
Издание на Велик Приорат България - Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим 

брой  4  ( 1 2 )   д е к ември  2 0 1 3  г.

Îðäåíúò â 
Áúëãàðèÿ 

Õðèñòèÿíñêî 
ïîêëîííè÷åñòâî

Òàìïëèåðñêî 
ïåðî 



Първа корица Църква “Свети Йоан”, Малта, собственост на Ордена на Тамплиерите на Малта

Четвърта корица Обръщение на Митрополит Теодосий към Велик Приорат България



Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2013 ã.     3  

Измина още една година. Година, в 
която чествахме петия си рожден 
ден и празнувахме признаването 

на Велик Приорат България за пълнопра-
вен член на Международния Орден на Ри-
царите Тамплиери на Йерусалим. Година 
на равносметка и повод за гордост от по-
стигнатото. Благодаря на всички вас за уси-
лията, без които тези постижения не биха 
били възможни!

През тази година се случи и още едно 
знаменателно събитие- вече имаме религи-
озен покровител на Велик Приорат Бълга-
рия в Йерусалим, нашето духовно седали-
ще. Това е Митрополит Теодосий (Аталлах 
Ханна). Той отправи своята благословия 
към всички нас, нашите семейства и близки. 
Предстои в началото на 2014 г. официална 
делегация на Велик Приорат България да 
посети Светите земи, за да присъства на тър-
жественото откриване на Молитвения ком-
плекс на р. Йордан на 6 януари 2014 г. - деня 
на Йоан Кръстител, покровителят на нашия 
Орден. На 7 януари ще бъдем в Йерусалим, 
където специално за Велик Приорат Бълга-
рия Митрополит Теодосий ще отслужи Ко-
ледна литургия и ще ни благослови. 

Очакваме Коледа- най-светлия християнски 
празник и Новата 2014 година. Нека те ни 
донесат мир, много радост, светлина и успе-
хи! Обичайте повече отколкото искате да ви 
обичат. Бъдете здрави и благословени!

Господ да е с вас!

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

 генерал-майор (ор) Румен Рал-
чев 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.
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Малта и нейните острови са намират на 90 км от Сицилия и 
може да се каже, че са самият център на Средиземноморието.

Брат Пламен Лазаров, KCTJ
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Êîíñòàíòèí Âåëèêè 
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Представяне на книгата
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Гийом дьо Шартр е син на Ни-
лон ІІІ, граф на Бар-сюр-Сен, 
провинция Шампан. Влиза 

много млад в Ордена, като е приет 
от Братята в Прецепторията в Сурс, 
близо до Шартр. Не е известно мно-
го за пътя му до Велик Майстор. 
Счита се , че до 1188 г. е бил Прецеп-
тор в замъка Саред, когато крепостта 
е завладяна от войските на Саладин. 
Известно е, че е избран за Велик 
Майстор в началото на 1210 г., малко 
след смъртта на Филип дьо Плеси в 
края на 1209 г.

През 1210 г. присъства на коро-
нацията на Жан дьо Бриен за крал 
на Йерусалим. (Това е почетна титла, 
тъй като Йерусалим е в ръцете на Са-

ладин от 1187 г.). През 1211 г.

Гийом дьо Шартр става арбитър 
между Лео І- крал на Армения и Там-
плиерите за замъка Баграс и успеш-
но приключва многогодишния кон-
фликт с Армения.

В началото на управлението си 
като Велик Майстор дьо Шартр по-
строява крепостта Шато-Пелерин 
(Атлит), на пътя между Цезария и 
Хайфа. Според Хрониките, тази кре-
пост причинява повече щети на мю-
сюлманите от цяла армия.

Гийом дьо Шартр насочва вни-
манието си основно към участието 
на Тамплиерите в Реконкистата, като 
още в началото на управлението си 
изпраща в Испания много подкрепле-
ния и техника. През 1212 г. Тампли-
ерите спомагат за победата при Лас 
Навас де Толоса. Тази битка отбелязва 
важен етап в Реконкистата. През 1217 

г. Тамплиерите участват в обсадата и 
битката за Алказар в Сеговия. По това 
време влиянието на Тампилерите в 
Испания достига своя връх. Кралете 
и великите лордове предлагат много 
владения и крепости на Ордена- като 
град Тортоса (южно от Каталуния) и 
замъка Асуда (Суда).

Дьо Шартр е бил във връзка с 
монголите (по това време се управля-
ват от Чингиз Хан), за да търси съюз 
срещу Саладин. Заради това е обви-
нен в предателство.

През 1217 г. армиите на V-тия 
Кръстоносен поход тръгват за Све-
тите земи. Освен това Жан дьо Бри-
ен (крал на Йерусалим), Андре ІІ 
(крал на Унгария) и Пелаж (легат на 
Папата) решават да нападнат Египет 
по море, като започнат от Дамие-
та. Независимо от несъгласието си, 
Гийом дьо Шартр е задължен да се 
включи в това нападение. Обсадата 
на Дамиета продължава осемнадесет 
месеца. Всички атаки са неуспеш-
ни. Освен това възниква конфликт 
между Жан дьо Бриен и Пелаж за 
командването на армията, което поз-
волява на мюсюлманите да изпратят 
подкрепления в Дамиета. Гийом дьо 
Шартр е начело на Тамплиерската 
армия, която се опитва да спре тези 
подкрепления, за да спаси християн-
ските армии от унищожение.

Гийом дьо Шартр умира пред 
Дамиета на 26 август 1218 г.- макар и 
ранен, той почива от тиф, епидемия, 
поразила франкските армии.

Гийом дьо Шартр
ХІV-ти Велик Майстор на Ордена
(1210-1218)
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Патрик Рей е роден през 
1940г. Има бакалавърска и 
магистърска степен по ико-

номика.

Като Бригаден генерал (ор) от ар-
мията на САЩ, е служил в САЩ и е 
командвал войските на САЩ в НАТО 
на територията на Европа.

Патрик Рей е вице президент и 
корпоративен банкер на Първа наци-
онална банка на Чикаго. Управлява и 
няколко големи общински фонда в 
щатите Илинойс и Индиана. Лицен-
зиран е като представител на служби-
те за общинска и обща сигурност.

През 2003г. е назначен от пре-
зидента Джордж Буш за регионален 
администратор на Северозападния 
регион в правителствената агенция 
на САЩ за малкия бизнес. Заема тази 
длъжност до 2009г. като отговаря за 
щатите Илинойс, Охайо, Индиана, 
Мичигън, Уисконсин и Минесота. 
И до сега Патрик Рей продължава да 
работи като съветник на правител-
ството на САЩ за Северозападния 
регион.

Патрик Рей е член на редица 
управителни съвети за висше об-
разование, фондации и професио-
нални асоциации. Председател е на 

Борда на директорите и изпълните-
лен директор на чикагския филиал 
на Американски институт за банки-
ране. Има публикации в областта на 
местното облагане с данъци и фи-
нансирането на задължения от пра-
вителството. Неотдавна Патрик Рей 
стана носител на престижната награ-
да „Медал за изключителна служба 
на обюеството” на държавния секре-
тар по отбраната.

През 2010г. Патрик Рей бе избран 
за Велик Майстор на OSMTH – най – 
висшата длъжност в Международния 
Орден на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим. 

Бригаден генерал (ор) 

Патрик Рей
Велик Майстор на OSMTH



8     Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2013 ã.

На 05 октомври 2013 г. в гр. Стара Загора, на празника на града се състоя 
V-тия, станал вече традиционен Духовен Събор на Велик Приорат 
България. Основните теми на Събора бяха: Българи- светци, икуме-

низъм, ролята на религията в съвременния свят, християнско и съвременно 
поклонничество, пътят на поклонниците през българските земи.

За пръв път в организацията на Събора бе внесена интерактивната форма- 
след всеки доклад имаше възможност за задаване на въпроси и обсъждане. Бяха 
изнесени общо 13 доклада, като всички бяха добре подготвени и ни запознаха 
с малко известни моменти от българската история. Такъв беше докладът на 
Сестра Катя Касабова от Бургас за Св. Тревилий- хан Тервел, на Брат доц.д-р 
Иво Топалилов, на Брат Таню за църквите в Смолян и редица други. От този 
брой на сп. Тамплиер започваме отпечатването на най-интересните доклади 
на Събора.

Извън програмата на Духовният Събор, доклад изнесе и д-р Абуаси- Дирек-
тор на Центъра за изследване на Близкия Изток, който запозна присъстващите 
с политическата обстановка в страните в региона след арабската пролет. Докла-
дът предизвика изключителен интерес и бе последван от въпроси, продължи-
ли повече от час.

Както обикновено домакините на Събора от Командерия "Св.Игнатий Ста-
розагорски" се бяха постарали и за братската агапа бе приготвена великолепна 
програма. Танците и доброто настроение продължиха до много късно.

След края на Духовния събор се проведе Събор на Командерия „Св. Игна-
той Старозагорски” в Регионлния исторически музей – Стара Загора, на който 
присъстваха всички участници от Духовния събор.

Духовен Събор 
на Велик Приорат 
България 
05 октомври- гр. Ст. Загора

ВП БЪЛГАРИЯВП БЪЛГАРИЯ
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На 09 ноември 2013 г. в гр. 
София се състоя ХVІІ-тия 
Конвент на Велик Прио-

рат България. На него присъстваха 
освен членовете на Велик Приорат 
България от България, Русия и Ук-
райна и  делегации на други Велики 
Приорати- Великият Приор на Гер-
мания Н.ПР. Елке Брунс, Великият 
Приор на Сърбия- Н.Пр. Драгутин 
Загорац, Великият Приор на Мек-
сико (емеритус) и легат на Ордена 
за Латинска Америка- Н.Пр. Алфред 
Мишо, Приорът на Приорат Брази-
лия- Ирапоан Мачадо и др. Специ-
ален гост на Конвента беше Н.Пр. 
Патрик Рей- Велик Майстор на Ор-

дена. Като гости присъстваха и Ве-
ликият Архонт Н.Пр. Иван Кочев и 
посланикът на Малтийския Орден в 
България Н.Пр. М. Понти.

На пресконференция, състоя-
ла се преди началото на Конвента, 
Н.Пр. Румен Ралчев- Велик Приор 
на Велик Приорат България предста-
ви основните инициативи на Велик 
Приорат България през годината. 
Бяха зададени и много въпроси към 
чуждестранните гости на Конвента.

На Конвента бе учредена с ритуал 
нова Командерия на Велик Приорат 
България- Командерията "Св. Па-
триарх Евтимий" във Велико Тър-

ново, с Командер Брат Емил Рашев. 
Тържествено бе осветено знамето на 
Командерията. Представено беше и 
новото издание на "Устав, Правил-
ник и Наръчник" на Велик Приорат 
България (книга № 25 от Библиоте-
ката ни). В него са представени изме-
ненията и допълненията, направени 
от Великия Съвет, както и приетия 
нов Ритуал на Командерия.

На гала-вечерята, както вина-
ги, обстановката бе приповдигната, 
празнична и с много настроение. 
Песните и танците продължиха до 
ранни зори, като в тях се включиха 
повечето от присъстващите.

ХVІІ Конвент 
на Велик Приорат 

България

10     Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2013 ã.



ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2013 ã.     11  



12     Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2013 ã.



ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2013 ã.     13  



��������	������	

ВП БЪЛГАРИЯВП БЪЛГАРИЯ

14     Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2013 ã.



ВП БЪЛГАРИЯВП БЪЛГАРИЯ

Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2013 ã.     15  



16     Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2013 ã.

��������	������	

ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

От 28 октомври до 3 ноември 
2013 г. Негово Високопре-
освещенство Севастийският 

архиепископ Теодосий бе на посеще-
ние в България по покана на Велик 
Приорат България. 

По време на посещението си 
Н.Впр.Митрополит Теодосий се 
срещна с Н.ВПр.Патриарх Неофит. 
По време на срещата Н.Впр.Патри-

арх Неофит изяви желание за среща с 
Н.Пр. Румен Ралчев- Велик Приор на 
Велик Приорат България.

На 29 октомври в сградата на Ар-
менското църковно настоятелство в 
София се състоя среща между Мит-
рополит Теодосий и членовете на 
Националния съвет на религиозните 
общности в България. На срещата 
присъстваха членовете на Съвета- 

представители на БПЦ, на еврейска-
та църква, арменската, зам. главния 
мюфтия в България,представител на 
Църквата на методистите, на Католи-
ческата църква и на протестантите. 
Председателят на Съвета- Брат Ру-
пен Киркорян връчи на Митрополит 
Теодосий почетния знак на Съвета . 
Проведе се задълбочен и приятелски 
разговор за възможностите за ►

Посещение на 
Митрополит Теодосий 
(Аталлах Ханна)
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► сътрудничество между рели-
гиите, за диалог и необходимостта от 
намиране на мирни решения по спор-
ните въпроси в Светите земи.

На 29 октомври в Клуб 2008 се 
състоя среща между Митрополит Те-
одосий и членовете на Великия Съвет 
на Велик Приорат България. На тази 
среща Митрополитът изрази задо-
волството си от споделянето на общи 
цели- за запазване на християнството 
в Светите земи, за построяването на 
мостове между авраамическите рели-
гии, за подпомагане на нуждаещите 
се и християни в беда. Той освети па-
раклиса на Велик Приорат България 
в Клуб 2008, както и новите икони, 
поставени там.

На 30 октомври в хотел "Кем-
пински" Н.Впр.Теодосий изнесе 
лекция на тема "Християните-араби 
на фона на арабската пролет". В нея 
той подробно разказа за обстановка-
та в Светите земи и особено в Сирия. 
Митрополитът осъди проявите на 
религиозен екстремизъм и терори-
зъм, като призова за диалог между 
отделните религии. Изнесе и редица 
факти за насилието над християните, 

за убитите и подпалените християн-
ски храмове в арабския свят. Покър-
тителен бе разказа му за преживяното 
от християнски бежанци от Сирия, 
намиращи се в момента в Австралия 
(понастоящем там има повече от 50 
000 бежанци-християни). Митропо-
лит Теодосий счита за осъдителни 
опитите на някои сили "да внесат 
демокрация" в арабските държави, 
използвайки "арабската пролет". Из-
несе дадни за доставки на оръжие, 
за обучение в специални лагери на 
представители на войнстващия ис-
лям, за финансиране на противници-
те на законните правителства в араб-
ските държави. Според Митрополит 
Теодосий ударите са насочени както 
към християните, така и към мюсюл-
маните, мирно съжителствали пове-
че от хиляда години с тях. "Борете се 
за разбирателство между различните 
вероизповедания, тъй като красотата 
на Изтока е именно в мирното съжи-
телство и подкрепата между тях, да-
тиращи от векове". Той се обърна и 
към българския народ с призив "като 
християнски народ да съчувства и 
помогне според възможностите си за 
облекчаване съдбата на християните 

в Сирия, защото ние като христия-
ни не можем да разделяме хората на 
наши и други, а на всички нуждаещи 
се".

На 1 ноември- Денят на будите-
лите по покана на Старозагорския 
Митрополит Н.Впр. Галактион Мит-
рополит Теодосий и Н.Пр.Румен Рал-
чев- Велик Приор посетиха гр. Стара 
Загора. В храма "Св. Великомъченик 
Теодор Тирон" двамата Митрополи-
ти отслужиха съвместна тържествена 
литургия. След службата се състоя им-
провизирана среща с църковното на-
стоятелство и присъстващите миря-
ни. В зала "П.Р.Славейков" в Община 
Стара Загора пред общинските съвет-
ници и граждани Митрополит Теодо-
сий изнесе лекция на тема "Положе-
нието на християнското население в 
държавите от "арабската пролет" и 
по-специално в Сирия. От името на 
кмета на Община Стара Загора- г-н 
Живко Тодоров, му бе връчен поче-
тен плакет на Общината. 

На 3-ти ноември Митрополит Те-
одосий отслужи неделната служба в 
катедралния храм "Св.Неделя" в сто-
лицата.
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По покана на Велик Прио-
рат България от 7-ми до 
12 ноември 2013 г. на офи-

циално посещение в България бе 
Н.Пр. Бригаден генерал (ор) Патрик 
Рей- Велик Майстор на Ордена. По-
сещението му започна със среща с 
членовете на Великия Съвет на Ве-
лик Приорат България в Клуб "2008" 
и с разглеждане на Молитвения дом 
и Параклиса в Клуб "2008". Бяха 
проведени редица работни срещи- с 
Великия Приор на Велик Приорат 
България- Румен Ралчев и с госту-
ващите Велики Приори от други 
Велики Приорати, с Командерите и 
членове на Командериите от Русия 
и Украйна, където Велик Приорат 
България има менторства.

На 11 ноември бе проведена и 
среща, по желание на Патрик Рей, с 
д-р Николай Чирпанлиев- Председа-
тел на Държавната агенция за бежа-
нците при Министерския Съвет. На 
тази среща бяха дискутирани про-
блемите при приемане и настаняване 
на бежанците- к финансови и логис-
тични, а също така и възможностите 
за оказване на съдействие на Агенци-
ята както от страна на Ордена, така 
и от страна на американски неправи-
телствени организации и ООН. 

Посещение на Патрик Рей 
ВЕЛИК МАЙСТОР НА ОРДЕНА

ВП БЪЛГАРИЯВП БЪЛГАРИЯ

Среща с полковник о.п. Николай Чирпанлиев, председател на Държавната агенция за 
бежанците при Министерски съвет

Среща с Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители
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На 31.10.2013 г. в хотел 
"Кемпински" се състоя 
представянето на втория 

том от поредицата "Тамплиерство 
и масонство", с автор Румен Ралчев- 
Велик Приор на Велик Приорат 
България. Книгата е с пореден № 26 
от Библиотеката на Велик Приорат 
България.

В тази книга за пръв път са пуб-
ликувани тамплиерските устави, 
включително и тайния устав, създа-
ден от мистериозния Магистър Рон-
селан. Книгата е ориентирана преди 
всичко към историята на тамплиер-
ството и масонството, като коректно 
са представени исторически факти, 
документи и свидетелства, малко 
познати днес. Авторът се спира на 
общото между масонството и там-
плиерството по отношение на по-
знанието и предаването му, отно-
шението на уважение към другия и 
вярата му, любовта и служенето на 
Идеала.

На представянето присъства-
ха общественици, представители 
на основните Ордени и общества 
в България, журналисти и учени. 
Специален гост бе Митрополит 
Теодосий (Атталах Ханна), гост на 
Велик Приорат България. Отноше-
ние към книгата взе проф. Валери 
Стефанов, автор на предговора на 
книгата, както и г-жа Славка Бозу-
кова- гл. редактор на в-к "Стандарт", 
която отбеляза, че Румен Ралчев се 
е "доказал вече освен като рицар на 
духа, отстояващ патриотични каузи 
и като рицар на словото". Изказаха 
се и проф. Недьо Недев, акад. Асен 
Богданов, д-р Теодора Узунова и 
Великият Майстор на ВЛСС Брат 
Валери.

Представяне на книгата 

Тамплиерство и масонство, т. 2 
От Ордена на Храма 
до франкмасонството

ВП БЪЛГАРИЯВП БЪЛГАРИЯ
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На 23 ноември 2013 г. в Малта 
се проведе годишният Кон-
вент на Малтийския рицар-

ски Орден. По покана на Н.Пр.Кали 
Дон Базилио ди Сан Лоренцо, Хер-
цог на Джедисан и 77-ми Принц и Ве-
лик Майстор на Ордена на Конвента 
присъства официална делегация на 
Велик Приорат България, водена 
от Н.Пр.Румен Ралчев- Велик При-
ор. Конвента се проведе в прекрасна 

средновековна църква, собственост 
на Ордена. Присъстваха благородни 
особи- членове и гости на Ордена 
от цял свят. Бе посветени в рицарски 
сан и една тайландска принцеса, член 
на действащото кралско семейство в 
Тайланд. 

Бяха обсъдени възможностите 
за сътрудничество между Малтий-
ския Орден и Велик Приорат Бълга-

рия.  Малтийският Орден, като пряк 
наследник на Ордена на Рицарите 
Хоспиталиери, има за основна цел 
благотворителна дейност, свързана 
с лечение- основно на деца в нужда. 
В тази връзка през следващата годи-
на Великият Майстор на Малтийския 
Орден ще посети България за сключ-
ване на споразумение за съвместна 
дейност в тази насока на територията 
на Велик Приорат България.

Посещещение на делегация на Велик Приорат 
България на Конвента на Малтийския Орден 
22-24 ноември 2013 г.



КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 22 ноември Командерия „Св. Андрей Първозвани” проведе ритуален събор 
по случай празника на своя патрон и втория си рожден ден. Гости на събитието 
бяха Командерите на Командерии „Св. Лазар Български” – Богомил Петков и 

„Св. Никита Ремесиански” – Петър Георгиев, Рицари, Дами и Постуланти от Командери-
ите „Св. Лазар Български” и „Св. Никита Ремесиански”.

Сестра Дияна Славова представи доклад на тема „Религията в съвременния свят”, а 
Командерът Денчо Бояджиев запозна присъстващите с дейността на Командерията меж-
ду двата събора и с предстоящите събития до края на годината. Приет бе и един нов 
Постулант.

Събор на Командерия 
„Св. Андрей Първозвани”

22. 11. 2013 г.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия 
„Св. Георги Победоносец“

27.11.2013г. 
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на 
Командерия 
„Св. Лазар 
Български“ 
30.11.2013г. 

На 30 ноември 2013 г.  в гр. Трявна се проведе открит 
Събор на Командерия ”Св. Лазар Български” гр. 
Габрово.  Гости на събора бяха Кмета на гр. Трявна-

Драгомир Николов, ген. майор Румен Ралчев-Велик Приор на 
Велик Приорат България,Хермина Георгиева-Велик Секретар, 
Командерите на Командерии от Плевен, Пловдив, Разград и 
София.  На  Събора бяха наградени творбите от конкурс на 
тема „Образът на Жак Дьо Моле през погледът на младия тво-
рец”. 

Конкурсът се проведе сред възпитаниците на НГПИ ”Тре-
вненска школа” гр.  Трявна  и целта бе да се популяризира де-
лото на последния Велик Магистър на Ордена на Тамплиерите 
послучай  700 години от гибелта на Жак Дьо Моле. 

Участваха единадесет творби. Комисия председателствана 
от художника Васко Василев класира на първо място работа-
та на  Валентин Нанков-17 години. На второ място -релеф на 
Здравко Бенев-17 години. Третото място зае творбата на  Ми-
рела Петрова-15 години. 

Командерът Богомил Петков връчи парични награди за 
1-во място-250 лв. , за второ място -150 лв.  и за 3-то място-
100 лв. . Най-младия участник   Ивана Иванова получи награ-
да-  книгата „Бойни техники на средните векове” издателство 
на ВП България. 

Жак дьо Моле е 23-ят и последен Велик Магистър на Орде-
на на тамплиерите.  

Книги,издадени от Велик Приорат България се дариха на  
Читалище „П. Славейков 1871 гр. Трявна” и НГПИ „Тревнен-
ска школа”. 

По време на събора Командерът Богомил Петков сподели 
очакванията си във връзка с тържественото честване на 240-та-
та годишнина през месец април 2014 год. от рождението на 
Св. Лазар Дебелдялски. Командерът на Комадерията в Габрово 
направи  равносметка на постигнатото по строителството на 
храма в с.  Дебел Дял,община Габрово. Църквата вече е измаза-
на вътрешно и външно,направени са метална оградата  и врати.  
До момента в строителството са вложени 117 хил.  лв. ,необхо-
димите средства за окончателното завършване са  15 хил. лв.  

Желаещите да помогнат за довършване на това добро 
дело могат да преведат средства по  банкова сметка на Фон-
дация Св. Лазар Български” в ОББ АД-Габрово - IBAN 
–BG90UBBS81411010124510;BIC –UBBSBGSF. 



��������	������	

26     Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2013 ã.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 5 декември 2013 год. в Клуб 
„2008“ се проведе последни-
ят от планираните ритуални 

събори на Командерия  „Св. Архан-
гел Михаил“ - София. По случайност 
това беше и последният за годината 
събор на Командерия от състава на 
Велик Приорат България.  

Присъстваха над 25 Рицари и 
Дами от Командерията, а също и пос-
туланти. Съборът беше уважен и от 
трима рицари и дами от Командерия 
„Св. Св. Константин и Елена“ – гр. 
Пазарджик, с която членовете на на-
шата Командерия поддържат много 
близки приятелски отношения. 

Присъстваха Великият Секретар 
на ВП България – сестра Хермина Ге-
оргиева и Великият Офицер по Ев-
ропейските програми – брат Пламен 
Лазаров. 

На Събора беше отчетена дей-

ността по изграждането на бъдещата 
прецептория в гр. Шумен, за което 
Командерия „Св. Архангел Михаил“ 
има изричен мандат. Към момента 
в структурата на Командерията има 
приети седем постуланти от този 
град. Един от тях вече е преминал 
през рицарска инвеститура.

Брат Пламен Лазаров изнесе спе-
циално подготвен доклад на тема 
„Човешките права и тамплиерство-
то“. Както всеки друг  път, и сега до-
кладът провокира размислите на при-
състващите – този път за сложните 
взаимоотношения между изконните 
човешки права и добродетели и там-
плиерската философия. 

На Събора се проведе и церемо-
ния по прием на постуланти. Към Ко-
мандерията се присъединиха още два-
ма наши братя от Шумен – Красимир 
Радев и Стоян Арабаджиев. Двамата 

бяха изключително развълнувани 
от ритуала по приемането и от топ-
лото отношение на всички рицари 
и дами от Командерията към тях. За 
безупречното протичане на ритуала 
спомогна и брат Димитър Боянов – 
Церемониалмайстор на Командерия 
„Св. Св. Константин и Елена“, който 
беше поел същата функция на сегаш-
ния събор.

В заключение Великият Секретар 
сестра Хермина Георгиева информи-
ра присъстващите за по-значимите 
събития от последния събор до сега, 
свързани с дейността на Великия 
Приорат, а също и с някои въпроси 
относно предстоящия традиционен 
Коледен бал на рицарите. 

Вечерта завърши с малък коктейл 
в залата на клуба и с приятни разго-
вори между рицарите и дамите от Ко-
мандерията.

Събор на Командерия 
„Св. Архангел Михаил“

5.12.2013г. 
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 01.10.2013г. Команде-
рия „Св.св.Константин 
и Елена“ – гр.Пазарджик 

пое инициатива „ДА БЪДЕМ 
ХОРА“  за събиране на книги, 
учебници и дрехи които да бъдат 
дарени на многодетни семейства 
и такива в неравностойно поло-
жение в чест на деня на будители-
те.  Като медийни партньори бяха 
привлечени местната телевизия 
„Телекабел“, които ежедневно 
обявяваха пунктовете в които се 
набират даренията и периодич-
но информираха общественоста 
за развитието на кампанията. За 
граждани които нямат възмож-
ност да донесат даренията, беше 
обявен телефон на който прие-
махме обажданията и подсигуря-
вахме вземането на помощите от 
място. 

На 02,11,2013г. Дарихме съ-
браните помощи на нуждаещите 
се семейства в с.Калугерово под 
егидата на кметство Калугерово и 
с личното съдействие и ангажи-
раност на кмета на с.Калугерово 
– Сергей Вачев. Пред читалище 
„Теофил Бейков“ се бяха съ-
брали нуждаещите се семейства 
от  Калугерово, с. Динката и 
с.Боримечково. Небивал беше 
и интересът към книгите които 
бяха подредени пред читалище-
то и желаещите ги разглеждаха и 
взимаха взависимост от интере-
сите си. 

Кметът на с.Калугерово ни 
благодари и ни подари цветя от 
името на нуждаещите се. 

Събраните дрехи бяха над 
450 кг., а книгите над 600 броя. 

Командерия 
„Св.св. Константин и Елена“

2.11.2013г. 

Дарение на книги и дрехи на нуждаещи се
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Има хора, които умеят да след-
ват мечтите си. Един от тях 
е брат Илиян, чиято мечта и 

страст са пътешествията. Неуморни-
ят пътешественик от Града на розите 
вече е бил и на петте континента, в 
това число и на Антарктида. Но по-
следното му предизвикателство е свър-
зано с мистичния магнетизъм на Хи-
малаите и т.нар. “Забранени кралства”. 
Илиян се завърна от там, за да разкаже 
със средствата на седмото изкуство за 
своите срещи с уникалната култура и 
суровата екзотика на най-високата пла-
нина в света, осъществени по време на 
неговата дългоподготвяна експедиция.

В това си приключение брат Или-
ян имаше поставена задача от Н.Пр.
Румен Ралчев, да изучи местните ре-
лигии и осъществи контакт с техните 
представители, за осъществяване на 
една от целите на тамплиерството-
екуменизма.

Пред препълнена зала в Регионал-
ната библиотека “Захарий Княжески” 

на 20 ноември бе показан предпреми-
ерно дебютният документален филм 
на Илиян. Кино-лентата е посветена 
на кралство Бутан и е първа част от 
четирилогията със заглавие “Забране-
ните кралства на Хималаите” - Бутан, 
Сиким, Мустанг и Непал.

“Преди години, когато за първи 
път се приземих на летището в Ка-
тманду не подозирах, че отново ще 
стъпя тук, но на път за скритите от 
хималайските върхове и забранени от 
крале и правителства кралства Бутан, 
Сиким, Мустанг и разбира се Непал, 
служещ ми за отправна точка към тях. 
Тази дълго чакана и подготвяна експе-
диция предстои да ме заведе на места 
неизвестни доскоро на човечеството, 
а на някои от тях  няма сведения да 
е стъпвал българин.” – така започва 
зад кадър разказа си неуморният пъ-
тешественик от Казанлък.  

Филмовата поредица, на която 
Илиян е продуцент, сценарист, опе-
ратор и режисьор бе представена от 

Елена Димитрова - един от най-авто-
ритетните режисьори и сценаристи в 
българското документално кино.

“Благодарна съм на съдбата, че ме 
срещна с един човек, за когото опо-
знаването на света, силните усеща-
ния в живота, дързостта да се разчи-
та само на собствените сили е както 
предизвикателство, така и призвание. 
Това е Илиян Дончев. – сподели  
Елена Димитрова. Радостта ми идва-
ше от факта, че един българин, един 
казанлъчанин, един човек, израснал в 
Долината на розите, е дръзнал да се 
отправи не къде да е, а към Хималаите 
и да покори тъй наречените „Забра-
нени кралства”!”

След прожекцията старозагорска-
та публика засипа автора с въпроси, 
свързани с бита, вярванията и тради-
циите на бутанците. Очаква се „чети-
рилогията” от филми да е готова до 
пролетта, когато ще се състои и офи-
циалната им премиера. 

nnDnn

Забранените кралства 
на Хималаите
Брат Илиян Дончев в Бутан, 
Сиким, Мустанг и Непал

ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВОХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО
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Малта и нейните острови са 
намират на 90 км от Сици-
лия и може да се каже, че са 

самият център на Средиземноморие-
то.

Малтийският архипелаг се състои 
от три обитаеми острова: Малта, Гозо 
и Комино, и три необитаеми: Коми-
нотто, Филфла и Сент Полос. Малта 
е разположена на 320 кв. метра и има 
около 400 хиляди жители. Тя се смята 
за една от най-гъсто населени държа-
ва в Европа.

Първите заселници на острова да-
тират от 4000 г. пр. н.е. Те пристигат 
на острова от Сицилия. По истори-
чески данни през праисторическия 
период Малта  е била обитавана от 
различни племена.

Интересът към Малта не стихва 

и  по-късно.  През 800 г.пр. н.е. тя е 
окупирана от финикийци. След тях 
идват картагенци. След Пуническите 
войни Малта става част от Римската 
империя.

Нов етап в развитието на Малта 
бележи едно събитие. След корабо-
крушение Свети Павел се спасява на 
остров Малта и за три месечния си 
престой успява да положи основи-
те на християнството. Записите на 
Св. Лука – също корабокрушенец от 
същия кореб, разказват, че Св. Па-
вел излекувал от простуда бащата на 
губернатора, след което той приема 
християнската вяра. И на мястото на 
вилата, в която е живял губернато-
рът, е построена първата християнска 
църка – днес катедралния събор Св. 
Павел в Медина.

След 836 г. започва нашествието 
на арабите. Отправна точка за заво-
юването на Малта служи Сицилия, 
завоювавна от северо африканските 
араби (днес Тунис)

През 1090 г. граф Роджер Нор-
мански завоюва Малта и я използва 
като защита срещу евентуални набези 
към Сицилия. Попадналите във васал-
на зависимост араби  и християните 
били поробени.

След смъртта на последния крал 
на Нормандия в Малта последова-
телно властват различни династии от 
Германия, Франция и Испания. По 
това време на островите се появяват и 
представители на основните католи-
чески ордени – францисканци, кар-
мелити, августинци, доминиканци и 
„малките братя”. ►

Малта
Ñåñòðà Ðàäà Ïàíãåëîâà, DCTJ
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След падането на Акон през 1291 
г.  рицарите на Ордена на Св. Йоан 
Кръстител са изгонени от Светите 
земи и седем години след скитане по 
света император Карл V им подарява 
Малта. Рицарите се заемат да орга-
низират живота си съгласно прин-
ципите, разработени от тях в Родос. 
Първоначално построяват болни-
ца. Орденът е разделен на „езици”, 
тъй като са многонационална ор-
ганизация. „Езиците” съответно са 
представлявали: Бавария, Прованс, 
Франция, Арагон, Кастилия, Англия, 
Германия.  Всеки „език” е имал свой 
„ОБЕРЖ” в превод означава хостел 
или общежитие – генерална рези-
денция. Тези щаб-квартири са имали 
строго определени функции и всяка 
една от щаб-квартирите е отговаря-
ла за защитата на определени фор-
тификационни съоръжения или за 
една кула. Защитните съоръжения се 
атакуват от турците два пъти – през 
1547 г. и 1551 г. На 18 май 1565 г. 
започва великата обсада.  Турците и 
техните съюзници изпращат в бой 48 
хилядна войска. Тяхното намерениее  
е след завоюването на архипелага да 
се насочат към южна Европа. Срещу 
турците се изправят около 8000 чове-
ка, от които 540 рицари и 4 000 мал-
тийци. Другите са били испански и 
италиански търговци. След успешни 
битки турците се насочват към форт 
Сант Елмо, който им е необходим за 

акустирането на огромния им флот. 
Започва безпощадна битка, която 
след идването на подкрепление от 
Сицилия завършва с победа за  мал-
тийците.

Поради обсада и недостатъчно 
време Великият магистър на Ордена 
избира да построи само една крепост 
и кани през 1557 г. чужди инженери. 
Така и не успяват да я укрепят. След 
свалянето на обсадата обаче папа 
Пий IV изпраща воянния си инженер 
Фарнческо Лапарели и започва рекон-
струкция на пристанището Делото на 
първия магистър Ла Валет е продъл-
жено от други Велики магистри.

През 18 век с идването на ре-
публиканското правителство във 
Франция имуществото на Ордена е 
конфискувано. Когато избират пос-
ледния Велик Магистър Фердинанд 
фон Хомпеш, Напопелон се готви за 
завземането на Малта. Той опостуша-
ва всички щаб-кваритири на Ордена  
и преминава към опустошаването на 
църквите. През 1798 г. британска ар-
мия превзема острова и французите 
се предават. Те капитулират окончча-
телно през 1800 г. 

През 1802 г. Малта отново е под 
едикцията на Ордена Св. Йоан Кръ-
стител.

Историята на Малта продължава 
с участието и в редица войни като 

Кримската война, Първа световна 
война и Втора световна война. През 
цялото това време Малта предоставя 
своите пристанища на съюзниците, 
а болниците на ранените и пострада-
лите. 

Едва 1964 г. Малта става независима 
държава в рамките на Commonwealth 
и кралицата на Великобритания става 
кралица на Малта. На 31 март 1979 г. 
Малта става неутрална държава, а на 
1 май 2004 г. влиза в състава на Веро-
пейския съюз.

Днес, за бурното и превратно ми-
нало на Малта свидетелстват изклю-
чително много исторически паметни-
ци. Невъзможно е да бъдат посетени 
за краткото време на престой  на бъ-
гарската делегация. Успяваме да над-
никнем само в старата част на столи-
цата ВАЛЕТА.

Великият магистър Жан Паризо 
де ла Валет полага основите на кръс-
тения на него град. Основната грижа 
на Великия Магистър е била не да съз-
даде град с красиви замъци, а крепост, 
която да защитава двете пристанища, 
разположени от двете страни на ска-
листия  полуостров. 

Първите здания са именно хосте-
лите на различните етнически гру-
пи „езици”. Всяка такава сграда 
„ОБЕРЖ” е имала свой параклис, 
столова и помещения около вътреш-

►
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ния двор. Първият такъв Оберж е бил 
на Прованс. Построен е през 1571 – 
1575 г., където се е помещавал Вале-
кия Командор, който едновременно с 
това е бил и ковчежникът на Ордена. 
Днес тук се намира Архиологическия 
музей на Малта. 

Обержът на Кастилия е бил по-
строен през 1574 г.. Това е била щаб-
квартирата на Великия канцлер на 
Ордена.  По-късно, през 1744 г. , по 
време на Великия магистър Пинто де 
Фонсек сградата е силно реконструи-
рана. 

Голямото значение, което Орде-
нът е отдавал на военните укрепления 
е видимо и от руините на легендарния 
Форт Сан Елмо, построен през 1551 г. 
известен в историята на Малта от вре-
мето на „великата обсада” на турците. 
Той е запазил своя внушителен  вид. 
Изглед към тази част на брега има от 
градините на горната и долнага Бара-
ки. Те са създадени през 16 и 17 век 
и изобилстват с екзотични растения и 
прекрасни скулптури.

Постепенно градът от крепост се 
привръща и в град на дворците. Най-
импозантен е Дворецът на Великия 
магстър. Сградата е разположена на 
два етажа и заема цяло каре с вътреш-
ни дворове. Всяка зала носи своята 
история и наименование. И до днес 
в една от залите, т.н. Оръжейна зала  

на втория етаж заседават малтийските 
депутати. Залата на Върхавния съвет 
или Тронната зала също така е богато 
изписана и в е впечатляваща с тема-
тичното многообразие от скултури, 
фрески и картини. В единия край на 
залата може да се види и тронът на 
Великите магистри. Традицията, но-
воизбран Велик магистър да подарява 
щедри дарения по време на  неговия 
избор е увековечена в залата на го-
блените. В личните апартаменти на 
Великите магистри днес се помещава 
кабинетът на президента на републи-
ката Трудно е малко думи да се опише 
блясъкът и разкошът на всички зали 
и коридори. 

Последният дворец, построен от 
Ордена е била сградата на Национал-
ната библиотека, къдет се съхранява 
богата колекция от средновековни 
книги.

Архитектурата на  църквите във 
Валета също така е впечатляваща. 
Строгите и семпли на декорации фа-
сади контрастират с богатството и 
пищността отвътре. Това също така се 
дължи на факта, че всеки новоприет 
рицар в ордена е трябвало да поднесе 
щедри подаръци за Ордена. В една от 
църквите има и картина на световно-
известния Караваджо, избягал в Малта 
от правосъдието „Утсичане на глава-
та на Св. Йоан Кръстител”. Легендата 
твърди, че в тази картина Караваджо е 

възпроизвел собственото си престъп-
ление.След изписването на картините 
на 14 юли 1608 г. Великият художник 
получава орденска титла „Кавалер на 
милостта”. Не след дълго поради кав-
га с по-висшестоящ рицар, той бива 
изгонен от Ордена..

Валета разполага и с много му-
зеи, но не може да не се отбележи 
уникалният Музеей на оръжието, 
който се намира на първия етаж в  
помещенията на Двореца на Вели-
кия Магистър. Музеят разпоолага 
са над 5000 оригинални експоната. 
Най-важни се смятат доспехите на 
двамата Валики магистри на Ордена 
-  Алоф де Винякура и де ла Вале-
тте. След  смъртта на рицарите оръ-
жието им е ставало собственост на 
Ордена. 

За Валета може да се разказва още 
много. За да се видят и другите забе-
лежителности са необходими много 
дни. Ролята, която Орденът на Св. 
Йоан Кръстител е изиграл в Малта се 
доказва и с факта, че днес малтийски-
ят кръст е символ на Малта. Кръстът 
има осем върха, които символизират 
небесните добродетели – истина, 
вяра, разкаяние, справедливост, ми-
лосърдие, чистота и търпимост. Тези 
върхове обозначават и национално-
стите на рицарите, дошли от осем 
страни.  

nnDnn
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Когато Вдъхновението ни до-
косне, другото е въпрос на ме-
ханични движения... не винаги 

"правилни", но вършещи Добрата Ра-
бота.. Търси и ще бъдеш намерен...

Какво правим тук в Храма, ако ще 
мислим за нещо извън него... Не знам 
дали има друг свят извън нас освен 
този, в чиято Вътрешна Вселена жи-
веем...

Процесите, които движат и под-
държат Вселената, Всемира, са веро-
ятно безбройни, но могат да се сведат 
до отдаване, приемане и трансформа-
ция... това в пълна степен важи и за 
живота на хората... Не е сигурно дали 
има Рай, но има път към него... но 
дори и да няма път, има пътуване...

Макар и устните да го наричат с 
много имена очите виждат само Него, 
но аз не именувам, а мълча и мисля за 
това, което ми изпраща. За чувствата 
намирам синоними за скритите Идеи 
– символи различни. Не съм поет, а 
само писар на Незримото неизкриве-
но отражение на Първобраза безмъл-
вен...   

Просветлението не е нищо особе-
но, освен че нещата от живота стават 
по-светли, по-ясни. Разбираме и на-
пълно осъзнаваме защо и как се случ-
ват, но най-важното е, че започваме 
да живеем според мисията си, в пълно 
съгласие с нея, да вършим онези пре-
допределености, които според Плана 
за Реализацията на Световете и запаз-
ването на Равновесието следва да се 
случат чрез нас. И само когато е необ-
ходимо, получаваме различни свръх-
способности... за по-кратко или дъл-
го. Тези способности не следва да ни 
правят по-различни от другите, да ни 
създават самочувствие на по-издигна-
ти от онези, които не ги притежават, 
да ни изкушават за излишна показ-
ност. Сега Брат Х не може да лекува 
с едно докосване, Брат Y да ходи по 

водата, Брат Z да премества планини. 
Но когато нещо от Плана следва да 
бъде направено чрез тях, те ще при-
добият необходимите способности, 
може би не толкова магически и впе-
чатляващи, но достатъчни да свършат 
добре необходимата Работа. После, 
пак според Плана, може да ги загубят 
и това ще бъде за тяхно добро, а също 
и за света.  За да не се самоопияняват, 
да се отклонят и бъдат все някога уни-
щожени от гордостта и суетата. И за 
да не бъдат нарушени СЪНЯ... и ИГ-
РАТА... заради които ни има...

Преди години съзнателно се заех 
да търся онези невидими закономер-
ности, които стоят зад близката до 
тях дума Случай... за мен изразяваща 
времепространството, създаващо сре-
дата за НАМИРАНЕТО НИ. По друг 
начин изразено – едва ли бихме при-
съствали в средата на Тамплиерство-
то, ако в пряк или преносен смисъл 
казано, не беше ПРЕДОПРЕДЕЛЕ-
НО да сме там.  

Ритуалите, нашите кратки „из-
лизания“ извън предхрамовия свят, 
осъзнати или не, ни хармонизират 
спрямо Вселената, общността ни, и 
най-важното, спрямо самите себе си и 
микросредата ни, спряма индивидуал-
ния ни живот. В такъв смисъл за Риту-
ал можем да считаме не само събира-
нията ни в Храма, а и всяко житейско 
действие, обстоятелство или усещане, 
което ни носи подобни плодове. 

Тук няма строги правила или пъ-
тища, които да ни водят до резулта-
тите. По-скоро те се базират на по-
стоянстването в духовните търсения, 
както в подходяща общност като на-
шата, така и индивидуални, чрез кои-
то да  бъде направена ВРЪЗКАТА С 
ИЗТОЧНИКА, както и тя да не бъде 
прекъсната или изгубена. 

За мен просветление е всичко, ко-
ето ни СВЪРЗВА с ... и тук не мога 

да отговоря с КАКВО или КОЕ, но 
предполагам, че ако някой може, то 
със сигурност няма да го изрече с ця-
лата му пълнота, а ще използва едно 
или много от символните му имена. 
Просветлението е като трансфер, 
обмен на неизразима духовност чрез 
ограничения апарат на вербалния и 
писмения език, така и чрез други из-
разни символни средства като музика, 
картини, жестове, действия...  

Каквото и да успеем да изразим, 
винаги ще има и какво да се прибави. 
И логически, и стилово, и правопис-
но. Но тук говоря за СПОНТАНОСТ-
ТА, която не се влияе от критичност-
та на умозаключенията. 

Тук пиша по-скоро пожелателно, 
мечтателно, а онова, което би могло 
се възприеме като критика може да 
се счита за неумелост в изразяване-
то. Тази тема е толкова обширна, че 
граничи с безкрайност, без значение 
плюс или минус. Но накратко, или не 
съвсем, се заключава в следното:

Според мен, всяко тамплиерско 
общуване, писмено или вербално, 
дори нещо като "Здравей Братко, как 
си?", следва да носи Духа на просвет-
лението, да има някаква, макар и малка 
духовна компонента на нещо, което 
препраща към Незримия, но все така 
Реален свят. Например  може да се до-
бави: "А днес усети ли Незримото ?" 
или „Разбра ли Посланията ?“. Тази 
"принадена стойност" е много важна 
за поддържане (дори и само като опит 
за поддържане) на Тамплиерския Дух, 
особената ни духовност, която разли-
чава Тамплиерската ни общност от 
многобройните "организации с нес-
топанска цел". 

Чета писмата между тамплиер-
ските структури и виждам добре из-
държана кореспонденция от адми-
нистративно-правна или правописна 
гледна точка. Разбира се, има някакви 

Просветлението
Áðàò Ïëàìåí Ëàçàðîâ, KCTJ
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официални изрази-клишета за Воля-
та, Братството и т.н., но това е просто 
съпътстващ стандарт по-скоро тради-
ция. Очевидно, независимо от това 
дали дадена командерия е с по-стара 
или по-кратка история, на духовност-
та е важно да се отделя необходимата 
тежест, без значение дали става въ-
прос за чисто информативно писмо 
или друго. 

Не всеки може винаги и във всеки 
момент да сътвори нещо вдъхновява-
що, но би могло да се подбере мисъл, 
стих, изречение и др. подобни кратки 
неща, които да запалят малка искрица 
поне у един от читателите или събе-
седниците, което от своя страна може 
доведе във времето до духовно акти-
виране на повече хора. Източната и 
западната търсеща мисъл е създала 
безкрайно много духовност, която 
често е събрана в едно или няколко 
кратки изречения, като например:

- Когато вътрешните състояния 
не се осъзнават, външните обстоятел-
ства се възприемат като съдба... Къде 
да намеря човек, забравил за думите, 
за да поговоря с него... 

- Да не говорим на какво може да 
попадне човек, ако реши да търси 
дори само за няколко минути в елек-
тронното или книжното простран-
ство на своята библиотека, а понякога 
е достатъчно само да се огледа около 
себи си. Ако търси, то ТЪРСЕНОТО, 
НЕОБХОДИМОТО, ще го намери. 

Работата ни следва да бъде насо-
чена и в тази незрима, неведома, ду-
ховна посока. Освен всичко друго, от 
нас се очаква да носим и ВДЪХНО-
ВЕНИЕ, нещо мистично, тайнствено, 
препращащо към НЕЗРИМОТО, на-
ричано с много различни имена, едно 
от които е ЖИВОТ, непрекъсваем и 
вечно съществуващ! Освен реалност, 
ние сме и ОЧАКВАНЕ... Очакване на 
на хората, които са или стават част от 
живота ни, за различност... онази не-
изразима, желана и толкова търсена 
и бленувана РАЗЛИЧНОСТ, заради 
която търсещите встъпват в Храма 
или хората се привързват към духов-
ни учения и религии...   

Ако се придържаме само към 
външното ни присъствие в тампли-
ерството, или към външната страна 

на живота, нерядко се стига до омръз-
ване от рутинност и клишета и разо-
чарование от липсата на постижения, 
реализация и сбъднати очаквания. 
Захващането само за видимата и осе-
заемата страна на рационалния мате-
риален живот, спазването на правила-
та и придържането към утвърдените 
обществени ценности и парадигмите 
от един определен момент нататък 
носи повече разочарование отколко-
то удовлетворение. Така личността 
може да влезе в сериозен, понякога 
необратим конфликт със себе си. 

МИСТИЧНОСТТА, ТАЙН-
СТВЕНОСТТА НА ЖИВОТА не е 
илюзия, не е просто плащ и маска, 
а вътрешноприсъща и необходима 
компонента, чието присъствие се усе-
ща все по-силно именно след опре-
делен етап на развитието и самонад-
граждането ни. 

Нима има Рицар или Дама, който 
още при приемането си в Тамплиер-
ството да не е отговорил положител-
но и с убеденост на въпроса "Вярвате 
ли в съществуването на Бог ?" А как 
после тази вяра бива развита и НАД-
ГРАДЕНА до степен не вече да вярва-
ме, а да сме несъмнено убедени в това 
СЪЩЕСТВУВАНЕ? Само с литера-
турни и Интернет справки ли, офор-
мени като текстове, задължителни за 
повдигането ни в степените на йерар-
хията? Как вярата се е превърнала в 
ПРИСЪСТВИЕ в някога само теоре-
тичните книжни светове и въобража-
еми реалности? Как, в индивидуален 
план, сме осъзнали, „вътрешно“ пре-
работили и приложили  духовността, 
достигнала до нас чрез различните 
изразни форми и проявления на НЕ-
ЩОТО. А всичко това помогнало ли 
е животът ни да бъде в хармония с 
Мисията ни на този свят? Всъщност 
как извършваме „Работата“, която би 
могла да се символизира чрез проце-
са 

Информация /знаци, послания, 
размисъл, осъзнаване, съзерцание, 
блаженство, неизразимост/...   

Какво ни приближава към незри-
мия дух на Тамплиерството? Какво ни 
съединява съзнателно с ДУХА СЪЗ-
ДАТЕЛ, ПОДДЪРЖАЩ И ТРАН-
СФОРМИРАЩ ВСЕЛЕНАТА? 
Какво ни превръща в неизкривено 

ОТРАЖЕНИЕ НА ПЪРВООБРАЗА 
НА ВСЕМИРА, и ни прави, посре-
дници, медиатори, ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА И МАТЕ-
РИАЛИЗИРАНЕТО НА ИДЕЯТА? 
ИДЕЯТА, КОЯТО ВОДИ ДО РАЗ-
ГРЪЩАНЕ НА СВЕТОВЕТЕ, само 
условно определяни като външни и 
вътрешни? 

А какво ли ни отклонява към 
външната показност, желанието за 
йерархичен растеж, към суетността и 
надменността, към усещането за не-
погрешимост и задейства механизма 
на неотредените ни, но добре зарабо-
тени последствия... 

ТАМПЛИЕРСТВОТО, което в 
личен аспект си позволявам да иден-
тифицирам напълно с духовния жи-
вот,  както би следвало да е според 
ЗАМИСЪЛА, е съчетание на РА-
ЦИОНАЛНОСТ И ИРАЦИОНАЛ-
НОСТ... и двете с еднаква тежест, 
балансиращи се взаимно, редуващи 
се, съответно преобладаващи, засил-
ващи се и отслабващи в проявленията 
си, но винаги неделимо заедно. Виж-
даме и чуваме - да, винаги... Усещаме 
и чувстваме... да, също винаги! Илю-
зията, заблудата се поражда, когато се 
захванем и настояваме само за едната 
страна, независимо коя и пренебрег-
ваме другата.

От нас зависи дали да живеем 
осъзнато и хармонично в света на 
пълното и неизкривено материал-
но ОТРАЖЕНИЕ НА СВЕТА НА 
ИДЕИТЕ... или да сме лутащи се в 
света на „Последствията“, породени 
от суетно интерпретиране и користно 
прилагане на същите тези безначални 
и несубективни ИДЕИ.

Има ли значение, коя е по-убеди-
телната теория за сътворението и раз-
гръщането на Всемира и в частност 
на нашия свят? Големият Взрив или 
„Да Бъде Светлина!“, Еволюцията 
или ВОЛЯТА МУ ! 

Може би няма... или няма да има... 
когато осъзнаем, че освен във „Външ-
ната“ Вселена пребиваваме едновре-
менно и във „Вътрешната“. Всъщ-
ност в онази ЕДИННА ВСЕЛЕНА, 
която не е пространствено някъде вън 
или вътре... а е просто и неизразимо 
някъде... ТАМ НЯКЪДЕ...

nnDnn
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Константин I Велики офици-
ално е признат за първият 
християнски римски импера-

тор. От Римската църква е удостоен 
с титлата „Велики“ за своя принос 
към християнството. Византийският 
литургичен календар, използван от 
Източноправославната църква и из-
точнокатолическите църкви с визан-
тийски обред, почитат Константин и 
неговата майка Елена като светци на 
21 май. Константин е провъзгласен 
за Август от войските си в Брита-
ния през 306 година от Христа, след 
като отстранява всички съперници за 
властта и управлява Римската импе-
рия (еднолично от 324 г.) до своята 
смърт през 337 година. 

Император Константин I Велики 
дава път на християнството в Рим-
ската империя, прекратява преслед-
ването на християните от латини-
те, които почитали много езически 
божества,стимулира развитието на 
християнството със закони, прави ог-
ромни инвестиции в строеж на храмо-
ве. Освен ролята на покровител, той 
има безспорно принос и като обеди-
нител, който се бори за единството 
на църквата - търси решение на три-
адологичните обострени спорове, 
занимавали християнската църква 
още през първите години на нейно-

то съществуване в Римската империя.
Константин Велики е стратегът, кой-
то вдъхва живот на Римската империя 
със силата на една жива религия, слага 
край на кризата в империята и решава 
съдбата на целия древен свят. Той е 
императорът, превърнал Константи-
нопол в новата столица на Римската 
империя, но изричал  често фразата: 
“Сердика е моят Рим” .

Периодът на едноличното управ-
ление на Константин между 324г и 
337г може да бъде наречен“Раждането 
на християнския свят и полагането на 
основата на европейската цивилиза-
ция” или “Раждането на Европа”. От 
преследвана и забранявана религия 
през първите три века от своето въз-
никване, през първата половина на 
ІV в. християнството изживява тран-
сформация в доминираща религия на 
Римската империя. И огромна роля 
за това има император Константин 
Велики. Негов принос към христи-
янството е и издаденият от него и от 
името на Лициний Милански едикт 
през 313 г., който слага край на пре-
следването на християните в импери-
ята и издига статута на християнство-
то като равноправна религия.

Факт е, че след смъртта на Кон-
стантин “познатият” свят се разделя 
на две прости части – римска и вар-

Император 
Константин 
Велики 
и християнството

Áðàò Âèòàí Èâàíîâ KCTJ
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варска. Факт е, че три грандиозни 
исторически процеса достигат цен-
тралния си етап след управлението на 
Константин Велики и продължават 
още много векове.

Първият бил неумолимото движе-
ние на Запад на варварските народи 
от Азия към Европа;вториятбил на-
растващата цепнатина между запад-
ната и източната половина в рамките 
на римския свят. Третият процес бил 
стабилен износ на християнството 
към езическите народи.Тези три про-
цеса доминирали в периода на “Тъм-
ните векове”. Четвърти процес бил 
възходът на исляма, който започнал в 
Арабия през VII-ми век.

През IVв. християнството не било 
непозната религия в Римската им-
перия. Сред мултикултурната среда 
то навлиза предимно чрез римските 
войни, които го изповядват. Култо-
вете към Хелиос, Атина, Хера, Зевс, 
Аполон, Асклепий и Хигия са широ-
коразпространени в империята. Кул-
тът към Великата богиня майка е оце-
лял и след Първия вселенски събор 
(325г.). Но въпреки пъстрата палитра 
от предхождащи култове, император 
Константин Велики успява да обеди-
ни и задържи единството на христи-
янството с такава сила на обединител, 
че дори натискът на османската за-
плаха през XV век не успява да обеди-
ни и помири с такава сила Източно-
православната и Римокатолическата 
църква. През 1439 година на събора 
във Флоренция се подписва спогодба 
между двете църкви и въпреки това 
повечето гръцки богослови продъл-
жават да отричат обединението. А 
след падането на Константинопол 
през 1453 обединението бива офици-
ално разтрогнато.И Великата схизма 
през 1054г между православието и ка-
толицизма, и догматичните противо-
речия  още от времето на император 
Константин, когато християнството 
не е монолитна общност, са про-
диктувани от различните културни 
контексти, в които християнството 
битува, и от различните философски 
доктрини на многобройните етноси. 
В резултат на културните различия 
между Изтока и Запада са отчетливи 
разликите между Западната и Източ-
ната църква в догмите, обредите ►

Главата от 
колосалната 
статуя на 
Константин в 
Капитолийските 
музеи, Рим
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► и организацията, както и в използ-
вания език, но философските въ-
проси на вярата, обсъждани още по 
времето на император Константин 
Велики, са истинската причина за 
разкола. Именно императорът който 
води активна кореспонденция, свиква 
събор и организира срещи в името на 
единството на християнството. Събо-
рът в Никея през 324г е първият все-
ленски събор, свикан от императора с 
цел да се спрат разногласията в църк-
вата, предизвикани от арианството.

Ако Никейският събор, на който 
е приет Символът на вярата през 325 
г. , е първият, който цели разреша-
ване на проблемите в християнската 
общност и постигането на единство 
в християнския символ на вярата, 
то самият император Константин, 
който свиква събора, дава имперска 
подкрепа на идеята за единството на 
християнството и събира епископи 
не само от региона, но и от цялата 
Римска империя, е обединител по 
своите убеждения и действия. Жела-
нието на императора за преодолява-
не на разединението и утвърждаване 
на единна Вселенска Църква е без-
спорно осезаемо и в запазените не-
гови писма. Държавно-политическата 
доктрина на Константин за единна и 

силна държава и императорска власт 
съдържа в себе си и идеята за единна 
църква. Освен личните му убеждения 
на християнин и това обуславя наме-
сата на императора в делата на хрис-
тиянската църква и става основа за 
изграждане на доктрината на цезаро-
папизма в отношенията между светска 
и църковна власт. Тази така положена 
от Константин идеологическа основа 
намира продължение и при неговите 
наследници - Констанций, Валент и 
най-вече при Теодосий и Юстиниан, 
които й придават най-завършен вид, 
легитимирайки я законово. 

Няма единно мнение кога импе-
ратор Константин приема христи-
янството. Но е факт, че съдбата на 
християнството и на император Кон-
стантин Велики са свързани тясно 
със Сердика.Константин демонстри-
ра уважение към християнството с 
два едикта - подписания с Лициний 
в Милано през февруари 313г.Ме-
диолански едикт, дал равни права на 
християнството като другите религии 
важи с пълна сила за границите на 
цялата Римска империя. Но още със 
Сердикийския едикт за толерантност, 
подписан именно в Сердика през 
311г., това равноправие е заложено и 
заверено с едикт - все още през време-

то на тетрархията и вероятно поради 
това с по-малка сила. 

Обичайно за времето на Констан-
тин е било отлагането на кръщението 
за старини или за смъртта. Затова и 
според житието на Константин, и спо-
ред Евсевий Кесарийски, Константин 
се покръства малко преди смъртта си 
през 337 г. Според историците няма 
точна дата за това събитие.Факт е, че 
императорът свързва своя път с хрис-
тиянството още преди да наложи ед-
нолична власт над Римската империя, 
факт е също, че Константин свързва 
пътя си със Сердика.Императорът 
има много причини да приеме Све-
тото християнско кръщение далеч 
преди да поеме едноличната власт 
над империята – да даде пример за 
подражание, да благодари на Господ 
за великите си победи и да получава 
закрила и в бъдеще.

В защита на тази теза е достигнала 
до нас легенда, която представя като 
Божи знак победата на Константин 
над Максенций при Мулвийския мос-
тоще през 312г. Легендата разказва, 
че бъдещият победител получава ви-
дение – самият Христос му се явява с 
думите “С този знак ще победиш” и 
го съветва да сложи върху щитовете 

Ротонда “Св. Георги” – най-старата действаща църква в Европа. Тук са скланяли глави и Галерий, 
и Константин Велики. Тук е покръстен елитът на Римската империя
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на войниците си символа лабарум 
- кръстен знак. С Божията закрила 
Константин постига голямата си по-
беда над Максенций, въпреки в пъти 
по-малобройната си войска.

Още едно послание от късната 
античност свързва император Кон-
стантин с християнството и ... Серди-
ка. Това е съдържанието на документ, 
който се появява за пръв път през 
VIIIв. и е известен като “Констан-
тинов дар”, използван през Средно-
вековието като основа на папската 
светска власт, макар да е бил обявен за 
фалшификат от император Отон III 
в края на X в.Въпреки това опровер-
ганият документ отново поставя два 
въпроса - за времето, в което Констан-
тин е приел християнството, както 
и за болест, чието лечение би могло 
отново да се свързва с целебната сила 
на минералните извори в Сердика. 
Кръщението на императора – също. 
При това много историци смятат, че 
Константин приема християнството 
от майка си, а всички пътища водят 
отново към Сердика.

Според съдържанието на доку-
мента Константин заболява от прока-
за непосредствено след битката с ези-
ческите си противници Максенций и 

Лицинийи папаСилвестър I (314-334 
г.) го кръщава в Рим. По време на 
извършването на самото тайнство 
императорът се изцелява от болестта 
си.  Още преди 330 г. и преди офици-
алното преместване на столицата във 
Византион в знак на благодарност към 
Папата, оздравелият император прави 
щедър подарък. В този дар е указано, 
че на папата се подчиняват Констан-
тинополския, Александрийския, Ан-
тиохийския и Йерусалимския патри-
архати, заедно с поместните църкви 
в тях, както и територията  на цяла 
днешна Италия. На папата също така 
му се дава званието “Съдия на цялата 
църква по въпросите на вярата. ”Той 
има право да носи инсигниите на им-
ператор, което доказва причастността 
на отстъпените му територии.

Още ключови моменти на големи 
решения за съдбата на християнство-
то и на европейската цивилизация са 
концентрирани в един много кратък 
и наситен на факти период, свързан с 
управлението на император Констан-
тин Велики и столицата на сърцето 
му – Древна Сердика. Това е пери-
од, за който се казва, че има запазени 
много малко факти. И никоя друга 
нация няма такъв интерес да проучва 
този период и регион, освен българ-

ската, освен наследниците на древна 
Сердика. В процеса на проучванията 
всички пътища свързват Константин 
и християнството със Сердика, не 
с Рим. Преди да обяви намерението 
си Константинопол да бъде новата 
столица на Римската империя, Кон-
стантин обмислял сред няколко  ал-
тернативи, от които безспорно и Сер-
дика. Прочутият емисар и хронист на 
Юстиниан Петър Патриций пише: 
”Константин най-напред възнамеря-
вал да пренесе управлението в Серди-
ка; и понеже обичал този град, често 
казвал: ”Сердика е моят Рим!”. Няма 
запазени толкова силни признания 
в човешката история като думите на 
император Константин Велики. Защо  
императорът се е спрял именно на 
Сердика, след като е имал възмож-
ността да избирасред стотици градове 
в цялата Римска империя? Следващи-
те факти дават отговор на въпроса. 

Тъкмо управлението на император 
Константин Велики довежда до възхо-
да на Сердика и “златната епоха” на 
града продължава почти цели три сто-
летия – от средата на IVв. досредата-
наVlв. Тъй като Сердика е единствена-
та временна римска столица, която има 
столични и квазистолични функции и 
преди, и след кариерата си на  ►

Базилика “Св. София” – втора сред най-старите действащи църкви в Европа. Построена е по време-
то на император Константин I Велики
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► “алтернативен Рим” тук метамор-
фозата, превърнала стария езически 
римски ред в нов християнски рим-
ски свят, е особено ярка, показателна 
и най-вече първа по време, тъй като 
процесите получават развръзка имен-
но в Сердика. Още в края на III в. След 
реформата на император Аврелиан 
старите провинции Мизия и Тракия са 
заменени от нови с по-малка терито-
рия. София е със статут на главен град 
в провинция Вътрешна Дакия на Рим-
ската империя и е често посещавана от 
императорите. Като една 
от имперските столици 
Сердика е свързана и с 
името на император Ди-
оклециан (293-294г.), и с 
император Галерий (305-
311г.), когато монетар-
ницата в Сердика е в ка-
чеството си на имперска 
държавна монетарница. 
Но императорът, който 
издига Сердика високо в 
сърцето си и често про-
изнася фразата “Сердика 
е моят Рим” е именно 
Константин I Велики. 
19 негови едикта са из-
дадени в Сердика между 
316 и 330 г. и това е сви-
детелство за резидиране 
на императора в града. 
Константин Велики из-
бира отново Сердика, за 
да въздигне в ранг цезари 
двама от синовете си – 
Крисп и Константин II. 
Предприема и мащабни 
строителни инвестиции, 
които подсказват, че Сер-
дика не е била само не-
гова резиденция, а град, 
в който императорът е 
живял в продължение на 
години:

Разширен е дворцо-
вият комплекс, построе-
ни са много църкви.“По всичко личи, 
че императорът искал да утвърди Сер-
дика като център на християнството” 
(това е заключението на археолога 
доктор Тодор Чобанов, по настоящем 
заместник-кмет на Столична община, 
казано по повод новите археологиче-
ски открития в София преди година).
Със строежа на внушителни църкви 
император Константин е целял  да 

открои Сердика като важен духовен 
център и да я превърне в пример за 
подражание, в образец, който пръв 
показва наяве реализираните закони в 
Римската империя. 

Константин действително пред-
приел в Сердика огромни строител-
ни инвестиции. Изградил базилика с 
пищни мозайки на Западната порта и 
множество по-малки храмове в града, 
издигнал църкви извън крепостните 
стени, за да утвърди своя любим град 

като център на християнството. 

Около 330г. именно в Сердика са 
унищожени много монументи на ези-
чески божества. При това не готите 
и другите варварски племена, които 
често нападат и плячкосват богатите 
имения около града, са счупили пред-
намерено, събрали и захвърлили ста-
туите на богатия дохристиянски култ 

в Сердика. Не би могло да се твърди, 
че това е кулминация на християнска-
та пропаганда на император Констан-
тин в навечерието на Сердикийския 
събор, но все пак статуите са счупени 
преднамерено. Макар християнството 
да е обявено за официална държавна, 
а и единствено позволена религия 
в Римската империя през 380г., още 
през 330 г. има императорска заповед 
всички езически храмове да се пре-
устроят в църкви. Особено стриктни 
са били при спазването на тази за-

повед в Сердика 
и в околностите 
– например в кре-
постта над Белчин.  
Представянето на 
Сердика като при-
мер за останалите 
е безспорно отно-
во паказателно, че 
Сердика не е слу-
чаен град, в който 
Константин отсяда 
понякога.

Императорът 
разширил двор-
цовия комплекс, 
в който канел ви-
дните си гости, 
приели тук хрис-
тиянството.Маща-
бът на инвестици-
ите отговарял на 
нуждите на един 
имперски град, в 
който се провеж-
дат множество сре-
щи и събития. От 
една страна импе-
раторът е имал не 
само безспорния 
интелект, решител-
ност и убеденост в 
необходимостта 
от християнство-
то като крепежен 
елемент в новата 

формула на управление на негова-
та империя досущ като Иран, Ин-
дия и Китай -  трите други световни 
империи през четвърти век. Било 
е време на съзидание и апогей в об-
новяването на тези империи, които 
през този период се реорганизират 
с нова формула на управление – мо-
нархия с тоталитарни тенденции и 
се насочват към новите световни ре-
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лигии. За да обедини империята си, 
Константин също има нужда от жива 
и изповядвана от римляните религия, 
а не от изкуствено създадени и нала-
гани вярвания. Но освен прагматично 
значение - обновяване и укрепване на 
държавата с помощта на религията, 
християнството е имало за импера-
тор Константин и други измерения. 
Въпреки исторически данни за влия-
ние на сестра му, майка му Елена без-
спорно е била опората на вярата му. 
Освен всички други причини, които 
могат да задържат един мъж от ран-
га на Константин в Сердика толкова 
дълъг период от време, била и любо-
вта. Любимата жена на Констанатин 
е била именно от Сердика и тя е била 
огънят в душата му, неговата голяма 
любов, която също го е тласкала към 
християнството. 

Император Константин свързал 
всяка своя стъпка с любимия си град 
- от тук той управлявал цялата си им-
перия. В сърцето на Балканите древна 
Сердика била в разцвета си. Констан-
тин обичал града и причината не била 
нито безспорно важното му военно-
стратегическо положение, нито бога-
тата и красива природа край Сердика. 
Градът бил впечатляващ, прегърнат 
от планини, град, прочут по всички 
краища на Римската империя с горе-
щите минерални извори и с лечебна-
та им сила. Сердика имала още много 
гордости - освен термалните извори, 
градът използвал и превъзходна из-
ворна планинска вода от Витоша, 
която достигала до града с дълъг 8 км 
водопровод. Древна Сердика била и 
много сигурен град, укрепен с дебе-
ли и високи крепостни стени, които 
спирали нашествията на варварски 
племена и осигурявали спокойствие 
на жителите му. Но причината Кон-
стантин да предпочита Сердика и да 
я нарича „своя Рим” е била у хората. 
В Сердика императорът се чувствал 
у дома си, чувал родния си език. Ро-
ден в Ниш, където населението било 
тракийско, Константин намирал в 
Сердика родната си среда - тук жи-
веели многобройни етнически групи 
- най-много траки, но и италийско 
население,келти, елини, римляни, 
арменци, франки, евреи, ветерани, 
служили в различни краища на огро-
мната империя, хора от Изтока – си-
рийци, малоазийци. В тази етниче-
ска пъстрота имало и много, които 
познавали християнството.  Градът 
разполагал и с гигантски амфитеатър, 
построен в началото на III в., пред-
назначен да посреща  между 17 и 25 
хиляди зрители. Именно тук е едно от 
първите места в Римската империя, в 
което заглъхват гладиаторските битки 
във връзка с широкото разпростране-

ние на християнството.

От периода, когато император 
Константин живее в Сердика,  епис-
коп Хонорий е реално историческо 
лице, участвало в Сердикийския събор 
през 343г. Гробницата му е датирана 
150 години по-късно от описвания 
период. Обяснение на анахронизма 
дава сложната обстановка през този 
период - годините са били смутни - 
хаос, грабежи и нашествия са пречели 
да бъде направен вечен дом на Хоно-
рий. Но след смъртта си епископът е 
бил погребан на мястото, където днес 
е гробницата му. 150 години по-къс-
но признателните граждани на Сер-
дика, последвали завета на дедите си, 
изграждат гробницата на епископа. 
Съоръжението  е само на три метра 
пред входа на базилика “Св. София”  

- втората по старост действаща визан-
тийска базилика в Европа, дала името 
на българската столица. Тя е изгра-
дена вероятно непосредствено след 
Миланския едикт (313г) по времето 
на император Константин. Днес най-
новият музей в София е именнопод 
базиликата – експонирани са гробни-
ци от некропола на древния римски 
град и предходните нива на действа-
щата църква, сред които може де ви-
дите пода на мартириона, покрит с 
многоцветна мозайка с християнски 
символи.Този музей е сред най-нови-
те туристически атракции на София 
и сред редките примери в света, кои-
то предлагат пътуване във времето 18 
века назад в историята под нивото на 
действащата църква. 

София има още една гордост, коя-
то я свързва с император Константин 
Велики и с християнството - ротонда-
та “Св. Георги”, част от по-голяма ед-
ноименна базилика, построена в края 
наIIIв. В нея са свеждали глави и Гале-
рий, и Константин;в нея са въведени в 
християнството стотици знатни гости 
на император Константин. Така  ро-
тондата зад Президентството,датирана 
от края на трети век според някои уче-
ни, а от началото на четвърти век от 
други, е най-старата действаща църква 
в Европа. И София, с помощта на ис-
торици и археолози, трябва да заяви  
достойнството си  сред паметниците 
на ЮНЕСКО. 

Смятаните за най-стари действа-
щи църкви в света отстъпват място 
на базиликите на древна Сердика. 
Сред десетте най-древни действащи 
духовни обители в Европа е Трир-
скатакатедрала в днешн аГермания, 
издигната върху основите на бившия 
дворец на императрица Елена, майка-
та на Константин Велики. Трирската 
катедрала включва и части от ранно-
християнска църква, издигната през 
348 година, както и останки от римска 
базилика, строена през 385 година.

Църквата Сен-Пиер-у-Нона в 
Мец, Франция, е построена през 380 
г. Първоначално сградата е строена 
през 380 г. и е била част от римски 
спа комплекс, а едва през 7-ми век е 
преустроена като параклис на Бене-
диктинскиманастир…

Още един исторически факт 
свързва Сердика и императора. През 
326 г., по време на посещението му в 
Рим по случай двадесетгодишнината 
от възкачването си, император Кон-
стантин Велики осъжда и екзекутира 
най-големия си син Крисп, вярвайки 
на обвиненията, че Крисп е имал афе-
ра с Фауста, втората съпруга на Кон-
стантин. Няколко месеца по-късно 
той убива и Фауста в термите на древ-
на Сердика като несъмнен източник 
на лъжливи обвинения. 

Въпреки тежките изпитания на 
съдбата, Константин I Велики има 
огромен принос към християнство-
то, към световната култура и история. 
Той е сред създателите на световната 
история, един от големите визионери 
и пророци на човечеството. И него-
вият път е свързан завинаги със Сер-
дика и с християнството. 

Културно-историческото наслед-
ство на древна Сердика е възмож-
ността на София да спечели  титлата 
“Европейска столица на културата 
2019” и да бъде даден нов имидж на 
града като туристическа дестинация 
с единствено предложение - като път 
на вярата, като втори Йерусалим в 
света. С това изследване се цели да 
бъде постигнато утвърждаването на 
историческия център на София като 
част от световното културно наслед-
ство. Каузата да умеем да представим 
всяка дестинация и историческите и 
културните достойнства на нацията 
ни стои пред нас. София и пътят на 
християнството са нашата опора и 
надежда, че този път ще бъде забеля-
зан и по него ще тръгне целият свят 
като път на вярата, откроил култур-
ното достойнство на една европейска 
столица на културата – София, и на 
един велик народ със славно минало 
– българския!  nnDnn

Въпреки тежките 
изпитания на съдбата, 
Константин I Велики 
има огромен принос към 
християнството, към 
световната култура и 
история. 
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Книгата „Левит“ е третата от 
петте книги, включени в Пе-
токнижието на Стария За-

вет. Исторически не е известно кой 
е неин автор, нито кога е създадена. 
Приема се, че като цяло текстовете са 
написани през време на Вавилонския 
плен. Това е времето, когато по-голя-
мата част от еврейското население на 
Юдейското царство е принудително 
заточено във Вавилон, времето на цар 
НавуходоносорII. Темпорално това 
са 16 години – от 598 до 582 г. пр. н. 
е. и е в отговор на антивавилонския 
бунт в Юдея. Разбира се, текстове от 
тази книга са били писани и след Ва-
вилонския плен, т.е. може да се каже, 
че по своето създаване те обхващат 
по-голяма епоха.

За автора на книгата също има 
различни мнения. В самите текстове 
не се казва нищо конкретно по въ-
проса. В сказанията Господ се обръ-
ща към Мойсей, към Мойсей и Аарон 
или само към Аарон. Божествените 
напътствия са предадени на планина-
та Синай. Въпреки че това е времето 
на Мойсей, в книгата не е посочено 
изрично, че той е неин автор. 

Книгата „Левит“ е известна сред 
евреите под названието „вайикра“, 
което в превод означава „И Той пови-
ка“ /В българския превод – „И повика 
Господ“/. Това всъщност е първата 
дума на книгата на еврейски. Заглави-
ето й, както на гръцки, така и на латин-
ски показва, че това е книгата на ев-
рейските свещеници, произхождащи 
от Левиевото коляно. Една от теори-
ите дори приема, че книгата е резултат 
от преданието, което свещениците са 
създали за еврейското население. По-
ради това някои изследователи дори 
не приемат името „Левит“, защото 
цялата книга е посветена на свещени-
ците, а не на левитите. Не бихме се 
съгласили с подобно твърдение, тъй 
като самите свещеници са левити – 
т.нар. „левитско свещеничество“.Ле-
витите са потомци на едно от десетте 
изгубени колена, чиято основна задача 
е да извършват религиозните служби. 
В „Изход“ и „Числа“ е записано : „Бог 
избра левитите за служението в скини-
ята и храма, вместо първородните Из-
раилеви, на които бяха предоставени 

тези длъжности…“ Задачата на леви-
тите е да опазят скинията и свещени-
те съдове. След Вавилонския плен те 
се завръщат, за да възстановят Втория 
храм и съвсем естествено се превръ-
щат в духовни водачи на еврейското 
население.

Книгата „Левит“ е съставена глав-
но от закони. В нея не се случва ни-
какво повече или по-малко активно 
действие, за разлика от другите книги 
в Петокнижието. Бог просто заповяд-
ва, че законите трябва да се спазват, 
като казва: „Пазете Моите наредби и 
Моите закони: който човек ги изпъл-
нява, ще бъде жив“.

В самата книга могат да се обосо-
бят следните основни части:

1. Закони за приносите и жертвите.
2. Начало на служението в скинията.
3. Закони за чистотата и нечистотата.
4. Великият ден на очистването.
5. Различни закони.
6. Обещания и предупреждения.
7. Оценка и откупи.

Още от първата глава става ясно, 
че това са предимно обредни зако-
ни. Господ дава точни указания на 
Мойсей как да се принася жертвата 
всесъжение – от едър или от дре-
бен добитък, как да бъде разсичано 
жертвеното животно и да се изгарят 
неговите части. Указания са дадени и 
за всесъжение на птици, а също и за 
т.нар. хлебна жертва. Независимо от 
вида на жертвата, свещеникът е този, 
който трябва да извърши всесъжени-
ето – сиреч – да изгори на жертвения 
огън принасяната жертва. В следва-
щата глава Бог дава указания какво да 
се направи при различни прегреше-
ния от страна на свещениците и дори 
от страна на целия народ – „ако пък 
цялото израилско общество неволно 
е съгрешило“. Подобни напътствия 
се дават и за приносите, наложени за 
различните видове грехове–вещното 
укривателство, лъжливата клетва, за 
кражба или грабеж. Във всеки от слу-
чаите принасяната жертва или час-
ти от нея се изгарят на огън.

Глава 8 от книгата по-
ставя началото на слу-
жението в скинията. 

Господ указва на Мойсей да събере 
целия народ „при входа на скинията 
на събранието“. Освен специалните 
дрехи и начина на обличане, посочен 
от Бог на Аарон, тук отново виждаме 
жертвоприношения като изгаряне на 
жертва или приноси. Върху дрехите 
на АаронМойсей поставя нагръдник, 
а върху него – „урим“ и „тумим“.  
Според преданията това са два скъпо-
ценни камъка, които чрез своя блясък 
са изявявали волята Божия. Използва-
ли са се за „допитване до Господа“ и 
за изразяване на идеята за „светлина“ 
и „истина“.По време на това служе-
ние Бог показва нагледно какво ще 
се случи, ако не се спазват указани-
ята му. Двама от Аароновите синове 
– Надав и Авиуд 
– слагат в своите 
кадилници чужд 
огън, „за който 
Той не бе им за-
повядал“. В съ-
щия момент от 
Господ излиза огън и ги изгаря пред 
всички.

Следват законите за това какво е 
разрешено да се яде и какво е забра-
нено. Могат да се използват за хра-
на животните с раздвоени копита и 
които преживят /с изключение на 
камилата, мишката, заека и свинята/. 
Последните са в категорията на „не-
чистите“ храни. От „плаващите във 
водата“ могат да се ядат само тези, 
които имат перки и люспи. Подроб-
ни указания са дадени за птиците и за 
пълзящите животни. Всичко – съдо-
ве, вода, дрехи, пещ и огнище, което 
би имало досег с тези твари, се смята 
за нечисто. 

В следващите текстове Господ по-
велява колко време родилката 
да се смята за нечиста. Ако 
роденото дете е от 
мъжки пол, 
то тя се 
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Битката срещу греха
Книгата „Левит“ на Петокнижието
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смята за нечиста през първите седем 
дни, на осмия трябва да се извърши об-
рязването на детето и още тридесет и 
три дни жената е нечиста. Ако рожбата 
е женска, то сроковете са двойни – две 
седмици след раждането и после още 
шестдесет и шест дни. През това вре-
ме родилката не се допуска до скини-
ята. Когато изтекат определените дни, 
очистването на жената се извършва от 
свещеника отново чрез всесъжение на 
шиле или млад гълъб или гургулица.  
По-нататък следват указания как да се 
постъпва при симптоми на различни 
заболявания, които също се смятат за 
нечисти  - проказа, лишеи по кожата, 
циреи, отоци и кел. При всеки от тези 
случаи свещеникът налага своего рода 
карантина, като просто изолира забо-

лелия отделно 
от другите хора. 
Такъв човек 
се счита за не-
чист и трябва 

да бъде затворен за седем 
дни. Напътствията към свещениците 
са точни и ясни, описана е симптома-
тиката на тези заболявания и външни-
те им белези. Предвидено е дрехите, 
носени от болните, да бъдат изгаряни 
или изпирани.

Глава 16 от книгата налага закона 
за очистването. Господ повелява в 
седмия ден на десетия месец да несе 
върши никаква работа и хората да 
„смиряват душите си“. В този ден се 
извършва очистване от всичките гре-
хове, „та да станете чисти пред лицето 
Господне“. В същата глава отново се 
освещава съботния ден /в еврейския 
календар съботата е седмият, почив-
ният ден от седмицата, а неделята съ-
ответства на понеделника, като първи 
работен ден/. „Събота е почивка за 

вас“ – казва Господ – „това е ве-
чна наредба“. Денят на 

очистването се 
нарича и 

д е н 

на умилостивението.  Ритуалът се из-
вършва с два козела, докарани пред 
вратата на скинията. Чрез жребий се 
определя кое от животните ще оста-
не живо и ще бъде изпратено в пус-
тинята „за отпущане“. Другият козел 
се принася в жертва за опрощаване на 
греховете.

Следват закони, които забраняват 
откриване на голотата на членове на се-
мейството и роднини, а също и хомо-
сексуалните общувания и сношенията 
с животни. Подобни действия са ква-
лифицирани като „мръсотия“ и „гну-
сота“.  Забраната е скрепена под страх 
от наказание след смъртта – „то душите 
на ония, които вършат това, ще бъдат 
изтребени измежду народа си“. Други 
закони повеляват милосърдие – нива-
та да не се дожънва до края и да не се 
събират падналите на земята класове, за 
да остане нещо и за сиромасите. Съща-
та е заповедта и за обирането на лозята. 
Господ нарежда да не се краде, да не се 
лъже, хората да не притесняват ближ-
ните си, съдиите да не вършат неправ-
да, когато съдят. И още – „заплатата на 
наемника не бива да остава у теб до су-
тринта“ – сиреч, каквото е изработено, 
да се заплати веднага. Категорично са 
отречени всички магьосници и „ония, 
които извикват мъртъвци“. Бог запо-
вядва още на народа си, ако „пришълец 
се засели в земята ви, не го притесня-
вайте“, защото „и вие бяхте пришълци 
в Египетската земя“.

Глава 20 от книгата е може би 
най-безкомпромисна по отношение 
на греха. Тук основно се обръща 
внимание на прелюбодейството и 
кръвосмешенията. Заповедите са без-
прекословни – сгрешилите следва не-
забавно да бъдат умъртвени, защото 
„кръвта им е върху тях“.

Колкото е безкомпромисен Гос-
под при поставянето на забраните в 
законите, толкова е щедър към онези, 
които ги изпълняват. Той обещава на 
праведните, че ще им даде „дъждове, 
когато потрябва“, за да може земя-

та и дърветата да дадат плод, ще 
дари земята с мир и „меч не ще 
мине“ през нея. Враговете 
ще бъдат побеждавани с 
лекота, а потомството 

ще бъде многобройно. Бог стига и по-
далеч в обещанията си, като казва „Ще 
поставя жилището Си между вас, и ду-
шата Ми няма да се погнуси от вас … 
ще ходя между вас и ще бъда ваш Бог“. 
На практика с тези изречения Господ 
приравнява избрания народ със себе 
си. В същото време, ако не се спазват 
законите му,  той ясно предупреждава:  
„ще тръгна с ярост против вас и ще ви 
поразя седмократно за греховете ви. 
И ще пратя срещу вас отмъстителен 
меч…“  И още: „И ще ядете плътта 
на синовете си … а градовете ви ще 
обърна на пустиня и ще опустоша све-
тилищата ви … и ще загинете между 
народите“. 

Книгата завършва с т.нар. оценки 
и откупи. Указано е колко сикли да се 
платят за мъж или жена, ако някой даде 
оброк „да посвети Господу душа“. Ако 
след посвещаване се поиска обратно 
откупуване – на нива или на добитък, 
то това също може да се направи по 
определения в текста начин.

В заключение ще добавим само, че 
„Левит“ е книга, която може да се чете 
и тълкува многостранно. И в днешно 
време правилата за храните, описани 
в нея, се спазват от ортодоксалните 
евреи. Тя е установила религиозни 
практики, като например почитането 
на съботния ден /шабат/, в който не 
се работи, а също и обредите за очис-
тване от греховете. Господ е предста-
вен като Умилостивител, като Този, 
Който очиства от греха  - било чрез 
деня за всеобщото пречистване или 
чрез законите за целомъдрие, било 
чрез обещания, предупреждения или 
директни заплахи. „Левит“ е също 
и книга на освещаването и същевре-
менно – на посвещението, защото в 
нея основната жертва е всесъжението 
– т.е. изгарянето на огън. 

Очистването от греховете е битка, 
в която Върховният Главнокоманд-
ващ е Господ. И той я води с пълното 
съзнание за собствената си правота, 
с цялата сила, на която е способен! 
Във вечната война с греха Той няма 
да търпи никакви компромиси, Той 
може само да изисква и заповядва! 

Защото крайната цел си струва…
nnDnn
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Настоящето е само ден
Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà - Àëåíà DTJ

Думите езотерика, 
окултизъм, висша 
магия, карма, пре-

раждане, казани по подхо-
дящ начин и в точен мо-
мент, винаги са грабвали 
вниманието на слушателите 
или читателите и сякаш не-
съзнателно са вменявали на 
употребяващите ги принад-
лежност към нещо по-ви-
сше, незримо, достъпно за 
малцина.

В ерата на интернет по-
добно отношение е катего-
рична грешка. Какви ли не 
фантазии, претендиращи за 
достоверност в сферата на 
езотериката, може да проче-
те човек в сайтовете. Сякаш 
езотериката по нечия воля 
се е превърнала в екзотерика 
и недостъпното по природа 
е станало задължително за 
всеки.

Мисля, че е необходимо 
да разсея тази величайша 
заблуда. Езотериката и окул-
тизма въпреки безбройни-
те книги и леко открехната 
врата към недостъпното за 
мнозинството знание си 
остават скрити за профана. 
Причината е много проста. 
Ще я кажа така: “Учителят 
идва, когато ученикът е го-
тов. Учителят избира учени-
ка, никога обратното.” Кол-
кото и книги да е назубрил 
любителя, с каквито и думи 
да жонглира, за него вратата 
към незримото, но реално 
знание, е затръшната, защо-
то Учителят не го е въвел. 
Не е покрил нито една от 
степените Призван, Избран, 
Посветен. Призваните са хи-
ляди, Избраните - малцина, 
а Посветените - единици. 
Избраните и Посветените 
знаят кога човекът срещу 
тях е допуснат до тайните 
знания и кога е взаимствал 
чуждо знание, но твърди, че 
е негово.

Преди повече от 900 го-
дини съновиденията на абат 
Клерво доведоха до създава-
нето на Ордена на Тампли-

ерите. Първите деветима из-
пълниха повелята и откриха 
онова, за което бяха изпрате-
ни в Йерусалим. Следващите 
приеха, че успехът на Орде-
на трябва да бъде програми-
ран и в следващите близо 
два века всяко начинание бе 
подложено на астрологично 
тълкуване и съвет.

Нека продължим тази 
традиция и днес. Този, кой-
то знае да говори, той ще 
каже това, което е разреше-
но. Може да е малко, но ще 
е вярно. Другото ще остане 
скрито, но точно това е езо-
териката - скрито знание.

Предлагам ви глава от 
моята книга ”Настоящето е 
само ден”. Тя отлично ко-
респондира с хороскопа за 
петата годишнина на Велик 
Приорат България.

***
Настоящето е само ден. 

Обичаен шаблон е да казва-
ме, че бъдещето е пред нас, а 
миналото е зад нас. Елините 
обаче са казвали друго: Бъ-
дещето е зад нас, а миналото 
пред нас, защото го вижда-
ме... Често ми задавате въ-
проса защо е необходимо да 
помним миналото, след като 
за мнозина е свързано само 
с проблеми, със загуби или 
преживени болести.

Отговорът е: Защото 
минало, настояще и бъде-
ще са неразривно свързани 
в единното и неделимото 
цяло на вечния живот. Ми-
налото е изтъкано от Ка-
рмата, която сме изградили 
през всичките си отминали 
прераждания и в настоящия 
си живот до вчерашния ден. 
Ако се опитаме да го зали-
чим, то, миналото, въпреки 
липсващите доказателства в 
тяхното материално израже-
ние няма да престане да носи 
последиците от собствените 
ни действия. Неотменимост-
та на този факт се отнася 
не само до отделните хора, 
а и до историческите па-

метници, които с лека ръка 
разрушаваме, опитвайки се 
да прикрием поредната неу-
добна част от нашето исто-
рическо минало. Всъщност 
нищо не можем да направим 
за ужас на всички, които се 
страхуват от своето минало, 
защото то продължава да съ-
ществува успоредно с нас, в 
паралелните светове. По-до-
бре е да помним миналото, 
защото то ни учи какви са 
грешките ни и ни дава въз-
можност да ги поправим.

Миналото е до нашия 
вчерашен ден, а сънят е 
бродът към миналото. Зас-
пивайки, ние пропадаме в 
безвремието на съня, когато 
се образува тънката невиди-
ма нишка, създаваща наше-
то настояще. Събуждаме се 
и нашият сън е вече част от 
нашето минало. Започнало 
е поредното кратичко като 
въздишка, но наситено със 
събития наше настояще. То 
продължава малко, само до 
следващия ни сън. Сигур-
на съм, ще кажете, че това е 
абсурдно, но времето лети 
неумолимо. Не можем да го 
догоним в неспирния му бяг, 
нито да го спрем, нито пък да 
го върнем назад. Настояще-
то е само нашият предстоящ 
един ден. Времето заключе-
но между поредното събуж-
дане и очакваното ни заспи-
ване. През този ден ние, на 
основата на вече изградена-
та минала Карма, дори и от 
изминалата нощ, която вече 
принадлежи на нашето ми-
нало, създаваме настоящето. 
Можем да я променим, да я 
изчистим или да я натоварим 
с тежести. Изборът е свобо-
ден - зависи от нас самите. 
Можем в този ден да си съз-
дадем кармични врагове или 
да се влюбим и да поставим 
началото на връзката меж-
ду двама бъдещи кармични 
партньори. И това, което 
ще сътворим в нашия един-
ствен ден на настоящето, ще 
дава реколта в нашето бъде-

ще, когато още след поред-
ния сън нашето настояще, 
оставило вече трайни следи 
в живота ни, ще се е пре-
върнало в минало, а нашият 
първи ден от бъдещето ни е 
вече нашето настояще. Ще 
бъдем отговорни към себе 
си, ако мислим не само за 
деня на нашето настояще, а 
и за всеки миг от този ден, 
в който градим Кармата си. 
Ето защо е глупаво да си 
вредим, като обръщаме гръб 
на нашето минало и гледа-
ме само в необозримото, но 
често така далечно бъдеще. 
Склонни сме да забравяме, 
че за да е изпълнено със 
смисъл и съдържание бъде-
щето, трябва да сме подгот-
вили почвата в миналото. 
Само по себе си бъдеще не 
съществува. То е измислица 
на нашия ум. Нашето истин-
ско бъдеще е следствие от 
нашето минало.

Съвсем вярно са казали 
елините - миналото е пред 
нас, за да го виждаме непре-
къснато, или поне току-що 
отминалото, когато все още 
можем да поправим грешки-
те си, за да успеем да изжи-
веем едно светло настояще, 
водещо към още по сияй-
ното ни бъдеще... бъдещето 
не само на този наш живот, 
а и на бъдещите ни прераж-
дания. 

Не на последно място 
миналото ни помага да не 
повтаряме грешките на по-
коленията преди нас (ако 
сме съхранили паметта за 
поколенията), за да се докос-
нем отново до Висшето все-
ленско знание, което за мо-
мента е забранено за всички 
нас - земните хора, и заради 
многото поселения на Земя-
та преди нашето, забравили 
и унищожили своето мина-
ло. Заспали за пореден път, 
но съзнателно избрали да 
не се събудят. Защото сънят, 
освен че свързва минало и 
настояще, отваря и вратите 
към смъртта. nnDnn
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