòâóâàë å äî 
êðàÿ íà ÕVII âåê.

Тамплиерите от Габровска област 
под ръководството на Командера 
Богомил Петков направиха първия 
си открит събор на крепостта “Хота-
лич” с цел нейното популяризиране.

На събора присъства Великия Приор 
на Велик Приорат България Н.Пр. 
Румен Ралчев придружен от Великия 
Офицер проф.Николай Овчаров.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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България има нов 
Патриарх

На 24 февруари 2013 г. бе из-
бран и интрониран новият 
Патриарх на Българската 

Православна църква – Негово Преос-
вещенство Неофит.

Негово Преосвещенство, досе-
гашен Митрополит на Русенската 
епархия е високоуважаван и обичан 
от християните в България, истински 
християнин по дух и дела, открит за 
промените в нашия модерен свят.

На многая лета, Ваше Преосве-
щенство!
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Ñåñòðà Ìèëåíà Ñòàí÷åâà, DTJ

Вулканът подсказва гибелното 
си изригване дни наред преди 
то наистина да се случи. На 

24 август 79 г. по обяд само за някол-
ко часа Везувий превръща в гробница 
богатият и добре уреден дотогава град 
Помпей. Небето почернява, камъни и 
пепел се трупат върху покривите и те 
се срутват върху ужасените стопани. 
Трагедията се случва толкова бързо, че 
повечето жители не успяват  да избя-
гат и остават по улиците и домовете на 
Помпей. Завинаги. След около 15 часа, 
когато небето се прояснява, от града са 
останали само руини и тела на хора и 
животни, намерили смъртта задушени 
или затрупани. Ако има оцелели, лавата 
и адската температура ги довършват. 

Непосредствено след трагедията 
и години по-късно из Помпей бродят 
мародери и иманяри. Изкопават и от-
насят незнайно къде стотици произве-
дения на изкуството – оцелели карти-
ни, мозайки, мраморни статуи, посуда, 
ценни вещи, покъщнина, накити, мо-
нети...

Някои исторически места и забе-
лежителности възхищават, други – не 

толкова, а трети провокират. Пристъп-
ването по улиците на Мъртвия град 
предизвиква и подхранва въображени-
ето за представа на всекидневието на 
погребаните жители преди повече от 
2000 години. Предизвиква състрадание 
и съпричестност към съдбата на хора-
та, застинали в предсмъртна агония. 

Повече от 1500 години - докъм ХVI 
век градът лежи необезпокояван, погре-
бан под дебела покривка от вулканич-
на пепел и пемза, на места с дълбочина 
до 25 метра. Първият знак от Помпей 
е между 1594 и 1600 г., когато архите-
ктът Доменико Фонтана се захваща 
да копае канал за отклоняване на река 

Сарно. Сериозни разкрития, обаче, не 
последват - чак до 1748 г., когато с раз-
решение на неаполитанския кралски 
двор и лично крал Чарлз Бурбонски на 
Помпей се обръща подобаващото вни-
мание. Днес западната част на града е 
проучена изцяло, но една трета от него 

все още се намира под вулканичната 
пепел. 

През 1763 г. е намерена табела с 
надпис respublica Pompeianorum. Едва 
тогава градът е идентифициран със 
сигурност. Става възможно разкопките 
да бъдат посещавани. Първите експо-
нати са Театърът, Храмът на Изида, 
Херкуланската порта и къщата (вилата) 
на Диомед. Испанският крал Карлос 
III и неаполският Фердинанд IV при-
тежават изключителните права над от-
критите съкровища. На посетителите 
дори е забранено да рисуват руините. 
Още по-неприятно за по-късните из-
следователи е, че двамата разпореждат 
унищожаването на стенописи, за да не 
вземе някой нещо тяхно.

С назначаването на Джузепе Фи-
орели за ръководител на разкопките 
през 1863 г. започва нова ера в изслед-
ването на града. Следващите 12 годи-
ни под неговото ръководство рязко се 
отличават от дотогавашните. През вто-
рата половина на 19 век в начините и 
техниката на археологическите разкоп-
ки има огромен напредък. След про-
зрението, че някои от специфичните 
кухини напомнят на хора или живот-
ни, се въвежда правенето на гипсови 
отливки. Кухините се запълват с гипс 
и след като той се втвърди  

Приказка от 
Мъртвия град
Помпей е най-добре съхраненото антично селище 
и безценен  исторически извор 

На 24 август 79 г. по обяд 
само за няколко часа Ве-
зувий превръща в гробница 
богатият и добре уреден 
дотогава град Помпей. 
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става ясно, че са уловени последните мигове на агонизира-
що куче, на опитващ се да избяга от съдбата си мъж или на 
детенце, скрито под стълбите в едно от жилищата с надежда 
някой да му помогне... 

В „Градината на бегълците“ могат да се видят 17 гипсови 
отливки на телата на вкаменените завинати помпейци. Сред 
тях са дори хора, застинали в любовна поза.

По същото време под ръководството на Джузепе Фиоре-
ли се извършват и частични реставрационни дейности. Къ-
щите се разкопават  отгоре надолу, а не отстрани, както до-
тогава. Това води до ясни научни резултати и възпрепятства 
разрушаването на стените, както често се случва при старите 
методи заради налягането върху тях от другата, неразчистена 
част. Полагат се грижи за осигуряването и опазването на вече 
разчистените части на града, които дотогава са изоставени.

Днес туристите по улиците на античния римски град се 
любуват на част от фреските, върху които има защитно по-
критие срещу ерозията на времето, а над тях - навес от ке-
ремиди. Най-красивите фрески са във „Вила деи Мистери“, 
„Каза деи Вети“, „Каза деи Менандро“. Друга част, заедно с 
мозайки, предмети и дори храна и плодове сложени за по-
следен път на масата на античните жители се съхраняват в 
Националния археологически музей в Неапол.

Когато вървим по улиците на Мъртвия град, следваме 
стъпките на неговите жители или влизаме в къщите им, не-
избежно си представяме техния всекидневен и твърде добре 
уреден живот. Работилниците, множеството дюкяни, хлебо-
пекарните, хановете с вградените казани за топла храна, пуб-
личните домове... Улеснява ни частичната реконструкция и 
реставрация от 80-те и 90-те години, заради тежкото земетре-
сение от през 1980 г. Запазените богати домове с колони и 
уютни вътрешни дворове, с малки басейни и мраморни маси 
с  крака – лъвски лапи, са типичен белег за състоятелност. 
Форумът и близкият пазар, храмовете на Юпитер и Аполон, 
амфитеатрите, майсторските мозайки – всичко това разказва 
за живота на един богат, красив и съобразен с потребностите 
на жителите си град. Помпей е защитен от 3 120 м укрепена 
стена, в града се влиза през 7 порти и околностите се на-
блюдават от  11 кули. Наистина, Везувий погуби античния 
Помпей, но го прослави и увековичи, като го съхрани не-
променен във времето.

Около Везувий и дори в подножието му днес живеят 
повече от 600 000 от жителите на местността. Нещо повече 
– земите в близост до вулкана продължават да поскъпват, ве-
роятно заради плодоносната вулканична почва и суетата да 
си жител на толкова исторически притегателен район. При 
това само на 15 км. от Неапол и на обозрими разстояния с 
влакчето „Сиркусвезувиана“ до китните крайбрежни градче-
та – Соренто, Амалфи, Позитано, остров Капри... 

Везувий е на възраст около 12 000 г. и е най-младият все 
още действащ вулкан в Европа. За последен път изригва 

през 1944 г. Състоянието му на покой е нестабилно и никой 
не знае кога ще се събуди отново. Около 3 м е образуваната 
т.нар. „вулканична тапа“, като на 5-7 м вече клокочи жива 

магма, установявятли учените. При следващото изригване за 
застрашени повече от половин милион души в околността. 

nnDnn

ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВОХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО
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От дълбоката древност до днеш-
ни времена, свидетели на кои-
то сме и ние, Мистериите ви-

наги са предизвиквали изключителен 
интерес, както със своите идеи, така 
и със специфичния начин, по който 
са били разпространявани. Това , из-
ключително по своята същност, пос-
ветителство се заражда и развива през 
хилядолетията , като оставя неопровер-
жими доказателства за своето същест-
вуване във всички области на нашия 
живот – архитектура, поезия, проза, 
музика, религия, философия, матема-
тика, обществени взаимоотношения и 
др. Много изследователи са посветили 
живота си, за да открият корените на 
Мистериите, да достигнат до същност-
та на посветителската идея и да станат 
нейни убедени последователи. Защото 
опознаването на тази истинска същ-
ност променя представата на човека 
за света и провъзгласява Хуманизма за 
основен камък на своята философия. 
Неслучайно във “Всеобщата деклара-
ция за правата на човека”, приета от 
ОС на ООН на 10.12.1948 г., в първи-
те два пасажа са записани най-важните 
човешки принципи, а именно:  

Член 1. Всички хора се раждат свободни 
и равни по достойнство и права. Те са нада-
рени с разум и съвест и следва да се отнасят 
помежду си в дух на братство. 

Член 2. Всеки човек има право на всички 
права и свободи, провъзгласени в тази Декла-
рация, без никакви различия, основани на раса, 
цвят на кожата, пол, език, религия, поли-
тически или други възгледи, национален или 
социален произход, материално, обществено 
или друго положение. 

Свободата на мисълта, съвестта и 
религията, толерантността към чужди-
те идеи, стремежа към нравствено съ-
вършенство – това е само малка част от 
древното духовно наследство, дости-

Посветителските 
мистерии от 
древността
Египет

гнало до нас.  
Всички ние, които вървим по стръм-

ната пътека на себеусъвършенстването, 
не можем да не обърнем своя взор на-
зад във времето, за да потърсим опор-
ните точки за нашия  вътрешен градеж. 
Защото, както всеки един народ стъпва 
уверено и върви напред, уповавайки се 
на успехите и учейки се от грешките в 
своята история, така и ние, не можем да 
вървим напред без да познаваме исто-
рията на пра-древното посвещение.  

Много изследователи застъпват 
становището, че античните мистерии, 
ислямският езотеризъм, християнския 
мистицизъм, юдейската кабала са те-
мелите, върху които съвременните ду-
ховни общества градят своя Храм на 
Хуманността. Когато се говори за мис-
териите на античността се имат пред-
вид основно Египет, Гърция и Римска-
та империя. Египет от древността е бил 
истинска крепост за свещената наука и 
лаборатория за най-благородните тра-
диции на човечеството. Окултните уче-
ния на египетските жреци, внимателно 
забулени в мистериите, са се изучавали 
в храмове твърде различни от съвре-
менната християнска църква, в чието 
храмово пространство, с изключение 
на Св. Олтар, могат да влизат абсолют-
но всички хора, независимо от това 
дали са истински християни или изпо-
вядват вяра, която изцяло отрича хрис-
тиянския светоглед и даже е откровено 
враждебна към него. В Египет обаче, 
профаните не са били допускани във 
“вътрешността” на Храма, а само до не-
говата “периферия” - “външния двор”, 
и то, ако са отговаряли на определе-
ни условия. Повечето от ритуалите са 
били свързани с получаването на Свет-
лината на Озирис, през чиято смърт и 
възкресение, под формата на култова 
магия, са преминавали малцина избра-
ници, способни да узнаят тайната на 
своето духовно могъщество. Вървейки 
към мястото за посвещаване търсещи-
ят е научавал от жреците на Озирис, че 
нито един човек на тази земя не може да 
избегне смъртта и, че всяка жива душа 
подлежи на възкресение. Ето защо, 
адептът трябва да премине жив през 
“гроба на земно-сетивното битие”, за 
да може още в този живот да навлезе в 
сиянието на Озирис. Това бил урокът, 
който посветеният научавал, оставайки 
сам в мрака. Живял някога в сияйния 
огнен блясък на вечната Любов, за да 
свети вечно, 

ТАМПЛИЕРСКО ПЕРО ТАМПЛИЕРСКО ПЕРО 
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Човешкият Дух се озо-
вал на тази земя, сред 
всички ужаси на един 
хаотичен свят, подобно 
на паднала звезда. Ста-
нал животно среджи-
вотните, той не бил все 
пак напуснат от всяка 
Светлина. Светлината 
на Озирис получавал 
онзи, който я намирал 
вътре в себе си, побеж-
давайки Страха чрез 
своето Самообладание. 
Едва тогава в непро-
гледния мрак се поя-
вявала малка блестяща 
точка, която се превръ-
щала в звезда, прелива-
ща във всички тонове 
на дъгата. Посветеният 
виждал как точката изчезва и на нейно 
място в мрака се разпуквало цветето на 
Изида, мистичната Роза на Мъдростта, 
побираща в Сърцето си безсмъртната 
Любов. Образите-знаци, които се явя-
вали пред вътрешния взор на миста не 
били причудливи образи, изразяващи 
абстрактни истини, а действителни 
духовни явления, сгъстяващи се до ви-
дими образи за духовно зрящия. Това 
мистично потапяне в себе си било 
схващано като пробив зад границите 
на тлението, счупване на оковите, кои-
то държали в плен “вътрешния човек”. 

Наистина, тайната египетска тео-
логия - езотеричният монотеизъм - е 
оказала огромно влияние върху всички 
последващи духовни учения и фило-
софски възгледи, касаещи представата 
на човека за самия него и света, който 
го заобикаля, чак до появата на христи-
янството. Според някои изследователи 
култът на Изида стои в основата на 
християнския култ към Девата - Майка, 
чиято природа е вечно раждаща, но и 
вечно девствена.  

Когато говорим за Мистериите, не 
бива да забравяме името на една ле-
гендарна личност, посветила Египет в 
тайните учения и почитана в храмовете 
като въплъщение на Универсалния Ум. 
Името Хермес -Тот винаги е олицетво-
рявало епохата, когато жречеството, 
съдебната и царската власт са били 
обединени в едно цяло. Хронологи-
ята на Манетон говори за нея като за 
царство на боговете, а гърците, учени-
ци на египтяните, нарекли Хермес не 
случайно Трисмегист, което ще рече 
Триждивелик, защото виждали в него 
царя, законодателя и жреца. Според 
древните ръкописи последният е автор 
на Ритуала на Посвещението. Почти 
всички символи се явяват херметически 
по своя характер. За изключителното 
значение на неговото учение говори и 
факта, че Хермес единствен е упоменат 

в съчиненията на ранните църковни 
учители. Климент Александрийски го 
сочи като автор на 42 книги, които са 
били от изключителна важност за древ-
ното посвещение. Почти всички от тях 
изчезват мистериозно по време на по-
жара в Александрийската библиотека. 
За посветените в мистериите римски 
граждани, а по-късно и някои хрис-
тиянски отци е било вън от всякакво 
съмнение, че книгите не са изгорели, 
а само “преместени” на сигурно място 
в пустинята, далеч от очите на профа-
ните. Древното египетско предание, 
което е достигнало до нас все пак ус-
пява да ни даде важни сведения за хер-
метичната доктрина за Огъня -Начало 
и Словото - Светлина, представена във 
Видението на Хермес – Poimandres. 
Тази книга се явява най-значителното 
произведение, посветено на хермети-
ческата космогония.  

Веднъж Хермес се потопил в Без-
края на Вътрешността. Странствайки 
из дълбините му той почувствал, че 
се сблъсква с непреодолима преграда. 
Сторило му се, че същество с необят-
ни размери го вика по Име. Тогава той 
съзрял страшна и ужасяваща фигура 
- Дракон с невъобразима форма, ог-
ромно туловище и крила, губещи се в 
Безкрая. Потресен от видяното Хермес 
помолил Дракона да му разкрие своето 
истинско име. Неохотно, съгласявайки 
се, огромното създание отвърнало, че 
неговото Име е Poimandres, Творче-
ският Разум, Висшият Ум, Този, който 
може да повдигне Булото и да разкрие 
Тайната на Всемира. Великият Дракон 
попитал Хермес какво иска, а той без 
да се колебае отвърнал, че иска да види 
Източника на Живота, желае да по-
знае Бога на Всичко Живо. Драконът 
изчезнал и на мястото, където стоял 
се появило блестящ и пулсиращо Си-
яние. Хермес почувствал как Светли-
ната го обгръща, повдига и поставя в 
“средата” на една огромна Сфера, из-

пълнена с Лъчезарен 
Огън, обградена отвън 
от безброй космиче-
ски системи. След това 
бил потопен в непро-
гледен Мрак, от чиито 
дълбини се появило 
неописуем ярко ПРА-
СЛЪНЦЕ с пламтящи 
лъчи и чудно багрено 
великолепие. Хермес 
отново видял как Море 
от Светлина изпълва 
Безкрая .

Херметическата 
доктрина твърди, че 
от Праначалото -Дра-
кон се е родило Сло-
вото -Светлина, което 
пронизало Тъмнината 
като огромна Коло-

на, чиито Връх се губел в Безкрая. В 
основата на тази Колона се намирали 
тежките елементи- Земя и Вода, които 
били неподвижни. Леките елементи 
Огън и Въздух подобно на спирало-
виден вихър се издигали нагоре към 
върха. Словото, което изригнало от 
Тъмнината като Стълб от Пламък е 
Син на Бога, роден от Мистериите 
на Божествения Ум - Дракона. Бо-
жественият човек, койт върви нагоре 
по Пътя на Словото и Ума е съставен 
от Светлина и Огън, а този, който не 
може да се възкачи си остава смъртен. 
Според Хермес Върховното Същество 
-Умът/ Nous / е с биполярна природа. 
По негов Образ и Подобие е заченат 
и създаден Човекът на Чистия Дух или 
Човекът на Вечността, Универсалният 
Духовен не-паднал в материята Човек, 
който властва над цялото Творение 
посредством невидими духовни йерар-
хии, които бдят то да не рухне в Без-
дната на Хаоса. 

Видението на Хермес се явява връх 
на посвещението в египетските мисте-
рии. За “хоризонталните индивиди”, 
попаднали в плен на своето “линей-
но мислене”, жертва на своя конфор-
мизъм и инертност, то ще бъде без-
смислено, ненужно и неразбираемо от 
гледна точка на “технологичната раци-
оналност” с нейните критерии за по-
лезност и прагматика. Именно поради 
тази причина то може да бъде прежи-
вяно и осмислено само от хора, подоб-
ни на древните виждащи, сиреч такива, 
които са се възвисили посредством 
мистериите до мястото, обитавано 
от Чистия Ум. А всеки един посветен 
помнел добре думите на Иерофанта: 
“Душата е Светлина, покрита с Воал. 
Ако не се полагат грижи Светлината 
помръква и гасне. Но щом със свята 
Любов се поддържа, вечно ще гори с 
неугасима Сила“. 

nnDnn
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Духовната школа (духовното об-
щество) не е организационна 
структура, това не са и хората 

в нея, не е процеса на изучаване, не е 
начин на живот. Това е съзидателен и 
интензивен обмен на енергии при ко-
ито се формира братска любов, която е 
фундамента на духовната школа.

Духовна се нарича тази школа,  коя-
то преподава мистично знание в автен-
тичен и последователен вид.

Има две битиета.
Физическо - учениците и техните 

плодове
Небесно - архиетип на школата, 

този първообраз, който е възникнал 
в Ума на Създателя за тази школа и за 
това учение и който се материализира в 
конкретни хора и дела - плътта на шко-
лата.

Съществуват три непреходни ха-
рактеристики на духовната школа.

Истина. Духовност или редица 
от истини извън времето, които ле-
жат в основата на метода и учението. 
Става въпрос за истината, която не се 
разрушава от времето, и която цялата 
история на човечеството потвържда-
ва.

Класика или приемственост на 
традицията.  Езотеричната мъдрост 
се пази от учителите и се пренася като 
огъня, за да не изгасне. Той не е за-
тихвал и не е гаснел, но се е променял 
постянно. Такава е и Мъдростта. Тя 
не гасне и не изчезва, но се променя. 
Огънят е един, но пламъците са раз-
лични. Когато се променя Мъдростта 
тя трябва да остане същия огън. Ето 
защо в писанията и ученията на ок-
ултните учители и майстори не може 
да има принципно противоречие.

Плодове или зрими резултати 
от работата в школата. Този кри-
терии е установен от най-древни вре-
мена. Той е формулиран от Христос 

така: „По плодовете им ще ги познае-
те”. По реално донесените плодове и 
тяхната същност се определя ценността 
на личността, на делото, на душата, на 
учението, на учителя и т.н.

Духовната, окултната, езотерична-
та школа е учение, което в определен 
момент на времето, в определено място 
облича себе си в плът. Нашата духовна 
школа е нашия езотеричен вътрешен 
кръг, в основата на  който е езотерично-
то познание, кабалистичната традиция 
и наука. Тамплиерската философия е 
част от тази традиция и наука. 

Вътрешния кръг е символ на езо-
теричното знание въобще. Терминът 
езотеричен е бил въведен в 6 век п.н.е. 
от Питагор, първооткривателя на тео-
ремата, а всъщност велик маг, учител, 
поет, музикант и математик. Създавай-
ки термина, Питагор го определя като 

"този който се намира във вътрешния 
кръг". В противовес на екзотеричен, ко-
ето означава "този. който се намира във 
външния кръг". Освен тона той е разде-
лил своите ученици на акусматици или 
"слушащи, възприемащи" (от думата 
"акусма" - изречение) и математици 
или "тези, които изследват законите". В 
този смисъл понятието математика не 
се покрива с днешното.

Външния кръг се дели на 4 главни 
направления на общодостъпната, по-
пулярна форма на мисълта, а имено 
наука, религия, философия и изкуство. 
В древността всички науки и изкуства 
първоначално са били във владение 
на жреците и посветените в храмове-
те. Знанието е излязло от дълбините 
на древните храмове и се е пазило във 
вътрешния кръг на просветените. Днес 
този вътрешен кръг е белязан от закона 
за неразбирането.

Ако сега науката е станала ан-
тирелигиозна и схоластична, рели-
гията - антинаучна и догматична, 
ако философията се колебае между 
наука, религия и псевдодиалектика. 
а изкуството е откъснато от езоте-
ричния си корен, то езотеричното 
знание - това е диханието на наука-
та, религията, философията и из-
куството. Това е светлината, която 
излъчва езотеричната мъдрост.

Само когато знанието е хармо-
нично, то се приближава към мъд-
ростта и истината. Хармонията е 
взаимна свързаност, подреденост 
и целесъобразност на протича-
щите процеси. Ние не можем да 
бъдем софоси, но можем да бъдем 
тамплиери философи, да обичаме 
мъдростта и да се стремим към нея. 
Философът обаче трябва да обича 
мъдростта не заради мъдростта, а 
заради плодовете, които му дава. 
Мъдростта е изначална и присъща 
на нашата душа. 

Някои основни 
понятия в 
херметизма

ТАМПЛИЕРСКО ПЕРО ТАМПЛИЕРСКО ПЕРО 
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Истината е преди мъдростта, тя е 
първоначалната светлина. Въплътената 
истина е осъзнат и чист живот. Стреме-
жът към мъдрост е стремеж към нрав-
ствена воля. Това ще рече че нравстве-
ните ценности трябва да се стремим да 
реализираме в живота си, а кои са те ще 
разберем от премъдростта - отражение-
то на мъдростта в трудовете, писанията 
и традициите на учителите и посвете-
ните. Когато премъдростта стане отра-
жение в нашия живот, тогава ние при-
добиваме нравствена воля в действие 
или мъдрост. Това се постига с жертве-
на работа - страдание, като част от пътя 
по който сме тръгнали. Най-първото и 
основното обаче е мотивацията на пътя 
- превръщането на живота на човек в 
градина, плодовете на която да радват и 
насищат мнозина.

Задачата на окултната школа (в там-
плиерството) в практически смисъл 
е да приема човешките души и да ги 
трансформира и оздравява така, че са-
мите те след това, да станат лекарство за 
болното общество. Затова и Парацелз 
е казал: „Изцели сам себе си и стотици 
около теб ще се изцелят.” Ето защо де-
визът на езотеричната, окултната школа 
е Caritas et Reversibilitas. Тази дълбока и 
древна формула означава отъждествя-
ване и възобновление.
Reversibilitas означава едновременно 
възкръсване от мъртвите и трансмута-
ция на енергиите в организма на чо-
века, обновление на неговото тяло до 
клетъчно ниво, на неговия ум и душа и 
в пряк смисъл превръщането му в нещо 
ново, съвършено друго. Както е казано 
в "колелото на завета" - "така че да не 
познаеш себе си в миналото и да си 
чужд човек на самия себе си".
Caritas има две значения. Първото е 

милосърдие и състрадание. За това 
целта и мотивацията на окултното 
ученичество е непрекъснато правене 
на благо. Второто значение е отъжде-
ствява не. В състрадателния аспект това 
означава отъждествяване с болката на 
близкия, поставяне на себе си на мяс-
тото на страдащия. Отъждествяване 
обаче и с определени качества, сили и 
символи - херметични, кабалистични, 
тамплиерски и т.н. Постигането на да-
дена цел пряко зависи от това доколко 
си се отъждествил с нея. Не можеш да 
вървиш по пътя, ако не си станал този 
път. Истината е преди '' разума и преди 
мъдростта и затова се нарича Първо-
начална светлина. Светлината не може 
да бъде позната, с нея можем само да се 
съединим, затова истината е извън по-
знанието и можем да я призовем, като 
се отъждествим с нея и с мъдростта, ко-
ято е нейна форма.

Степените на разкриване на истина 
са Secretum, Arcanum, Misterium - Тай-
на, Тайнство, Посвещение, но те са и 
същевремено и категории на укриване 
на истината, използвани в окултните 
школи.
Sistema Arcanorum - Система на Ма-
гическите Тайнства е термин, който в 
средните векове е бил възприет от ма-
говете и учителите за единно обозна-
чаване на египетската система на ини-
циациите. Родена в откровенията на 
първите пророци и за първи път фор-
мулирана в 22 знака на мирозданието от 
първия от египетските йерофанти и си-
нове божии - Хермес Тризмегист (обо-
жествен като бог Тот), тя представлява 
цялото вътрешно съдържание и живот 
на науките, религиите, философиите и 
изкуствата, които образуват външния 
екзотеричен кръг, чието вътрешно съ-

държание е езотеричната мъдрост.
Secretum е част от истината, която се 
проявява в някоя сфера на битието.
Secretuma може да се оприличи като 
жажда за истина, тъй като усещането за 
тайна ражда жаждата за истина, Arcanum 
е пътят към истината, а Misterium (пос-
вещение) е самото дихание на истина-
та. Истината има дихание и вкус, така че 
посвещението е диханието на истината 
влязло в нас, вкусът на истината, който 
започваме да усещаме ежедневно.
Arcanum - сборник от секретуми, от 
теоритични и практически магически 
тайни, наречени тайнства, защото по-
знанието и тайните, които ги съставля-
ват имат духовен характер.
Secretum, Arcanum, Misterium - жаж-
да, път, дихание.

До тук бяха използвани понятия, ко-
ито останаха неразяснени, което следва 
да се направи, за да има яснота при по 
нататъшните изложения.
 Мистика (от гръцки mysticos) бук-
вално "затваряне очите и устата", по-
разширено - загадка, тайна, дълбочи-
на, съдържащ дълбок духовен смисъл. 
Мистикът винаги търси вътрешния, 
дълбокия смисъл на събитията и смя-
та, че самия живот е велика окултна 
школа. Мистика означава и свръх-ло-
гика - такъв вид мислене, което лежи 
извън рамките на обичайното логи-
ческо мислене. Свръх-логиката също 
така е такъв подход към Ученията, 
при което те се възприемат едновре-
менно на интелектуално и духовно 
ниво. Свръх-логиката като способ-
ност на ума, представлява съединение 
на аналитичното мислене с възприя-
тието на божественото слово. Това е 
висша форма на логиката, защото по-


Хермес Трисмегист е представян като 

древноегипетски мъдрец и жрец. За него 
се смята, че е синкретизъм на древно-
египетския бог Тот и древногръцкия бог 

Хермес
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лучавайки откровение свише, а след 
това съзерцавайки го и разсъждавай-
ки над него "в мълчанието на сърцето 
и в дълбочините на ума" то се облича 
във форма и система и се превръща в 
познание, в учение. Мистични са ду-
ховните учения, които водят до бързо 
развитие на личността и до нейното 
съединяване с ближните, собствената 
божествена природа и Бог. Това са 
трите опори на съединяването в еги-
питския Мистицизъм.

Философското определение на 
мистиката е съвкупност от философ-
ски и теологични доктрини, които оп-
равдават, осмислят и регулират 
практиката на преживяване на 
мистичния екстаз.
Мистичен екстаз (от гръцки ех 
- извън, навън и stasis - местопо-
ложение) извън себе си, извън и 
над Аза. Това е най-пързо духов-
но понятие и е състояние на най-
висши вибрации на ума и на по-
следно място трябва да се свързва 
и асоциира със секса.
Мистичен опит - умението да 
разпознаваме проявите на бо-
жествения замисъл в нашия жи-
вот, да виждаме целта и вътреш-
ното съдържание на събитията в 
които участваме. Една от велики-
те древни аксиоми гласи: "Няма 
случайности. Всичко което става 
има смисъл." Мистичния опит 
е изменено състояние на съзна-
нието, което се получава в процеса на 
духовната практика. Мистичния опит 
изисква три жертви - време, господство 
над егото и разчупване на утвръдените 
стереотипи, осмисляне на болката.
Окултизъм - от латинското ocultus - 
таен, скрит. Латински синоним на гръц-
кото esotericus. Окултистът се различа-
ва от мистика по това, че той е осъзнат 
мистик. Всеки окултист е и мистик, но 
не всеки мистик е окултист.
Окултна теология - отличава се с 
широк и ясен възглед върху нещата, с 
приемане на всичко, което не е хаос, с 
готовност за всичко, което не е разру-
шение, със свобода от всичко, което не 
е стремеж към истина. Това са трите па-
раметъра на окултната теология.
Маг - от староасирииското maha, което 
означава едновременно могъщ, можещ, 
умеещ. От старогръцкото magoz, което 
означава маг, астролог, предсказвач. От 
латинското magus, което означава дрее-

ноперсийски, мидийски или халдейски 
жрец, който се занимава с астрология, 
вълшебник, чародей, магьосник - три-
мата влъхви.
Духовна практика – в тесен смисъл - 
целенасочено изпълнение на упражне-
ния и медитация, които развиват волята, 
самоконтрола и повишават яснотата на 
възприятията. В широк смисъл - прак-
тическо приложение на духовните уче-
ния, на всяко наше действие в ежеднев-
ния ни живот.
Мантра - от санскрит "песен за осво-
бождение". Мантрата е идея, въплатена 

във вибрация, която се формира с от-
делни думи и непълни изречения, обик-
новено на санскрит или староегипетски 
и староеврейски или компилация от 
тях. Мантрата е магическа формула.

Когато се повтаря много пъти. ман-
трата се нарича джапа.

Всяка мантра представлява отделен 
аспект на бога и има специално значе-
ние и вътрешна сила. Мантрата може 
да се използва за навлизане в дълбока 
медитация, като преход. По принцип и 
като начало е добре да се мантрува на 
глас, но след време, когато усетим въ-
трешното си същество, то ще мантрува 
вместо нас. В спокойствието на ума и 
тишината на сърцето вашето Себе ще 
извърши джапа. Джапа следва да се 
практикува сутрин или през деня, но не 
и преди лягане, защото умът ще се въз-
буди и после няма да мoже да постиг-
нем съня.

Медитацията преди лягане призова-
ва мир. светлина и блаженство, а джапа 
привлича сила и енергия, поради което 
се нарушава сънят.

Изначалната и основополагаща 
мантра е Ом. Тази сричка може да се 
произнесе по 52 различни начина, на 
които съответстват 52 смисъла, съдър-
жащи се във Ведите.

Ом е единичен санскритски знак, 
който се огласява и изписва, като АУМ, 
тъй като гласната О в санскрит се обра-
зува от сливането на А и У. Произнася 
се като една сричка.

Ом е звукът - семе на Все-
лената, тъй като бог е задвижил 
първата вибрация на своето тво-
рение там. Затова Ом е мантра 
майка. Сричката Ом е неделима, 
но всяка част от нея представя 
различен аспект на триединния 
Бог (А - Бог-създател; У - Бог-
съхранител; М - Бог-трансфор-
матор).

Звукът се получава обикнове-
но от удар, сблъсък от две неща, 
но Ом не се нуждае от това. Ом е 
"анахата" - произведен без удар. 
Ом е беззвучния звук. Ом въз-
никва от самосебе си в глъбини-
те на сърцето.

Когато Ом се повтаря високо, 
чувстваме всемогъществото на 
всевишния, когато го повтаряме 
нежно - насладата на всевишния, 
а безмълвно - неговия мир.

Когато се мантрира на глас Ом, зву-
кът М трябва да бъде най-малко 3 пъти 
по-дълъг от звука АУ.

Мантрата ни настройва за медита-
ция и е естествения преход към нея.
Медитация - част от духовната прак-
тика, една от трите стъпки към Себе-
реализация: концентрация - медитация 
- съзерцание.

От латинското meditaciu - размиш-
ляване. Медитацията обаче е размиш-
ление в друго състояние на съзнанието 
- разширено съзнание.

Човек има три основни съзнания - 
будно, сънуващо, дълбок сън, и едно 
междинно състояние - Тета или тран-
сцедентно съзнание. 

Медитацията е метод за навлизане 
в трансцедентното съзнание. Медита-
цията бива три основни вида - пасивна, 
активна и динамична.   
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Пасивната изчиства ума от мисли, за 
да влезем е трансцедентното съзнание, 
след което настъпва активната медита-
ция или започваме да размишляваме. 
При динамичната медитация се изпада 
в транс. Към пасивната медитация може 
да се причисли и мантрата, чрез която 
умът изпада в трансцедентно съзнание.

Концентрацията е стрелата, медита-
цията е лъкът.

Концентрацията иска да овладее 
съзнанието в което се прицелва. Ме-
дитацията се идентифицира със само-
то знание. Концентрацията означава 
вътрешна бдителност и будност. Има 
външни и вътрешни крадци, които 
искат да откраднат нашето вътрешно 
равновесие и спокойствието на ума 
ни. Страхът, съмнението, тревогата, 
притеснението са вътрешните крадци. 
Концентрацията не позволява на тези 
крадци да влязат в нас и да ни окрадат. 
Концентрацията е динамичната воля 
на ума. Когато се концентрираме ние 
сме като стрела, която влиза в обекта на 
концентрация като не позволяваме на 
никакви мисли да влязат в нашия ум или 
чувства в сърцето ни. При концентра-
ция, която идва със силата на интелек-
туалния ум, ще почувстваме напреже-
ние и след известно време главоболие. 
За това нашата сила на концентрация 
трябва да идва от сърдечния център и 
после да се изкачва към третото око. 
Сърдечния център е вместилището на 
душата. Трябва да се концентрираме 
чрез светлината на душата, която идва 
от сърцето, минава през третото око, 
после с тази светлина влизаме в обекта 
на концентрация и се идентифицираме 
с него. След това настъпва третата стъп-
ка - съзерцанието. Посредством кон-
центрацията ума ни става еднопосочен. 
Чрез медитацията разширяваме съзна-
нието си и се вливаме в съзнанието на 
обекта, а при съзерцанието се иденти-
фицираме с него. В сьзерацанието сме 
едновремено в най-дълбока концен-
трация и най-висша медитация. Тогава 
усещаме истината и се сливаме с нея, 
чувстваме, че сме Безкрайност, Вечност 
и Безсмъртие. Тогава обект и субект се 
сливат в едно и угасва Себе - То – това 
състояние се нарича - нирвана.

В най-високата медитация в съзна-
нието се извършва движение към цел-
та. Ние сме напълно съзнателни какво 
се случва във външния свят и вътре в 
нас, но нищо не ни влияе.

 В съзерцанието всичко се слива 
в един поток от съзнание, чувстваме, 
че сме самото съзнание, че сме едно 
с Абсолюта. Човек трябва да се научи 
по всяко време, когато е в будно състо-
яние да има медитивен и съзерцателен 
възглед към всичко и така той ще има 
широта на погледа и ще бъде единен с 
истината. В Тибет Буда на състрадани-
ето бил наричан "Буда Ченрезик" или 
Буда виждащ с ъгълчетата на очите си. 
Това показва, че той е бил в състояние 
на съзерцание, но също и че нашия 
възглед към света трябва да бъде и със-
традателен.

Как може да разберем дали меди-
тираме или се самозалъгваме и имаме 
умствени халюцинации. Ако медитира-
ме правилно ще постъпим спонтанна 
вътрешна радост. Ако чувстваме обаче 
умствено напрежение или притеснение 
значи медитацията не е добра. Ако пък 

ли медитирайки ние си правим разбор 
на деня или планове за утрешния ден, 
то въобще не сме влезли в медитация. 
При истинска висша медитация задъл-
жително ще почувстваме мир отвътре 
и отвън, а тялото ни ще бъде леко или 
въобще няма да го чувстваме. Най-си-
гурния критерий за добра медитация, 
когато отвътре на преден план излязат 
мир, светлина, любов и наслада.

Молитвата е средство на човека да 
влезе в контакт с висшата същност в 
която вярва. Молитвата не е монолог, 
а диалог, който варира от смирение до 
молба и възхвала.

Според своето съдържание се 
различават молитва-молба, молитва-
разкаяние, молитва-благодарност, мо-
литва-възхвала или просителни, благо-
дарствени и славославни молитви.

По форма молитвите са вътрешни 
и външни. Вътрешната е молитва на 
сърцето и ума. Молитва съпроводена 
с думи и външни действия е външна. 
Най-често вътрешната молитва се съе-
динява с външната.

Освен това молитвите биват инди-
видуални и общи.

Външния израз на молитвата в раз-
личните религии и традиции е разли-
чен. В християнството това е кръстния 
знак.

Ако трябва да погледнем от езоте-
ричен ъгъл на темата, то молитвата се 
използва при нашата еволюция отдо-
лу на горе по сфаратното дърво, при 
свъртането на сферата на съзнанието 
от декадата към монадата.

Каква е разликата между молитвата 
и медитацията?

Молим се, защото имаме нужда 
от Бог, а медитираме, защото Бог има 
нужда от нас. Това нека не звучи па-
радоксално и богухулно, защото нима 
отеца няма нужда от сина си и от синов-
ната обич? Бог ни изпраща енергиен 
кредит, който му връщаме под формата 
на любов. Той се нуждае от нашата лю-
бов, той се храни с нея.

При молитвата Бог е над нас, а ко-
гато медитираме, Бог е вътре в нас. С 
молитвата искаме Бог да ни пречисти 
и да ни даде сили, защото сме слаби, 
нечисти и безпомощни като деца и се 
нуждаем от нашия отец.

При медитацията ние предлагаме 
тялото и цялото си същество за чист 
инструмент на божията благодат и не-
говия свещен промисъл и благодарим, 
че имено нас е избрал.

Молитвата е чистота. Тя пречиства 
ума, който е подложен на страх, съм-
нение, тревоги, притеснения и отрица-
телни мисли и импулси. Чистотата ни 
прави възприемчиви за Бог. Вътреш-
ния ни съд става все по-обширен и се 
пълни със светлина, красота и наслада.

Медитацията е сияйност. Тя прос-
ветлява сърцето ни и чувството за праз-
нота изчезва и ние сме единни с Бог.

Обикновено с молитвата ние мо-
лим Бог за помощ, дар, божествено 
качество, за себе си или за други. Ние 
сме божествени просяци, а Бог е високо 
над нас.

Най-висшата молитва обаче е - "Да 
бъде Твоята воля" и това е началото на 
медитацията, защото влизаме в божест-
вената реалност и Бог излива върху нас 
всичко от което се нуждаем.

Молитвата увеличава близостта ни 
с Всевишния, докато медитацията усил-
ва нашето единство с Него и тогава на-
шите нужди са и Негови нужди.

nnDnn

Молитвата е чистота. 
Тя пречиства ума, който е 
подложен на страх, съмне-
ние, тревоги, и отрицател-
ни мисли и импулси. 
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„Но той ми каза: Стига ти Моята 
благодат, защото силата ми се проявява 
най-добре в слабост. Затова с най-голямо 
удоволствие ще се хваля със слабостите 
си, за да може силата на Христос да 
почива върху мен“ 

(2 Коринтяни 12:9)

Áðàò Ñòàíèìèð Ïåòêîâ, KCTJ
Добре дошли на радостния път, по който ще от-Добре дошли на радостния път, по който ще от-

криете какво означава Библейско предприемачество, криете какво означава Библейско предприемачество, 
как се е зародило, каква е неговата сила и защо е тол-как се е зародило, каква е неговата сила и защо е тол-
кова полезно за Вашия бизнес. Поредицата от статии кова полезно за Вашия бизнес. Поредицата от статии 
ще започне с историческото създаване и зараждане ще започне с историческото създаване и зараждане 
на идеята, както и с кратки биографични данни за на идеята, както и с кратки биографични данни за 
създателите на Учението. Искрено се надявамe, че създателите на Учението. Искрено се надявамe, че 
поредицата ще е интересна и увлекателна. В същото поредицата ще е интересна и увлекателна. В същото 
време вярваме, че с нейна помощ ще достигнете до време вярваме, че с нейна помощ ще достигнете до 
вярната посока в своето душевно равновесие, тъй като вярната посока в своето душевно равновесие, тъй като 
„предприемачеството изобщо“ и особено в днешно „предприемачеството изобщо“ и особено в днешно 
време, често изисква сериозни компромиси както с време, често изисква сериозни компромиси както с 
вътрешната нагласа на индивида, така и с основните вътрешната нагласа на индивида, така и с основните 
християнски добродетели. Целта ни е читателят да се християнски добродетели. Целта ни е читателят да се 
убеди в искреността на това Учение и сам да достигне убеди в искреността на това Учение и сам да достигне 
до съзнанието за неговото изучаване и овладяване.до съзнанието за неговото изучаване и овладяване.

Основатели на проект „Неемия“, който разглежда Основатели на проект „Неемия“, който разглежда 
библейското предприемачество, са Патрис и Джина библейското предприемачество, са Патрис и Джина 
Тсаге - семейство, за което споменахме в брой 3 (9) от Тсаге - семейство, за което споменахме в брой 3 (9) от 
Октомври м.г.). Октомври м.г.). 

Те пристигат в САЩ от различни части на света Те пристигат в САЩ от различни части на света 
през 1983 година. Патрис е роден в Камерун, Западна през 1983 година. Патрис е роден в Камерун, Западна 
Африка. Майка му и баба му го изпращат в Съедине-Африка. Майка му и баба му го изпращат в Съедине-

Как станах 
Библейски 
предприемач

ните Щати, за да получи образование и след това ните Щати, за да получи образование и след това 
да се завърне в Камерун, за да помага в семейния да се завърне в Камерун, за да помага в семейния 
бизнес. Родителите му са се надявали, че престоят в бизнес. Родителите му са се надявали, че престоят в 
САЩ ще го направи отговорен. САЩ ще го направи отговорен. 

Неговата съпруга Джина Дорсеус пристига в Неговата съпруга Джина Дорсеус пристига в 
Щатите от Порт – о –Пренс, Хаити, тъй като ней-Щатите от Порт – о –Пренс, Хаити, тъй като ней-
ната майка вече живее там. Семейството вярва, че в ната майка вече живее там. Семейството вярва, че в 
Америка го очаква по-добро бъдеще.Америка го очаква по-добро бъдеще.

Зараждането на Междукултурната младежка ор-Зараждането на Междукултурната младежка ор-
ганизация /МКМ/ се дължи на тези двама души. ганизация /МКМ/ се дължи на тези двама души. 
През май 1993 след като се срещат и сприятеляват, През май 1993 след като се срещат и сприятеляват, 
Джина и Патрис основават МКМ като обществена Джина и Патрис основават МКМ като обществена 
организация с идеална цел.  Основната цел на орга-организация с идеална цел.  Основната цел на орга-
низацията е да възпитава нови лидери и да обучава низацията е да възпитава нови лидери и да обучава 
предприемачи. За целта се организират и провеж-предприемачи. За целта се организират и провеж-
дат семинари по планиране на бизнеса за младежи дат семинари по планиране на бизнеса за младежи 
и възрастни. МКМ служи на близо 300 подрастващи и възрастни. МКМ служи на близо 300 подрастващи 
от района на Вашингтон, като сътрудничи с други от района на Вашингтон, като сътрудничи с други 
сродни структури  в този район. Организацията по-сродни структури  в този район. Организацията по-
лучава различни награди и широко признание за лучава различни награди и широко признание за 
своята работа.своята работа.

През 1995 година Патрис Тсаге се среща с Тай-През 1995 година Патрис Тсаге се среща с Тай-
рон В. Хригзби, преуспяващ бизнесмен в областта на рон В. Хригзби, преуспяващ бизнесмен в областта на 
инвестициите. Двамата обсъждат идеята за консул-инвестициите. Двамата обсъждат идеята за консул-
тации с цел създаване на успешен бизнес. Хрисгзби тации с цел създаване на успешен бизнес. Хрисгзби 
дава на Тсаге две книги: „Най-богатият човек на Ва-дава на Тсаге две книги: „Най-богатият човек на Ва-
вилон“ и „Афро – американска наследствена Биб-вилон“ и „Афро – американска наследствена Биб-
лия“. Впоследствие двамата посещават специално лия“. Впоследствие двамата посещават специално 
организирана християнска конференция, свързана с организирана християнска конференция, свързана с 
библейското предприемачество. Повлиян от лекто-библейското предприемачество. Повлиян от лекто-
рите на конференцията, Патрис решава да възпри-рите на конференцията, Патрис решава да възпри-
еме принципите на християнството и християнски-еме принципите на християнството и християнски-
те добродетели в създаването и структурирането на те добродетели в създаването и структурирането на 
своя бизнес. В това начинание малко по-късно го своя бизнес. В това начинание малко по-късно го 
последва и жена му. последва и жена му. 
nnDnn
Следва продължение...

ТАМПЛИЕРСКО ПЕРО ТАМПЛИЕРСКО ПЕРО 
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Великите славянски просве-
тители Константин (Кирил) 
Философ и Методий са ро-

дени в град Солун, в семейството на 
виден византийски сановник. Баща 
им Лъв бил помощник на стратега 
на Солунската област, майка им се 
наричала Мария.Методий е роден 
през 820 година,а Контстантин - 827 
година. Малко са сведенията за най-
ранните години на Константин и Ме-
тодий. След смъртта на баща им Лъв, 
Методий остава в Солун, а после е 
назначен за управител на една близка 
до града славянска област. Тази адми-
нистративна длъжност имала важно 
значение за по-на- татъшната му дей-
ност, защото тук се запознава още по-
добре с езика на славяните, с техните 
обичаи, нрави и обществени нужди. 
Тя оказва влияние и върху неговата 
прочута мисионерска дейност сред 
западните славяни — чехи, моравци, 
панонци. (След като напуска админи-
стративната служба, заемана от него 
около десетина години, Методий оти-
ва в манастира Полихрон, намиращ 
се на планината Олимп в Мала Азия, 
където отначало става монах, а после 
игумен на манастира. При него идва и 
брат му Кон¬стантин. Оттогава два-
мата братя се свързват по стремежи, 
съдба, успехи и беди.

Константин получава много до-
бро образование. Още като дете той 
проявява своите изключителни дар-
би, показва голяма любов към наука-
та, философията, поезията, това вре-
ме водач на литературното движение 
във Византия, виден държавник, пи-
сател, учен и църковен деятел, човек 
е широка култура. Фотий, който по-
късно станал и цариградски патри-
арх, упражнява голямо влияние върху 
живота и дейността на Константин. 
Благодарение на средата, в която рас-
те и се учи. Константин развива свои-
те способности, успява да се издигне 
като известен културен деец. Заради 

Св.Св. Кирил и Методий
Живот и дейност

ТАМПЛИЕРСКО ПЕРОТАМПЛИЕРСКО ПЕРО

Áðàò Êëèìåíò Àòàíàñîâ, KCTJ

високата му култура е изречен Фило-
соф. Получава отговорни служби във 
Византийската империя: отначало 
става патриаршески библиотекар, а 
по- късно— преподавател по фило-
софия в Магнаурската школа. Още в 
Цариград показва своята висока науч-
но-филосфска подготовка и начете-
ност, своята дарба да води спорове по 
възникнали фнлософско-богослов-
ски въпроси. Отличен полемпк, той 
влиза в спор със сваления от патри-

аршеския престол патриарх Йоан VII 
Граматик, когото оборва.

Когато Константин се прочул, 
започнали да му възлагат по-важни 
държавни задачи, с които той се спра-
вял добре. Първа такава отговорна 
задача е изпращането му при сараци-
ните в Арабия през 851 (според други 
учени — 856) година — в Багдадски 
халифат. Тук води горещи спорове с 
противниците на христянската вяра, 
урежда някои дипломатически въпро-
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си между Византия и сарацините. Това 
пратеничество още по-добре разкри-
ва големите му ораторски способно-
сти, той става още по-известен и це-
нен като дипломат и мисионер. Ето 
защо, когато през 559 - 56о  година 
трябвало да се изпълнява друга важна 
за империята религиозна и полити-
ческа задача при хазарите (в днешна 
южна Русия - между Каспийско море, 
долното течение на р. Волга, Кавказ 
и Кримския полуостров), византий-
ският император из¬бира пак Кон-
стантин, заедно с когото изпраща и 
брат му Методий. Дълбок познавач 
на християнската религия, запознат 
добре с другите религии (юдеизъм и 
мохамеданство) и с тогавашните на-
уки, Константин бляскаво изпълнява 
и тази мисия. В многобройните си 
прения с представители на разни ре-
лигиозни учения той се разкрива още 
повече като учен, оратор и полемист.

В Цариград, Константин и Мето-
дий не остават дълго време — трябва-
ло да изпълняват нови религиозни и 
политически задачи на Византийска-
та империя, сред западните славяни.
Това е последната и най-важната тя-
хна мисия, която здраво и завинаги ги 
свързва с живота на славянските наро-
ди, с развоя на славянската писменост 
и култура.

Новата мисия на Константин и Ме-
тодии се намира в тясна зависимост от 
културно-политическия живот на сла-
вянското княжество Великоморавия, 
в което християнството отдавна било 
въведено. Немското духовенство, като 
провеждало асимилацион на полити-
ка спрямо великоморавците, пропо-
вядвало на латински език. Тъкмо през 
средата на IX век при княз Ростислав 
(846—870) княжеството става незави-
симо от немските феодали. Виждай-
ки политическата опасност за своя 
народ от немците, Ростислав иска да 
спре тяхното въздействие, прониква-
що чрез църквата и духовенството, за 
да осигури по-нататъшното самосто-
ятелно съществувание и развитие на 
своя народ. За постигането на тая за-
дача той установява дипломатически 
и културни връзки с Византия,която 
по същото време търси съюзник на 
запад, за да окаже въздействие върху 
българския княз Борис. По силата на 
такива външни и вътрешнополити-
чески обстоятелства през 862 година 

княз Ростислав моли византийския 
император Михаил III да му изпрати 
подготвени лица — учители, които 
да знаят добре славянски език, за да 
проповядват християнството на раз-
бираем от населението език. Според 
Кириловото житие княз Ростислав 
писал на император Михаил III след-
ното: «Нашият народ се отметна от 
езичеството и държи християнския 
закон, но нямаме такъв учител, който 
да ни обяснява на наш език истинска-
та християнска вяра, та и други стра-
ни, като видят това, да направят като 
нас. Затова, господарю, изпрати ни 
такъв епископ и учител, защото от вас 
всякога изхожда добър закон за всич-
ки страни,поради което е изпратен да 
се учи в известната Магнаурска школа 
в Цариград, в която преподаватели 

били най- прочутите тогавашни ви-
зантийски учени. В нея се изучавали 
седемте «свободни изкуства»: грамати-
ка, диалектика, риторика, аритметика, 
геометрия, астрономия и музика. Изу-
чавали се основно произведенията на 
старите философи и писатели. Тук 
негов главен учител и ръководител 
бил Фотий.

С изпълнението на тази задача са 
натоварени прочутите вече проповед-
ници и защитници на християнството 
Константин и Методий. Обширното 
житие на Методий съобщава, че ви-
зантийският император, убеждавайки 
братята да отидат в Моравия като про-
поведници на славянски език, между 
другото им казал и следното: «Защото 
вие сте солунчани,а всички солун-
чанп говорят чисто славянски.» Им-
ператорът Михаил III в писмото си 
до княз Ростислав дава висока оценка 
на Константин — нарича го «почтен, 
благоверен и многоучен философ». 
Императорът изпраща двамата братя 
като лица, които имат вече добър ми-
сионерски опит, знаещи — както каз-
вал той — добре славянски (разбирай 
старобългарски) език; те извършили 
преводи на този език, впоследствие 
проникнал и сред други славянски на-
роди като основа за техния книжовен 

език. При такива исто¬рически обсто-
ятелства Кирил и Методий отиват във 
Великоморавия, придружени от свои 
верни и подготвени ученици. Започва 
реализирането на великото им дело, 
което изиграва своята активна роля не 
само в живота на славянските народи, 
но и изобщо в културния и политиче-
ския живот на човечеството.

Преди да отидат в Моравия, Ки-
рил и Методий се подготвят за тази 
отговорна мисия. За разлика от пре-
дишните им поръчения, там те оти-
ват като проповедници на христи-
янството на славянски език и било 
наложително да имат на ръка сла-
вянски книги, трябвало да се създаде 
азбука за славяните. Родени и расли 
в Солун, Константин и Методий по-
знавали добре езика на славяните 
от тази област. От голяма полза за 
тях е било и пребиваването им сред 
гъсто населените със славяни обла-
сти в Мала Азия, преселници от Со-
лунската и Родопската област. Въз 
основа на своите обширни знания 
върху историята на азбуките на дру-
ги народи и главно на гръцката аз-
бука Константин съставя нова, спе-
циална азбука на славяните, т.нар.
глаголица. Той взема пред вид и 
дотогавашните опити на славяните 
да използуват за свои практически 
нужди познатите им чужди азбуки 
— гръцка и латинска. При съставя-
нето на азбуката Константин държи 
сметка за особеностите на старобъл-
гарския език, създава букви за ония 
звукове, които не се срещат в други-
те езици. След изнамирането на сла-
вянската (старобългарска) азбука те 
превеждат на старобългарски език 
някои най-необходими за богослу-
жението книги.

Така предварително подготвени 
и снабдени с книгите, нужни за про-
поведническата им дейност, Кирил 
и Методий потеглят за Великомора-
вия, дето пристигат през 863 година. 
В столицата Велеград ги посрещат 
тържествено като християнски про-
поведници и като политически пра-
теници на Византия. Те проповядват 
на славянски език християнството и 
подпомагат народа да се освободи от 
своите езически вярвания и обичаи, 
грижат се за правилното организи-
ране на моравската църква, обучават 
свои ученици, продължават превода 
си на богослужебните книги. 

Въз основа на своите об-
ширни познания Констан-
тин съставя нова, специ-
ална азбука на славяните, 
т.нар.глаголица.
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Тази многостранна дейност 
на Константин и Методий 
им спечелва любовта на мо-
равците; в същото време тя 
е причина за редица труд-
ности, тревоги и страдания 
в техния живот, предизви-
кани главно от немските 
духовници. Тези духовни-
ци издигат и упорито бра-
нят реакционното учение, 
според което само на три 
езика — еврейски, гръцки 
и латински — можело да се 
извършва църковната служ-
ба и да се гради човешката 
култура. Засегнати в своите 
жизнени интереси, основа-
вайки се на тази триезична 
теория, те отричат делото 
на Константин и Методий, 
обявяват го за «еретическо», 
преследват го, клеветят го 
пред папата, тормозят по-
следователите му и пр. При 
такива тежки условия на жи-
вот двамата славянски прос-
ветители работят близо три 
години и половина. Подтик-
вани от желание да укрепят 
делото си, те са принудени 
да отидат в Рим за уреждане на въз-
никналите спорове, за отстраняване 
на пречките в тяхната църковна и 
просветна дейност.

На път за Рим Константин и 
Методий минават през Панония— 
друго западнославянско княжество. 
Панонският княз Коцел, по това вре-
ме отхвърлил своята зависимост от 
немците, бил спечелен за делото на 
славянската писменост. От тях той по-
исква да въведат славянско богослуже-
ние и в неговото княжество. Те прес-
тояват известно време в столицата му 
и обучават 50 ученици, които оставят 
като свои заместници и продължи-
тели на създадената от тях славянска 
просвета. След непродължителния си 
престой в Панония Константин и Ме-
тодий отново потеглят за Рим.

Минават през Венеция, където 
по това време заседавал местен духо-
вен събор. Участниците в събора — 
епископи, попове и черноризци — 
били привърженици на триезичната 
теория. Според думите на житиеписе-

на въз
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ца те се нахвърлят върху Константин 
«като врани на сокол» с думите: «Кажи 
ни, човече, как ти измислящ сега кни-
ги за славяните и ги учиш? Досега ни-
кой друг не е изнамирал такива книги 
— нито апостолите, нито римският 
папа:, нито Григорий Богослов, нито 
Йероним, нито Августин. Ние знаем 
само три езика, на които подобава да 
се слави бог книгите,еврейски,гръцки
,латински.

Константин защитава делото си 
пред триезичниците, води с тях науч-
но и исторически обоснован диспут, 
в който отново се разкриват неговите 
блестящи ораторски способности, го-
лямата му начетеност в историческата 
и богословската литература. В този 
диспут Константин излиза победител 
— обосновава правото на славяни-
те да имат писменост на свой роден 
език. Между другото той казва на фа-
натичните триезичници: «Не пада ли 
от бога дъжд еднакво за всички? Също 
и слънцето не грее ли за всички? Не 
дишаме ли всички еднакво въздух? 
Как вие не се срамувате, като опреде-

ляте само три езика, а искате 
всички други племена и на-
роди да бъдат слепи и глу-
хи? . . . Ние пък знаем много 
народи,, които имат книги и 
въздават слава на бога всеки 
на своя език. Известно е, че 
такива са арменците, перси-
те, авазгите, иверите, сугдите, 
готите, аварите, тирсите, ха-
зарите, арабите, египтяните, 
сирийците и много други.»

В Рим Константин и Ме-
тодий пристигат към края 
на 867 година. Пред новия 
папа Адриан II (папа Нико-
лай 1, който ги повикал, бил 
вече умрял) те представят 
такива искания: 1. Да се раз-
реши употребата на славян-
ски език в богослужението 
между западните славяни; 2. 
Някои от учениците им да 
бъдат ръкоположени за све-
щеници; 3. Един от братята 
да бъде издигнат за епископ; 
4. Двамата братя да управля-
ват моравската и панонската 
църкви самостоятелно, без 
вмешателството на немско-
то духовенство, като бъдат 

подчинени направо на папата. По 
дипломатически съображения (да за-
държи под свое влияние западните 
славяни, за да не попаднат и те под 
политическото, църковното и култур- 
ното влияние на Византия, както вече 
се е случило с българите през 865 
година), папската власт се вижда при-
нудена да удовлетвори всички техни 
искания. Папата признава официал-
но славянските книги, с които може 
да се извършва църковна служба, като 
поставя едно условие - в църквите 
евангелието и апостолът най-напред 
да се четат на латински език, а после 
на славянски език. В няколко римски 
църкви (свети Петър, свети Павел, и 
др.) била отслужена литургия на сла-
вянски език, на която присъствували 
видни дейци на папската власт.

Това било голяма победа на Кон-
стантин и Методий в борбата им срещу 
клеветите и стремежите на немското 
духовенство и срещу фанатизираните 
триезичници.В Кириловото житие се 
казва: «А папата, като прие славянските 
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книги, освети ги и ги положи в църк-
вата на света Мария, която се нарича 
«фатан» (Ясли). След това папата за-
повяда на двамата епископи, Формоза 
и Гаудерик, да посветят славянските 
ученици.И като ги посветиха,веднага 
извършиха литургия в църквата на све-
ти апостол Петър на славянски език ... 
И пяха цяла нощ, като славословеха 
бога на славянски език, а на сутринта 
служиха пак литургия над светия му 
гроб . . . (на апостол Павел). А фило-
софът не преставаше да отдава, заедно 
със своите ученици, достойно хвала на 
бога за това.»

Уморен от много труд и грижи, 
изтощен от напрегнатата борба с 
немското духовенство, в началото на 
869 година Константин се разболява. 
Когато усеща, че силите му намаля-
ват, че смъртта му наближава, той 
става монах и приема монашеското 
име Кирил. Тогава произнесъл зна-
менитата фраза: «Не бях, бидох и 
съм във вековете.» На смъртно легло 
Константин проявява загриженост за 
съдбата на своето културно дело, като 
в молитвата си към бог казва: «Чуй 
моята молитва и запази вярното си 
стадо, при което беше оставил мене, 
неспособният и недостоен твой роб! 
Избави го от безбожната и поган-
ската злоба на тези, които те хулят! 
Погуби триезичната ерес и направи 
много да порасне църквата ти!» Така 
се разказва в неговото житие. На 
брат си Методий и на учениците си 
Кирил Философ завещава смело да 
бранят славянската писменост, дело 
на неговия ум и труд. Методиевото 
житие известява, че Кирил се обър-
нал към брат си с думите: «Ето, бра-
те, ние бяхме една двойка, впрегната 
да тегли една бразда. Аз привършвам 
дните си и падам на нивата. Ти пък 
обичаш много планината [т. е. мана-

стира], но недей заради планината да 
изоставиш своето учителство, защо-
то чрез него можеш по-добре да се 
спасиш.»

Константин-Кирил Философ 
умира на 42-годишна възраст, през 
месец февруари 869 година, след упо-
рит труд и продължителна борба в 
защита на славянската писменост и 
култура. Той бил тържествено погре-
бан в Рим; тленните му останки били 
положени в църквата, посветена на 
папа Климент Римски, чиито мощи 
той донесъл от Херсон (Крим). По 
заповед на папа Адриан II на погре-
бението присъствували всички гър-
ци, които се намирали в града, а също 
и много римляни.

Изпълнявайки завета на брат си, 
Методий продължава общото дело. 
През 869 година от Рим той отива в 
Панония при княз Коцел. Първона-
чално става учител,после е назначен 
за архиепископ на възстановената 
панонска архиепископия (870 г.), а 
по-късно и за моравски архиепископ 
(873 г.) Между панонските и морав-
ските славяни той разгръща широка 
дейност, която засилва омразата на 
немските духовници към него. По 
това време в Моравия настава поли-
тическа промяна — от 870 година 
неин княз е Светополк, който твър-
де скоро попада под силно немско 
влияние. Поради това немското ду-
ховенство се окуражава и предпри-
ема по-енергични и по-груби дейст-
вия срещу славянската писменост. В 
резултат на тази ожесточена борба 
Методий е отстранен от длъжност 
и осъден на затвор в един баварски 
манастир, дето престоява около две 
и половина години.

За да запази папския престиж и за 
да задържи под своята власт западни-
те славяни, през 873 година новият 
папа Йоан VIII освобождава Мето-
дий от затвора и му дава възможност 
да продължи своята църковна и про-
светна дейност като архиепископ на 
моравци и панонци. След завладя-
ването на Панония от немците през 
874 година Методий отива отново 
в моравската столица Велеград при 
княз Светополк с надежда да намери 
по-добри условия за развитието на 
писмеността и културата. Но надеж-

дите му остават напразни; немските 
интриги продължават и смущават 
както неговия живот, така и делото 
му. За него се разпространяват нови. 
клевети пред Светополк и пред папа-
та, поради което той губи тях" ното 
благоразположеие. В Моравия върл 
противник на Методий бил епископ 
Вихинг, доверено лице на Светополк 
и на немците. През 880 година Ме-
тодий е повикан на съд пред папата, 
който го оправдава. Но въпреки това 
борбата против него не престава си-
пят се нападки и клевети върху делото 
му. Това наложило Методи да посети 
Цариград през 882 година. 

След завръщането си оттам се от-
дава на активна просветна» църковна и 
книжовна дейност: подобрява органи-
зацията на моравската църква, грижи 
се да остави добре подготвени свои за-
местници в областта на църковното и 
книжовното дело. Покрай всичко това 
Методий продължава и книжовните 
си занимания — залавя се да довърши 
превода на свещените книги, толкова 
необходими във всекидневната прак-
тическа работа на учениците му.

Продължителната борба с немско-
латинското духовенство и с немските 
феодали, постоянните грижи по ук-
репване на славянската писменост 
изтощават Методий и той умира на 
6 април 885 година в моравската сто-
лица Велеград, където бил погребан. 
Дълбоките чувства на народа по по-
вод смъртта на Методий са изразени 
ярко в неговото обширно житие: «Съ-
бра се народ от безчислено множе-
ство, хора, които го съпроводиха със 
свещи, плачейки за добрия учител и 
пастор: мъже и жени, малки и големи» 
богати и сиромаси, свободни и роби, 
вдовици и сираци, чужденци и тузе-
мци, недъгави и здрави — всички оп-
лакаха оногова, който беше всичко за 
всички, за да спечели в с и ч к и».

nnDnn

На брат си Методий и на 
учениците си Кирил Фи-
лософ завещава смело да 
бранят славянската пис-
меност, дело на неговия ум 
и труд. 

А папата, като прие сла-
вянските книги, освети ги 
и ги положи в църквата на 
света Мария. И пяха цяла 
нощ, като славословеха 
бога на славянски език, а 
на сутринта служиха пак 
литургия над светия гроб 
на апостол Павел.
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Преди да пристъпим към опи-
санието на Изхода, ще спрем 
нашето внимание върху една 

интересна личност, намерила място в 
Стария Завет. Това е Йосиф – едина-
десетият син на Яков, първороден от 
Рахил. Веднага след раждането си, той 
става „галеното дете“ на рода – баща 
му му подарява „шарена дрешка“, или 
дълга дреха с ръкави /на евр. -  к’тонет 
пассим/, каквато другите деца нямат. 
Вероятно това, както се казва още в са-
мото начало на библейското повество-
вание, настройва братята му негативно 
към него.  „Като видяха братята му, че 
баща им го обича повече от всичките 
му братя, намразиха го и не можеха да 
говорят с него кротко“ /Битие, 37:4/.

Впоследствие, когато Йосиф е из-
пратен при братята си, които пасат 
стадата в Сихем, те решават да го уби-
ят. Един от тях - Рувим, в който има 
останали братски чувства, предлага 
просто да го хвърлят в ров в пустиня-
та, като смята по-късно да го извади и 
да го върне при баща им. Братята се 
съгласяват. Малко по-късно, наблизо 
минава керван измаилтяни и братята 
решават да им продадат Йосиф като 
роб. Мадиамците купуват Йосиф за 
двадесет сребърника. Когато Рувим се 
връща при рова и вижда, че Йосиф го 
няма, той раздира дрехите си от скръб. 
Това недвусмислено показва, че в мо-
мента на продажбата Рувим е отсъст-
вал от мястото. 

Мадиамските търговци прода-
ват Йосиф в Египет на „фараоновия 
царедворец  Потифар, началник на 
телопазителите“. „И Господ беше с 
Йосифа: той успяваше в работите и 
живееше в дома на господаря си, егип-
тянина. … Господ благослови дома на 
египтянина поради Йосифа.“

Докато е на служба при Потифар, 
жената на египтянина опитва да го 
прелъсти. Йосиф отказва и поради 
интригата, скроена от жената, е хвър-
лен в затвора. Тъмниците в Египет са 
имали тройно предназначение: те са 
места за лишаване от свобода, както 
днешните затвори, места за принуди-
телен труд или предварителен арест, 

Йосиф  
Какво се крие зад тази 
библейска фигура?
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където задържаните очакват съдебен 
процес /както в случая и Йосиф/. 
Дори и в тъмницата, Йосиф се ползва 
от закрилата на Господа и тъмничният 
началник го определя за надзирател и 
разпоредник над всички затворници.

Докато Йосиф се намира в затвора, 
там попада и виночерпецът на фарао-
на. Една нощ виночерпецът сънува 
сън, който не може да си разтълкува. 
Йосиф му помага в това. Всъщност 
сънят на виночерпеца е знаменате-
лен – той сънува как изстисква грозде 
в чашата на фараона. Впоследствие 
в затвора попада и царският хлебар, 
чийто сън отново е разтълкуван от 
Йосиф. Алюзиите, породени от тези 
два съня – с гроздето /респ. – виното/ 
и хляба – предполага, че освещаването 
им идва от времето на Древен Египет.  
От друга страна – първото растение, 
което Ной засажда след свършването 
на Всемирния потоп, също е лоза. 

Две години по-късно виночерпе-
цът вече е освободен и върнат на ра-
бота при фараона. По същото време 
владетелят на Египет сънува сън, в 
който седем мършави крави изяждат 
седем тлъсти крави, а после седем кла-
са лошо жито поглъщат седем класа 
хубаво жито. Фараонът не може да 
си изтълкува съня. Виночерпецът се 
сеща за Йосиф и фараонът заповядва 
да му го доведат от затвора, за да му 
изтълкува сънищата. 

Йосиф се явява пред фараона и 
обяснява, че следват седем години /с 
хубави разливи на Нил/, в които зе-
мята ще роди изобилна реколта. След 
тях обаче ще последват седем гладни 
години. Затова Йосиф предлага на фа-
раона през първите седем години да се 
създадат големи запаси от храна, коя-
то да се използва през последващите 
седем години без реколта. Фараонът е 
силно впечатлен  и решава да поста-
ви Йосиф начело на цялата органи-
зация по събирането на резервите от 
храна:  „ти ще бъдеш над моя дом, и 
думата ти ще слуша целият ми народ; 
само с престола аз ще бъда по-горен 
от тебе… ето, поставям те над цялата 
Египетска земя“ /Битие, 41:40-41/.

И още: „Тогава фараонът извади 
пръстена от ръката си и го тури Йо-
сифу на ръката…заповяда да го возят 

на втората от своите колесници и да 
възгласят пред него: коленичете!.

И рече фараонът на Йосифа: без 
тебе никой не ще подигне ръка, ни 
нога в цялата Египетска земя“ /Битие, 
41:42-44/.

Очевидно владетелят на Египет 
облича Йосиф с изключителна власт, 
в някои отношения – дори еднаква 
с тази на самия фараон. Не е случа-
ен фактът, че Йосиф носи златния 
пръстен на владетеля и се вози във 
„втората“ колесница – сиреч тази зад 
фараона. За жена на Йосиф е дадена 
Асенета – дъщеря на Потифера.

Съвременните изследователи на 
Библията, и по-специално Кристиан 
Дерош-Нобелкур, силно се съмняват 
в ефекта върху фараона на тълкува-
нията на Йосиф. Митът за седемте 
крави е широко известен в Египет по 
времето на Осемнайсетата династия и 
дори е изрисуван в гробницата на Не-
фертари – първата жена на Рамзес II. 
Легендата за седемте „Добри Нила“ /
като седем тлъсти крави/, последвани 
от седем „Лоши Нила“ е добре позна-
та и е намерила място и в Египетската 
„Книга на мъртвите“. Библейският 
текст най-вероятно цели поставянето 
на Йосиф близо до фараона, където 
всъщност му е и мястото от историче-
ска гледна точка. 

На второ място – в Битие се казва, 
че Потифера е илиополски жрец. В 
превод обаче Потифера означава „мо-
гъщ фараон“. Възможно е библейски-
те писари за намекват за дъщерята на 
фараона. Още повече, че името на 
Асенета на староеврейски се изписва с 
четири букви, които представляват съ-
кращение на Анхесанамон – дъщерята 
на Ехнатон и съпруга на Тутанкамон 
и върховния жрец Ай – най-важният 
герой на яхудите. На практика Ай на 
два пъти се жени за Анхесанамон – 
първия път по времето на фа-
раон Ехнатон, а втория – за 
да наследи Тутанкамон. 
Имената на двамата са 
открити върху брачен 
пръстен от времето на 
Древен Египет. По този 
начин Ай /или Йосиф/ 
чрез втория си брак ди-
ректно влиза в царското 

семейство на път към най-висшата 
власт.

Битие продължава: „И настана глад 
по цялата земя… и от всички страни 
дохождаха в Египет да купуват жито от 
Йосифа“. /Битие, 41:56-57/. И ето че, 
по заръка на баща им, десетте братя на 
Йосиф също отиват в Египет да купят 
жито. При знаменателната първа сре-
ща между тях, Йосиф веднага ги раз-
познава, а те него не. Следва разговора 
между братята, в който десетте мъже са 
обвинени като съгледвачи и поставени 
под стража. След три дни са освободе-
ни със заръката да доведат в Египет и 
най-малкия от братята. Ала единият от 
десетте остава като заложник при Йо-
сиф. Впоследствие Йосиф се открива 
пред братята си и става така, че баща 
му Израиля и целият му род се пре-
селват в Египет – в земята Гесем. Така 
Йосиф прощава на братята си.

На практика икономическата по-
литика на Йосиф /или Ай/ само уза-
конява съществуващото положение в 
Египет – земята е собственост на фа-
раона, а жителите й – негови слуги. 
Единствено жреците запазват своите 
парчета земя, тъй като имат определен 
от фараона дял, с който се хранят. Те 
обаче се освобождават от едно свое за-
дължение – да дават на фараона една 
пета от полученото от храмовите земи, 
които обработват със своите родове. 

Ай прощава и на свещениците, 
които се прекланят на своя Единствен 
бог, като им разрешава да напуснат 
Египет. Това е напълно в съответствие 
с „новата политика“ на преклонение 
пред множеството стари божества, т.е. 
– възвръщането на политеизма, което 
се счита за добро за страната и народа. 
Намек за това се съдържа в Битие, гл. 
50:18-21: „Дойдоха и самите му братя, 

паднаха пред лицето му и казаха: 
ето, твои роби сме. 
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Отговори Йосиф: не бойте се, 
понеже аз се страхувам от Бога. Ето, 
вие кроихте зло против мене; но Бог 
обърна това на добро, за да стане 
това, що е сега: да се запази животът 
на голямо число люде; затова, не бой-
те се…“.

По всички действия на Йосиф 
личи, че негов прототип е Божест-
веният отец Ай. Подобно на Йосиф, 
той получава като подарък от Ехна-
тон златни ръкавици, ленени одежди 
/висонни дрехи/ и златен пръстен. 
Фреските го изобразяват като „Баща-
та на Бога“ в царска колесница или 
обкръжен от много хора, срещу които 
е вдигнал тържествено ръката си. Све-
щениците са коленичили пред него в 
молитвена поза. Резката върху ръкави-
цата му би могла да е златния пръстен, 
принадлежал преди това на фараона. 
Самото носене на златен пръстен с пе-
чат е било привилегия единствено на 
върховния господар на Египет или на 
първожреца. Отново имаме прелива-
не между личностите на Йосиф и Ай. 
Още повече, че тридесетгодишната 
възраст на Йосиф в библейския раз-
каз /времето, когато е „поставен над 
цялата Египетска земя“/ съответства 
на приблизителната възраст на Ай по 
същото време. И действително – по 
времето на Ехнатон Ай пътува из цял 
Египет, а богатството и продоволст-
вието на страната се съсредоточават 
в столицата Ахетатон. Точно по вре-
мето на тези свои пътувания Ай виж-
да отблизо мизерията, в която тъне 
страната, породена от мегаломанската 
монотеистична политика на Ехнатон. 

„Писмата от Амарна“ свидетелстват 
за това. Ето защо той взима карди-
нално решение, което изключва по-
нататъшната му подкрепа за Ехнатон. 
На практика Ай /или Йосиф, който 
носи златния пръстен с печата на фа-
раона/ е смятан за Баща на Бога /от-
ъждествен с фараона/, иначе казано 
– за Баща на царя. Точно по същия 
начин е бил приветстван от обикно-
вените хора и Ай, защото е бил смя-
тан за избавител от нещастията.

Малко преди края на Битие баща-
та на Йосиф – Яков, умира. Йосиф 
заповядва балсамиране на покойни-
ка. Това се извършва по най-добрия 

начин, възприет в Египет – за цели 
четиридесет дни – пълното време за 
балсамиране. А самите египтяни го 
оплакват седемдесет дни – жалейка-
та, която отговаря напълно на задъл-
жителния период на траур за всеки 
египетски фараон. На самото погре-
бение освен целият дом на Йосиф, 
братята му и бащиният му дом, при-
състват всички служители на фарао-
на, старейшините и всички първенци 
на египетската земя. Така в Битие се 
разказва за огромно множество хора, 

които отиват да погребат важна лич-
ност в Ханаан. Дали това не е прелю-
дия на Изхода? А дали множеството 
не върви след саркофага на Ехнатон, 
който така и не е открит до днес? 

Йосиф също умира в Египет. 
Малко преди това той заклева бра-
тята си: „И вие ще занесете със себе 
си костите ми от тук“, сиреч – когато 
тръгнете, ще вземете костите ми със 
себе си. Вероятно и не само тези кос-
ти… Отново се изправяме пред една 
алюзия за Изхода. 

И накрая – възрастта, на който 
умира Йосиф, според Библията, е 
точно 110 години – според египтя-
ните това е съвършената продължи-
телност на живот, каквато не се дава 
на обикновените простосмъртни, а 
само на тези, които приживе са по-
лучили най-висшето Божие благово-
ление. Йосиф /или Ай/ е положен в 
ковчег в Египет /Битие, 50:26/, като 
този ковчег, както и другите египет-
ски ковчези от онова време, е дървен, 
с антропоидна форма. На главата на 
покойника се е поставяла маска, из-
образяваща лицето му. Това е било 
задължително изискване при погре-
бението на фараон.

От казаното дотук става ясно, че 
е напълно вероятно древните биб-
лейски писари да ни разкриват чрез 
Йосиф /който не е исторически по-
твърдена личност/ една от най-зна-
чителните фигури на Древен Египет 
– забравеният фараон, Божественият 
отец Ай.
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Възможно е древните биб-
лейски писари да ни раз-
криват чрез Йосиф една от 
най-значителните фигури 
на Древен Египет – забра-
веният фараон, Божестве-
ният отец Ай.

 Йосиф целува баща си Якоб при прис-
тигането си в Египет. Илюстрация към 
Библия от 1897 г.
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Не, не мисля, че аз се боя да 
кажа нещо на когото и да 
било. Някога. И защо да го 

правя?

По-скоро ще Ви се представя: Боян 
Янев, художник.

Откакто се помня преследвам една 
своя мярка, или представа за красиво-
то. За мен рисуването представлява 
паралелен свят, в който от най-ранна 
възраст можех да се скрия от догматич-
ното, скучното и безсмисленото. В же-
ланието си да го направя по-осезаем и 
видим, винаги съм се стремил да го из-
образя триизмерно, пространствено.

Великият Леонардо в своя трактат 
се произнася, че живописта не е по-
малко пластична от скулптурата. Доба-
вя също, че изобразителното изкуство 
е поезия, която се вижда.

Струва ми се, че тези думи обез-
смислят до голяма степен неуспешни-
те опити за обобщено определение на 
понятието живопис, присъстващо в 

писаното (преди и след него.

Илюстратор съм по призвание и 
образование. През 1991 г. завърших 
НХА при проф. Румен Скорчев. Той 
ме научи как да мисля, какво да рису-
вам и как въобще трябва да илюстри-
рат история, роман, поезия или класи-
ка за деца и юноши. Може би завладян 
от работата, забравих да му кажа как 
като осмокласник в Художествената 
гимназия в Казанлък толкова много 
имитирах неговия стил, че понякога 
ме наричаха... Румен Скорчев.

От него ми е любовта към туша и 
перото.

Тази изобразителната техника е 
безкомпромисна като катана. Катаната 
е душата на самурая и боравенето от 
нея е свещенодействие, както и с перо-
то по белия лист.

Бял лист ... Празнота. От нищото 
следва големия взрив. На шега ще кажа, 
че ние художници са богоподобни, за-
щото създаваме във второ измерение 

(ширина и дължина) триизмерна исто-
рия със своите височини, атмосфера, 
светлина и вода "галеон от времето на 
Наполеон" или "катедрала, появяваща 
се от Астрала".

Обикновено картината си има свой 
живот, своя биография, своя стойност, 
своя цена, за която казваме, че е нор-
мално да расте с времето. Но може и да 
няма цена. Такава картина не би могла 
„да разбере” художника си. Та нима 
ние и нашият свят не сме нарисувани в 
шедьовъра на Бог?

Мисля, че животът е движение. А в 
картината - движението е живот. Жи-
вот – смърт, черно - бяло като бялото 
ми кимоно и черната хакама. Другият 
ми Аз - Айкидо. Aй – хармонията, ки 
– енергията, до – пътят към съвършен-
ството.

Приключвам представянето си в 
животворната пулсация на центробеж-
ните сили на айкидо и центроустреме-
ните сили на рисуването.
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Послание в моето изкуство
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äåìèÿ â ãð. Ñîôèÿ, ñïåöèàëíîñò “Èëþñòðà-
öèÿ” ïðè ïðîô. Ðóìåí Ñêîð÷åâ.
Íàä 20 ñàìîñòîÿòåëíè èçëîæáè â Ãåðìàíèÿ, • 
Àâñòðèÿ è Âèåíà, ÑÀÙ – Ôëîðèäà, Òàëàõàñè, 
Ñîôèÿ, Âàðíà è Áóðãàñ, Ïàçàðäæèê.
Àâòîð íà õóäîæåñòâåíèÿ îáðàç íà Ìóçèêàë-• 
íèÿ ôåñòèâàë „Âàðíåíñêî ëÿòî 1994 ã.”
2001 ã. Áèåíàëå íà ãðàôèêàòà – Âàðíà – íà-• 
ãðàäà çà ìëàä àâòîð.
1995 ã. Àâòîð íà ãðàôè÷íèÿ çíàê „Áúëãàðèÿ • 
– òóðèñòè÷åñêà ñòðàíà” êàòî õóäîæíèê â Ðå-
êëàìíà àãåíöèÿ  „ÔÈË”.
Îò 1995 äî 2011ã. – ïðåïîäàâàòåë â ÍÓÈ „Äî-• 
áðè Õðèñòîâ” – ãð. Âàðíà.
Àâòîð íà èëþñòðàöèèòå íà íàä 20 êíèãè íà • 
áúëãàðñêè è ÷óæäè àâòîðè, êàòî ïîñëåäíàòà 
êíèãà „×åðóïêàòà” íà Âèëè Öàíêîâ.
Ó÷àñòíèê â ìíîæåñòâî ïëåíåðè â Áúëãàðèÿ è • 
÷óæáèíà.
Ïîñâåòèë å èçëîæáà â ãàëåðèÿ „Ñòúëáàòà” â • 
Ñîôèÿ íà õîáèòî ñè „àéêèäî” ïðåç 2004 ã.
Àïðèë 2012 ã  -  ãàëåðèÿ „Ãðàôèò” – Âàðíà – • 
æèâîïèñ, òóø ïåðî.
28 ñåïòåìâðè 2012 -  ãð. Ïàçàðäæèê, ãàëåðèÿ • 
„Ðîâúð” – æèâîïèñ, òóø ïåðî.

Боян Янев, пред своя автопортрет, нарисуван през далечната 1989г. 

КАРТИННА ГАЛЕРИЯ КАРТИННА ГАЛЕРИЯ 

Áðàò Áîÿí ßíåâ, KTJ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

1 Тайнство

2 Белият рицар

3 Градът на Рицарите

4 Санта Мария

5 Деветимата 

 

 






