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В края сме на още една година, изпълнена 
не само с предизвикателства и трудни ре-
шения, но и с много радостни мигове. Ху-

баво е, че отново бяхме заедно, в радостните и в 
трудни дни.

Светът е изпълнен с напрежение и трескаво 
очакване. Световните лидери търсят изход от съз-
далата се ситуация. Надежда поражда състоялата 
се неотдавна среща на Н. Св. Папа Франциск и 
Н. Св. Вселенският Патриарх Вартоломей в Тур-
ция.Подписаната от тях изключително важна де-
кларация, проправя пътя към единение на двете 
основни християнски църкви – Католическата и 
Православната. Това не е формално обединение 
на църквите, а икуменизъм в действие, единение 
на основата на християнските ценности и общи 
действия за един по-добър свят. Като единстве-
ната обществена организация, поставила си за 
цел икуменизма, ние не можем да не се радваме 
на това послание, особено на фона на все по-раз-
делящия се свят. Двамата религиозни лидери по-
твърдиха и друго наше верую – за необходимост-
та от създаване на мостове между религиите и за 
диалог и решаване на сериозните проблеми, пред 
които сме изправени в днешния свят.

Нека надеждата бъде с нас!

Да ни е честита Новата 2015 г., в която заедно да 
продължим да служим на обществото и надгражда-
ме себе си, отново заедно, напред и нагоре!

Весела Коледа!

Господ да благослови вас, семействата и при-
ятелите ви!

Не нам Господи, не нам, на Твоето име дай 
слава, заради Твоята милост и заради Твоята ис-
тина.

Псалм 113,  стих 9

 генерал-майор (о.р.) д.ф.н.  
Румен Ралчев
Член на Великия Магистериум на Ордена
Носител на Великия Кръст  
на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България

Благородни Рицари и Дами,
Скъпи Постуланти и симпатизанти,
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Велик приорат България

Велик Магистрален Съвет
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16Освещаване на статуя на Жак 
дьо Моле
С тържествена литургия, изнесена от отец Игнатий 
и Отец Тодор в памет на Жак дьо Моле приклю-
чи годината, изпълнена с мероприятия, посветени 
на 700-ната годишнина от трагичната смърт на 
последния Велик Магистър на Ордена. 

Дарение медицинска апаратура и 
консумативи
гр. Кърджали

Copyright ©  
Издание на  
Велик Приорат  
българия 
Орден  
на Рицарите Тамплиери  
на Йерусалим  

ISSN 1314-278X

Директор:
генерал-майор (о.р.) д.ф.н. Румен Ралчев
Велик Приор I на Велик Приорат България

Редакционна колегия:

Орден на Рицарите Тамплиери  
на Йерусалим
Велик Приорат България
1421, София, ул.”Богатица” №10
Тел.: (00359 2) 865 30 31 
Факс: (00359 2) 963 49 20
e-mail: osmth.gp.bulgaria@gmail.com
www.osmth-gpbulgaria.org

Графичен дизайн и предпечат
Калина Иванова

Хермина Георгиева
Проф. д.ист.н. Николай Овчаров
Светлозар Стефанов
Янка Такева

Юлия Николова
Пламен Лазаров
Светлана Тилкова – Алена
Божидар Чукурланов

Откриване на 
паметник  
в гр. Смолян

18

На 11.10.2014 г. в гр. Смолян бе открит паметник на Не-
гово Светейшество Екзарх Стефан І (1878-1957 г.).  Рица-
рите и Дамите от Командерия "Св. Висарион Смолянски", 
начело с Командера Брат Таню Стайковски и масоните от 
град Смолян станаха инициатори за изграждането на този 
паметник. 
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Рено дьо Вишие 
(1250-1256)
XVIII-ти Велик Майстор на Ордена

Латинско име: Региналдус Ви-
шиерус. Произход: Шампан, 
Франция. Той се присъеди-

нява към Ордена на Тамплиерите, и 
е назначен за глава на монашеското 
братство на Тамплиерите Saint-Jean-
d’Acre през 1240 и магистър на Фран-
ция 1242-1249.

Избран е за Командер на Фран-
ция, по-късно Велик маршал на Ор-
дена, а от 1250 год. – Велик магистър. 
Под неговото управление Орденът 
успява да си възвърне всички владе-
ния и богатства, заграбени преди това 
от император Фридрих II. 

Той е привърженик и другар по 
оръжие на френския крал Луи IX . 
Последният голям кръстоносен по-
ход започва под ръководството на 
Луи IX. Кралят бил духовен човек и 
Тамплиерите му помогнали с финан-
сирането и осигуряването на матери-
ални ресурси за похода. Заедно с Рено 
дьо Вишие те отплавали за  Кипър 
през август 1248г. След това монар-
хът помага на Рено дьо Више  да бъде 
избран за Велик Майстор на мястото 
на Гийом дьо Сонак, убит в Египет, в 
битката при Ал Mansurah, водена на 
11 февруари 1250. За кралят било лес-
но да убеди Тамплиерите да изберат 
Рено дьо Вишие за Велик магистър на 
Ордена, тъй като голяма част от тях 
били френски поданици. Решение-
то за неговото избиране изглеждало 
интелигентен ход, от гледна точка 
на факта, че е добре за тях Великият 
магистър да е приятел на френския 
монарх. По този начин той би могъл 
да влияе в полза на Тамплиерите. Те 
били щастливи да изберат Рено дьо 
Вишие за Велик магистър на Рицари-
те Тамплиери, неподозирайки, че той 
ще им донесе огромно унижение, тъй 
като Вишие поставя своята лоялност 
към краля Луи IX по-високо откол-
кото тази към военния Орден, който 
ръководи.

Скоро обаче, той се скарал с Луи 
IX , защото по време на Седмия кръс-
тоносен поход подписал договор без 
негово одобрение със съюзниците 
на Ордена от Дамаск, относно голя-
ма част от Светите земи, която била 
спорна, да премине в ръцете на Там-
плиерите. Кралят се ядосал от този 

опит за узурпиране на властта, тъй 
като не харесвал отношенията на ри-
царите с мюсюлманите. Монархът 
бил шокиран от факта, че един хрис-
тиянин би могъл да си позволи да се 
договаря с мюсюлмански управник, 
без неговото позволение. 

Кралят заповядал да се органи-
зира голяма церемония за искане на 
прошка от него. Такъв акт не би бил 
приемлив за който и да било Велик 
магистър, освен за Вишие, който по 
този начин убедително доказал своя-
та вярност към Луи IX, а не към Орде-
на .Той събрал Тамплиерите, накарал 
ги да се събуят боси, докато Вишие 
трябвало да обяснява на посланици-
те на Дамаск, че е подписал догово-
ра без разрешение от краля и затова 
той е невалиден. Рено дьо Вишие ко-
леничил пред владетеля Луи IX и го 
помолил за прошка като  формално 
предал  притежанията и земите  на 
Ордена на Тамплиерите в Светите 
земи и Европа в ръцете на краля. Това 
било символично действие, което да 
служи като наказание за обидата, на-
несена на Луи, а не реално отнемане 
на собствеността на Ордена, тъй като  
френският монарх знаел, че Папата и 
Орденът няма да позволят реалното 
му осъществяване. Самият Hugues de 
Jouy, Маршал на Тамплиерите в Да-
маск, който лично провел преговори-
те за договора през 1252 бил изгонен 
от  Светите земи и кралство Йеруса-
лим.

Рено дьо Вишие се оттегля в 
манастир през 1252г. и умира на 
20.01.1256г.
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През месец октомври в 
Бристол се състоя редовното 
заседание на Великия Магис-

трален Съвет на OSMTH, най-висши-
ят законодателен орган на Ордена. В 
заседанието взе участие делегация на 
Велик Приорат България, водена от 
Н.Пр. Румен Ралчев - Велик Приор.

Бяха разгледани и приети промени 
и допълнения в Устава и Правилника 
на Ордена с цел отразяване настъпи-
лите изменения през последните 12 
години (такива поправки се извърш-
ват много рядко, като текущите про-
мени се извършват с Резолюции).

Друг основен въпрос, който бе 
рагледан е ситуацията в Близкия Из-
ток, тъй като една от основните цели 
на Ордена е подкрепата на християн-
ството в Светите земи, а понастоящем 
особено след създаването на т.нар. 
Ислямска държава  християните, как-

то и голяма част от местните мюсюл-
мани са подложени на принудително 
изселване или унищожение. Бе да-
дена подробна информация за реди-
цата форуми и комисии към ООН, в 
които Орденът участва за постигане 
мирно решение на конфликта.  Мно-
гобройни са контактите и с различни-
те религиозни водачи в региона. Това 
е конфликт, който не може да бъде 
решен с намеса на християнския свят, 
той следва да бъде решен от мюсюл-
манските държави, като към настоящ-
ия момент около 25 мюсюлмански 
държави участват в коалицията срещу 
ИДИЛ. Бе взето решение Великите 
Приорати в Ордена, както и другите 
формирования (Приорати, Команде-
рии, Прецептории - в страните, къ-
дето няма Велики Приорати) в общо 
повече от 70 страни да подкрепят 
усилията на правителствата им, кои-
то официално са срещу ИДИЛ. Из-

ключение правят Филипините, там 
правителството не е заявило офици-
ална позиция, но Командерията на 
OSMTH ще подкрепи общите усилия 
на прогресивния свят срещу заплаха-
та на ИДИЛ.

Обсъдена беше и друга заплаха за 
света -  вирусът Ебола.  Вече много 
от военните лекари, членове на на-
шия Орден са се включили заедно с 
екипите на „Лекари без граница” в 
усилията за спиране разпространени-
ето на болестта, както и за лечение на 
заболелите в Централна Африка.

Великият Майстор на Ордена-  Н. 
Пр. Патрик Рей обяви, че  на 25-27 
март 2015 г. в Йерусалим на специ-
ална церемония официално ще встъ-
пи в длъжност и новият религиозен 
патрон на Ордена - Н. Пр. Манукян 
- Арменският Патриарх на Йерусалим 
и Йордания.

Велик Магистрален 
Съвет

Бристол, 15 - 19.10.2014 г.
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На 1-ви ноември в гр. София, 
в хотел "Кемпински" се про-
веде ХІХ-тия Международен 

Конвент на Велик Приорат България. 
На него присъстваха Рицари, Дами и 
Постуланти от България, Русия и Ук-
райна, както и делегации на Великите 
Приорати на Германия и Сърбия, на-
чело с Великите Приори на двата Ве-
лики Приората. Присъстваха и много 
гости и симпатизанти на Ордена.

На тържествена церемония бяха 
приети новите Рицари и Дами на 

Ордена. Бяха въведени в длъжност 
за нов мандат от 3 години и Н.Пр. 
Румен Ралчев- Велик Приор и Брат 
Асен Янев- Велик Канцлер, както и 
Великите Офицери на Велик Прио-
рат България. Бяха осветени знаме-
ната и въведени в длъжност и Коман-
дерите на двете нови Командерии на 
Велик Приорат България- Команде-
рия "Рила"- гр. Дупница с Командер- 
Брат Давко Давков и Командерия "Св.
Антоний Велики"- гр. Петрич с Ко-
мандер- Брат Бранимир Кочев.

Великият Приор на ВП Германия- 
Н.Пр. Елке Брунс бе удостоена с реше-
ние на Великия Съвет на Велик Прио-
рат България с най-високото отличие 
на Велик Приорат България- Велик 
Кръст І-ва степен, а Великият Приор 
на ВП Сърбия- Н.Пр. Драгутин Заго-
рац бе повдигнат в І-ва степен- GCTJ 
от Н.Пр. Румен Ралчев- Велик Приор, 
в съответствие с традициите и Устава 
на Ордена. На гала-вечерята след ри-
туала както винаги имаше много танци 
и весело настроение.

Велик Приорат 
България

ХІХ-ти  
Международен Конвент на

Велик приорат България
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На 31 октомври 2014 г. в „Клуб 2008” бе открита и осве-
тена статуя на Жак дяо Моле. С тържествена литургия, 
изнесена от отец Игнатий и Отец Тодор в памет на 

Жак дьо Моле приключи годината, изпълнена с мероприятия, 
посветени на 700-ната годишнина от трагичната смърт на по-
следния Велик Магистър на Ордена. На събитието присъстваха 
Н. Пр. Румен Ралчев - Велик Приор на Велик Приорат България, 
Н. Пр. Елке Брунс- Велик Приор на Велик Приорат Германия, 
Н. Пр. Драгутин Загорац - Велик Приор на Велик Приорат Сър-
бия, Велики Офицери от трите Велики Приората, Командери, 
Рицари и Дами.

Освещаване на статуя 
на Жак дьо Моле

Велик приорат България
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На 21.10.2014 г. - празникът 
на град Кърджали-  Велик 
Приорат България съвмест-

но с Велик Приорат Германия дари 
официално медицинска апаратура, 
консумативи (протези, превързочни 
материали, памперси и т.н.), легла 
и инвалидни колички на общинска 
болница "Атанас Дафовски"- гр. 
Кърджали. 

Болницата е разпределила основ-
ната част от дарението за ортопедич-
ното отделение и спешната помощ. 

На тържественото предаване на 
дарението присъстваха Н. Пр. Румен 
Ралчев - Велик Приор на Велик При-
орат България, Командерът на Ко-
мандерия "Св. Никита Ремесиански"- 
гр. Кърджали- Брат Петър Георгиев, 

Великите Офицери Хермина Георги-
ева и Юлия Николова, Братя и Сес-
три от Командерията. Директорът на 
болницата- д-р П. Черкезов сподели, 
че дарението идва в много труден за 
тях момент, в което финансирането 
на болницата е практически спряно, а 
предоставените консумативи и апара-
тура са от жизнено важно значение за 
функционирането на болницата.

Дарение медицинска 
апаратура и 
консумативи
гр. Кърджали

орДеНътВелик приорат България
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На 11.10.2014 г. в гр. Смолян 
бе открит паметник на Не-
гово Светейшество Екзарх 

Стефан І (1878-1957 г.).  Рицарите и 
Дамите от Командерия "Св. Висари-
он Смолянски", начело с Командера 
Брат Таню Стайковски и масоните от 
град Смолян станаха инициатори за 
изграждането на този паметник. Те 
набраха средствата за построяването 
му. На освещаването на паметника 
присъстваха Н.Пр. Румен Ралчев- Ве-
лик Приор на Велик Приорат Бълга-
рия, Рицари и Дами от Командерия 
"Св. Висарион Смолянски", масони, 
представители на обществени орга-
низации.

Екзарх Стефан І е бил на поста 
си от 1945 до 1948 г., добър оратор, 
известен с проповедите си, автор на 
26 книги и повече от 1000 публика-
ции в чужбина. Сред тях са "По пътя 
за Дамаск" (1932), "Българската църк-
ва" (1932)"Религия и наука" (1937) и 
много други. Той е участвал активно 
в спасяването на българските евреи 
от преследването на нацистите през 
1943 г., за което е удостоен впослед-
ствие с титлата "Праведен човек" от 
Йад Вашем Мемориален Институт 
в Израел. Скулптората е дело на ху-
дожника акад. Димитър Димитров и 
скулптора Димитър Гаджев.

Откриване 
на паметник  
в гр. Смолян

Велик приорат България
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събор на Командерия
„Княз Борис І“

гр. Мелник, 10.10.2014 г.

коМаНДерии
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На 22 октомври 2014 
г. в Национал-
ния Исторически 

музей – София се проведе 
Събор на Командерия „Св. 
Иван Рилски“ с Командер 
Марио МилановKCTJ.На 
Събора присъства Сестра 
Хермина Георгиева – Ве-
лик Секретар на OSMTH – 
Велик Приорат България, 
както и много гости от дру-
ги Командерии.

След тържественото от-
криване на Събора Коман-
дерът Марио Миланов ин-
формира присъстващите 
за събитията от последния 
Събор досега.

След приема на Посту-
лант, професор Божидар 
Димитров изнесе лекция 
на тема „1000 години от 
смъртта на Цар Самуил“, 
която премина при особен 
интерес и продължи с отго-
ворите на въпроси от при-
състващите.

След прекъсването на 
Събора в Резиденция „Бо-
яна“ се проведе братска 
агапа, на която присъстваха 
Негово Превъзходителство 
Румен Ралчев – Велик При-
ор на Велик Приорат Бъл-
гария, Негово Превъзходи-
телство Драготин Загорац 
– Велик Приор на Велик 
Приорат Сърбия и Милан 
Лайхнер – Заместник Ве-
лик Приор на Велик Прио-
рат Сърбия. Там оживените 
разговори за това вълнува-
що събитие и разказаното 
от проф. Божидар Дими-
тров продължиха.

събор на Командерия
„Св. Иван Рилски“

Национален исторически музей, гр. София, 15.10.2014 г.

коМаНДерии
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събор на Командерия
„Св. св. Константин и Елена“

с.Паталеница, 16.10.2014 г.
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събор на Командерия
„Св.Никита Ремесиански“

гр. Кърджали, 21.10.2014 г. 

коМаНДерии



коМаНДерии

събор на Командерия
„Св. София“

гр. София, 31.10.2014 г. 
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На 14 ноември 2014 г. Коман-
дерия „Св.Лазар Български”   
проведе Събор в гр. Севли-

ево посветен на уникалната крепост 
Хоталич. Тази година крепостта е 
включена в кампанията на вестник 
Стандарт “Чудесата на България”. 
Идеята на Рицарите и Дамите от Га-
бровска област да направят така,че 
Хоталич да стане една атрактивна 
дестинация в културното наследство 
на България,се ражда преди две го-
дини когато Командерията провежда 
там своя първи събор.

“Искаме хората да научат повече 
за Хоталич.Търсим развитие не тол-
кова към туризма,колкото обръща-
не поглед назад към миналото,за да 

вървим напред”,това сподели Него-
во Превъзходителство Румен Ралчев 
–Велик Приор на Велик Приорат 
България.

Гости на Събора бяха Сес-
тра Хермина Георгиева-Велик 
Секретар ,Сестра Рада Пангело-
ва-Велик офицер,Командерите на 
Командерии –Марио Миланов,Петър 
Георгиев,Емил Рашев,Антон Василев.
Да почетат събора бяха дошли повече 
от петдесет Братя,Сестри,Постуланти 
и много гости.

Директорът на Исторически му-
зей гр.Севлиево изнесе доклад на тема 
“ Хоталич от Средновековието доЧу-
десата на България”.

Специално за събора Командерия 
Св.Лазар Български получи уникален 
иконостас на своя патрон  от приятеля 
си Здравко Николов от с.Сандрово.

За изключителни постижения в 
музиката,с идеята да поощрят таланта 
му,по време на Събора Рицарите там-
плиери наградиха виртуозния пианист 
Мирослав Христов.Той получи кни-
гата  “Царството на славяните”,дала 
основа на нашата “История славя-
нобългарская”. Книгата “Българи 
светци”,издателство на Велик Прио-
рат България  бе подарена  на Исто-
рически музей гр.Севлиево.

След проведения Събор  се про-
веде братска агапа,която стана прекра-
сен завършек на този ден.

събор на Командерия
„Св. Лазар Български“

гр. Севлиево, 14.11.2014 г.

Хоталич  от средновековието 
до чудесата на България

коМаНДерии
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събор на Командерия
„Св. Архангел Михаил“

гр. София, 19.11.2014г.

коМаНДерии
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събор на Командерия
„Св. Екатерина“

гр. София, 24.11.2014г. 

коМаНДерии
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събор на Командерия
„Св. Андрей Първозвани“

гр. Разград, 28.11.2014 г.

На 28.11.2014г. Командерия 
„Св. Андрей Първозвани” 
проведе ритуален събор. На 

него присъстваха Великият Приор на 
Велик Приорат България Н. Пр. Ру-
мен Ралчев, Великият Офицер Рада 
Пангелова, Командерите на Команде-
рии Младен Станев - „Цар Калоян”, 
Богомил Петков - „Св. Лазар Българ-
ски”, Рицари, Дами и Постуланти от 
Комапдериите във Варна и Разград, и 
гости.

Командерът Дончо Бояджиев за-
позна присъстващите с дейността на 
Командерията между двата събора и с 
предстоящите събития до края на го-

дината. Сестра Нели Добрева предста-
ви доклад на тема „Робер дьо Краон”. 
Беше приет един нов Постулант.

С Диплом за признание II-ра сте-
пен за особени заслуги към Команде-
рията бяха наградени Сестра Дияна 
Славова и Брат Свилен Йорданов.

Командерът Денчо Бояджиев връ-
чи плакет на Разград на Великия При-
ор Румен Ралчев, икона на Св. Никола 
Чудотворен на Великия Офицер Рада 
Пангелова и плакети със символа на 
Разград - Часовниковата кула на Ко-
мандерите Богомил Петков и Младен 
Станев.

Преди Събора в Художествената 
галерия „Проф. Илия Петров” беше 
открита изложбата „Рицарят преди и 
сега”. 90 деца и младежи от Разград-
ска област участваха в обявения от 
Командерията конкурс за рисунка. 
Най-добрите творби бяха наградени 
на тържествена церемония и ще бъдат 
изпратени в София за участие в На-
ционалния конкурс „Рицарят в мен”, 
обявен от Велик Приорат България.

Седмица преди Събора Команде-
рията подари количка за пренасяне на 
храна на Дома за стари хора в Разград 
по случай неговата 10-годишнина. 



28     Тамплиер • декември 2014 г.

Град Бристол се намира в югоза-
падната част на Англия, на гра-
ницата с Уелс. Градът е с богата 

и древна история, като важно място в 
нея заемат Тамплиерите.

Преди почти 900 години, само 20 
години след основаването на Ордена, 
четирима Рицари Тамплиери, начело с 
Юг дьо Пайен - първият Велик Магис-
тър на Ордена, пристигат в Бристол. 
По това време Бристол е вторият по го-
лемина град и пристанище на Англия 
след Лондон, гъсто населен, обграден с 
крепостна стена и дворец в центъра на 
града. 

Тамплиерите се обръщат към Ро-
бърт- Граф на Глостър с молба да 
получат земя извън градските стени. 
Графът им предоставя неблаговидно 
място в блато, известно като Редклиф 
заради червеният камък в района. Там-
плиерите започват почти веднага да 
копаят канали`за отводняване на бла-
тото и построяват Прецептория. След 

година Бристол отваря градските стени 
до Редклиф и построява нова крепост-
на стена, включваща Прецепторията на 
Тамплиерите.

Тамплиерите са вече здраво уста-
новени в Бристол, със собствен кей на 
реката и започват да изпращат войни-
ци, коне, стоки и пари от Бристол до 
Прецепторията на Тамплиерите в Ла 
Рошел, Франция. Към 1250 г. Тампли-
ерите притежават в Бристол 2 кораба, 
които обслужват линията до континен-
та. Те построяват в Бристол, на Темпъл 
Уей, нова църква- Свещеният Кръст, 
външните стени на която стоят и до 
днес. През ІІ-та Световна война църк-
вата е бомбардирана и запалена. По съ-
щото време са запалени и хранителни-
те складове на пристанището, поради 
което пожарните не успяват да загасят 
навреме църквата. Днес тя стои като па-
метник  и е част от Националния фонд 
за паметници на наследството. 

В центъра на Бристол- в малка 

църква- се намират саркофазите на 2 
Рицари Тамплиери от средата на ХІІІ-
ти век. На капаците на саркофазите са 
изработени скулптури на Рицарите в 
цял ръст, в пълно бойно снаряжение. 
В краката на единия Рицар е изобразен 
легнал лъв- това показва, че той е заги-
нал в битка в Светите земи. В краката 
на другия Рицар е изобразено легнало 
куче- това показва, че той е починал в 
къщи, при близките си.

Уникална е и Бристолската Англи-
канска Катедрала. Тя се намира в цен-
търа на града, като строителството й е 
започнало в началото на ХІІІ век и е 
продължило повече от столетие.

Катедралата е една от великите ан-
глийски средновековни катедрали. В 
нея, по време на Великия Магистрален 
съвет през октомври т.г., бе проведен 
тържествения ритуал на Велик Прио-
рат Англия и Уелс, на който бяха по-
канени и всички чуждестранни делега-
ции.  nnDnn

Бристол и 
Тамплиерите
Сестра Хермина Георгиева GDOTJ



Тамплиер • декември 2014 г.     29  

Тук ще направим кратко обоб-
щение на произхода на съ-
временния Орден на тампли-

ерите, посочвайки основните етапи 
на създаването на съвременното там-
плиерство.

Съществуват множество ключови 
документи, които представят доказа-
телства за продължаващите през ве-
ковете връзки между средновековния 
Орден на Храма и съвременното там-
плиерство. Има и редица документи, 
чиято автентичност не е доказана. Но 
въз основа на тези доказателства, все 
пак е възможно да се говори за про-
дължаване на традицията на тампли-
ерите. Не е възможно, обаче, да се 
докаже със сигурност пряката органи-
зационна връзка между съвременните 
разклонения на Ордена и автентич-
ния средновековен Ордена на там-
плиерите.

Уставът на тамплиерите, утвърден 
през 1128г. под покровителството на 
Св. Бернар от Клерво, урежда основ-
ните правила на монашеския живот 
и на военната дисциплина на сред-
новековния Орден на тамплиерите, 
създаден като военно-духовен орден 
с основна цел защитата на поклон-
ници в Светите земи. В писмото на 
Св. Бернар до Юг дьо Пайен, оза-
главено Възхвала на новото рицар-
ство, е описан кодът на рицарството, 
който рицарите тамплиери трябва да 
следват. Булата на папа Инокентий 
II през 1139 г. Omne datum optimum 

потвърждава структурата на среднове-
ковния Орден, с Велик Майстор (из-
биран измежду членовете на Ордена) 
и три степени на членовете му – ри-
цари, сержанти и капелани.

През 1312г. булата на папа Кли-
мент V Vox in excelso слага край на 
средновековния Орден на тамплиери-
те, а с втора негова була Ad proviendam 
имуществото на Ордена на Храма е 
предадено в собственост на Ордена 
на хоспиталиерите. Ето защо няма 
голяма мистерия около това, което се 
случва с последните оцелели тампли-
ери: те се присъединяват към Ордени-
те, официално обявените за наслед-
ници на Ордена на Храма (Орденът 
на Христос в Португалия, Орденът 
Монтеса в Испания или Орденът на 
рицарите хоспиталиери).

Следва „Период на мълчание“, 
наречен така, защото няма солидни 
доказателства за евентуалното про-
дължаване на съществуването на сред-
новековния Орден на тамплиерите.

Carta Transmissionis (Харта на пре-
даването) представя поредицата от Ве-
лики Майстори след 1326г. до момен-
та на представянето на Ордена пред 
обществеността, когато Бернар-Рай-
мон Фабре Палапра става Велик Ма-
гистър. Документът се появява около 
1804г. в архивите на неотамплиерския 
Орден, след което отново е загубен, 
а през 1911г. е пренесен в Лондон от 
франкмасон. Тогавашният пазител 
на ръкописите в Британския музей 

не приема, че Carta Transmissionis 
(Харта на предаването) е автентичен 
документ от 14 в. Хартата понастоя-
щем е съхранявана в библиотеката на 
Великата Ложа на Марк Майсторите 
масони в Лондон.

Орлеанските статути (устави) 
представят организацията на Ордена 
на Храма във Франция през 1705г., но 
въпреки това няма документални сви-
детелства за съществуването им преди 
да бъдат публикувани през 1840г. от 
Огюст дьо Фландр, Велик Маршал на 
Ордена, след проучване на архивите 
на Ордена. Съществува оригинален 
документ на Орлеанските устави (в 
ръкописен вариант), но неговата ав-
тентичност също не е доказана.

Дейността на Ордена на Храма 
от 19в. е добре документирана в пе-
риода от 1804 г. (при Великия Магис-
тър Бернар-Раймон Фабре Палапра) 
до 1918г. (смъртта на Великия Ма-
гистър Жозеф (Жозефен) Пеладан 
(1858–1918г.) в тогавашните вестни-
ци и книги (като например Histoire 
des Chevaliers Templiers (История на 
рицарите тамплиери) от Елизе дьо 
Монтаняк, публикувана през 1864г.). 
Някои от тези произведения са 
издаде- ни от самия 
Орден 
( к а т о 
A 

По стъпките  
на съвременното 
тамплиерство
Редколегия

таМплиерско перо
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Sketch of  the History of  the Knights Templars 
(Кратко описание на историята на рицарите там-
плиери) от Джеймс Бърнс, Велик Приор на Ин-
дия, 1840г.)

Според редица водещи съвременни акаде-
мични историци, включително д-р Джонатан 
Райли-Смит, Орденът на тамплиерите от 19 в. 
произхожда от масонския Ритуал на стриктното 
служение, наричан още Стриктния ритуал, съ-
блюдание от средата на осемнадесети век, уста-
новен от барон Карл Готхелф фон Хунд (1722–
1776г.). Но сигурен е фактът, че използваните 
от Великия Магистър Фабре Палапра различни 
ритуали (той дори претендира да е 115-я Сувере-
нен Първосвещеник и Патриарх на Йоанитската 
Църква на първите християни, наследниците на 
Св. Йоан Богослов – оттук „йоанити“) по-късно 
довежда до това голям брой традиционалисти в 
Ордена да подкрепят херцога на Шуазел в новото 
определяне на Ордена на Храма като Орден на 
Християнското рицарство, нямащ нищо общо с 
франкмасонството.

В Декларацията за принципите, приета през 
1841г. в Париж (от единствения Генерален кон-
вент на Ордена на Храма през 19 в., който има 
широко представителство от членове от Европа, 
колониите, Латинска Америка и САЩ) се набля-
га, че Орденът вече представлява междуденоми-
национен християнски рицарски орден, следващ 
традициите на средновековните рицари тампли-
ери, в който вече не са приемани само аристо-
крати.

Седалищата на Ордена на Храма в Париж са 
силно повлияни от политическите размирици 
във Франция през 1848г., въпреки че Орденът 
впоследствие се възползва от възобновената им-
перска подкрепа по време на Наполеон III. До 

времето на победата на Франция от Герма-
ния и падането на Втората империя на 
Наполеон III през 1870г., по-голямата 
част от архивите на тогавашния Орден 

са съхранявани в Националната библи-
отека в Париж. Някои национални При-

орати (включително Англия) се смесват 
с местното франкмасонство, а основните 
Приорати в Белгия и Франция все повече 
се свързват с розенкройцерството.

Първата световна война причинява 
по-нататъшни вреди на това, което е ос-
танало от Ордена на Храма. През 1918г., 

когато умира последният френски 
Велик Магистър на Храма и на 

Кръста на Розата (Жозефен 
Пеладан), Международни-
ят секретариат на Орде-

на, установен в Белгия през 
1895 г., предава останките от архива 

на неотамплиерите на Асоциацията по 

езотерични изследвания в Брюксел - KVMRIS.

Всъщност KVMRIS е първата белгийска 
ложа на Ордена на мартинистите, основана през 
1892г. Ръководена е от Франсис Въргей и Никола 
Бросел, като последният е неин Първомайстор. 
Ложата KVMRIS също така представлява белгий-
ския клон на G.I.D.E.E – Независимото общество 
за езотерични изследвания, основано от д-р Па-
пюс (Жерар Енкос). Според някои изследовате-
ли, именно G.I.D.E.E (най-вече белгийския клон) 
запазва линията на наследственост на Ордена на 
Храма на Бернар-Раймон Фабре Палапра. Връз-
ката с неотамплиерите е потвърдена от няколко 
източника. Всъщност, съществуват множество 
твърдения, че точно Ложата KVMRIS е директно 
свързана с Ордена на Храма на Фабре Палапра. 
След смъртта на Палапра през 1838г. дейността 
на Ордена постепенно замира, но Йоанитската 
Църква на първите християни продължава да ра-
боти в пълна тайна. И когато Орденът на Храма 
е напълно разпуснат, негови членове развиват 
извън Йоанитската Църква кръг за езотерични 
знания, който постепенно прераства в Ложата 
KVMRIS.

Гностичната философия, която е основа на 
дейността им, всъщност е част от тайната док-
трина на Йоанитската Църква на първите хрис-
тияни.

На 19 януари 1932г. членовете на KVMRIS ос-
новават нова организация, регистрирана като Бел-
гийска асоциация на Суверенния и Военен Орден 
на Храма на Йерусалим (SMOTJ – Тhe Sovereign 
Military Order of  the Temple of  Jerusalem).

През 1937г. швейцарският гражданин на 
име Антон Льопрехт-Рап е приет за неин член 
и се заема да установи нови Велики Приорати в 
Швейцария и другаде, което поставя началото на 
Международната федерация на автономни Вели-
ки Приорати.

По време на Втората световна война, на 23 
декември 1942г. тогавашният Пазител на Суве-
ренния и Военен Орден на Храма на Йерусалим 
(SMOTJ), Емил Исаак Ванденберг предава архи-
вите на Антонио де Соуса Фонтес в Португалия 
с молба към него да осигури продължаването на 
дейността на Ордена. Както е цитирано от Нор-
берто де Кастро Тоси, Магистърски секретар 
на OSMTH–Регентство (в списание Beauceant – 
Echodu Temple, издадено на 1 септември 1964г.) 
в протоколите ясно се вижда, че през 1942г. все 
още има активни членове в Белгия и Франция и е 
посочено, че архивите, предадените на Антонио 
де Соуса Фонтес, се състоят само от Протоколна-
та книга на SMOTJ (от 17 септември 1934 г.) и от 
червена книга, съдържаща копие от Орлеанските 
статути от 1705 г.

На 27 декември 1946 г. Антонио де Соуса 
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Фонтес въвежда официално нов правилник 
на OSMTH–Регентство. Изглежда, че някои от 
членовете в Белгия и Франция продължават да 
действат поотделно въз основата на уставите на 
Белгийска асоциация на Суверенния и Военен 
Орден на Храма на Йерусалим (SMOTJ) от 1932г. 
Също така става ясно, че Международната феде-
рация на автономните Велики Приорати под ръ-
ководството на Антон Льопрехт-Рап също про-
дължава да функционира самостоятелно.

Между 1950г. и 1953г. нова независима орга-
низация е създадена в следвоенна Западна Гер-
мания, първоначално в Нюрнберг, която въз-
приема за образец средновековниия Орден на 
тамплиерите. До 1959г. д-р Ханс Хойер, немски 
лутерански пастор и по-късно епископ, и граф 
Феликс фон Люкнер развиват тази организация, 
като я учредяват официално като Орден на рица-
рите на Кръста на Храма.

През 1960г. изброените до тук четири клона 
на модерното християнско тамплиерство дейст-
ват съвместно до степен на взаимно признание и 
съвместното публикуване на редовно издаваното 
списание Beauceant – Echo du Temple. През този 
период Богословският конвент на капеланите на 
Ордена провежда среща през ноември 1962г., за 
да установи съвременен Устав на тамплиерите и 
на тамплиерските молитви.

Наблюдава се значителното разрастване на 
Ордена, начело на който е Антон Льопрехт-Рап 
(в качеството му на световен ръководител на 
Международната федерация на автономните Ве-
лики Приорати), който способства за създаване-
то през 1960г. на Великия Приорат на Англия и 
през 1962г. на Великия Приорат на САЩ.

Опитът, чрез конференции в Париж (1970г.), 
Чикаго (1971г.) и Томар (1973г.) да бъдат обеди-
нени четирите разклонения на тамплиерите, да 
бъда избран един единствен Велик Магистър, е 
неуспешен. Вместо това, четирите клона тръгват 
по различни пътища.

През 1978г. Йоханес Бекер, бразило-немски 
римски католически свещеник, който работи в 
Рим, основава Ordo Internationalis Militiae Templi 
– Международен Орден на воините на Храма – 
конфедерация (чийто първи международен При-
ор е д-р Хейнрих Айгнер), чиито действия са 
насочени да обединят членовете на различните 
клонове с подновен акцент върху принципите на 
средновековното управление на тамплиерите и 
трудът на св. Бернар от Клерво Възхвала на но-
вото рицарство.

Непосредствено преди смъртта си Антон 
Льопрехт-Рап посочва Франк Шери за свои на-
следник като световен ръководител на OSMTJ – 
Международна федерация в състава на OSMTH–
Регентство. В началото на 1980г. Франк Шери 
слива OSMTJ – Международна федерация в 
OSMTH–Регентство, днес оглавено от Фернан-
до де Соуса Фонтес. В края на 1980г. още веднъж 
пътищата се разделят, когато Франк Шери отно-
во потвърждава независимостта на предишната 
Международна федерация и тогава съдейства на 
Фернандо де Торо-Гарланд за основаването на 
OSMTJ – Международен федеративен съюз (IFA 

– International Federative Alliance) като неин на-
следник.

Поредица от конференции на Великите 
Приорати на OSMTH–Регентство, проведени 
в Лондон (1995г.), след това в Залцбург (1996г.) 
водят до решението на голяма част от тези Ве-
лики Приорати да напуснат OSMTH–Регентство. 
Първоначалният конфликт с OSMTJ IFA не 
води до нищо и на срещата във Финландия през 
1998г. „Атлантическото обединение“ („АО“) на 
OSMITH избира официално да учреди отделен 
международен клон на Ордена със сър Рой Ред-
грейв като почетен Велик Магистър. При среща-
та в Ню Орлиънс през октомври 1999г. OSMTH 
„AO“ издава официално своето Становище за 
разделението от OSMTH–Регентство и през ок-
томври 2000г. във Виена възприема настоящата 
версия на своя Правилник.

Междувременно, в Германия желанието да 
бъде създаден „протекция“, под която да бъдат 
събрани различните немски тамплиерски групи, 
довежда до създаването през 1997г. на Орден на 
воините на Храма (OMT – Ordo Militae Templi) с 
Генерален секретар принц Карл цу Каролат-Бьо-
тен, в който са включени различните приорати 
на OMT (OMCT).

През лятото на 1998г. Великите офицери 
на OSMTH „AO“ присъстват на заседанието на 
Международния Велик съвет на конфедерацията 
OIMT в Брайтън.

През септември 1999г. в Мелзунген, Герма-
ния, е проведено съвместно конституционно 
заседание между офицерите на OSMTH „AO“, 
конфедерацията OIMT и Приорския съвет на 
OMT. След последвалите съвещания през следва-
щите няколко години, няколко групи от конфе-
дерацията OIMT и OMT се присъединяват към 
OSMTH „AO“.

През юли 2002г. OSMTH „AO“ е официал-
но признат от Икономическия и социален съвет 
на Обединените нации (ECOSOC) като Непра-
вителствена организация (NGO) със специален 
консултативен статут. През ноември 2002 г., на 
заседанието в Белград, OSMTH „AO“ възприема 
настоящата версия на своя Правилник като при-
бавка към Устава. Впоследствие OSMTH „AO“ 
започва да бъде наричана OSMTH-KTI (OSMTH 
– Международен Орден на тамплиерите).

На заседанието в Белгия, проведено на 13 
октомври 2007г., OSMTH-KTI възприема Брюк-
селската декларация, определяща официалните 
насоки, задължения, отдаденост и действия на 
съвременния Орден. nnDnn
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Херметизмът е религиозно-
философско течение от Ели-
нистичната епоха и Късната 

античност, което носи езотеричен ха-
рактер и съчетава елементи от попу-
лярната гръцка философия, халдей-
ската астрология, персийската магия и 
египетската алхимия. Първоизточни-
ците на херметизма са произведения, 
приписвани на легендарната личност 
Хермес Трисмегист, от чието име 
произхожда и названието на даденото 
религиозно-философско течение.

Според традицията херметизмът 
е учение за висшите закони на При-
родата,

които се подчиняват както на 
принципа на причинността, така и на 
принципа на аналогията. Поддръж-
ниците на херметизма смятат, че по 
силата на принципа на аналогията 
разбирането на причинно следстве-
ната връзка може да допълни маги-
ческото въздействие на действител-
ността върху собствените желания на 
посветения в тайните учения.

През Средновековието херме-
тизмът е развит от иудейските и 
източно-християнските мистици 
и мюсюлманите (суфизъм), а след 
Кръстоносните походи – и в католи-
ческа Европа като алхимия. В трудо-
вете на ранните Отци на Църквата 
може да се открие влиянието на хер-
метическите трактати, но се очертава 
и тенденция за разделяне на хермети-
зма и християнството. Първа стъпка 
в това направление е направена през 
325 г., когато на Никейския събор е 
възприето решението на Църквата за 
несъвместимост на учението за пре-
въплъщението с Библията. Второто 
важно събитие е през 1227 г., когато 
астрологията е определена като дя-
волски занаят. По този начин херме-
тизмът се оказва под официалната 

Херметизъм
Брат Савор

езотерика
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забрана на Католическата църква.

След векове на забрава, херме-
тизмът е възроден на Запад през 1460 
г., когато един гръцки монах, нает от 
владетеля на Флоренция Козимо де 
Медичи (1389 - 1464 г.) да събира цен-
ни древни ръкописи, донася от Ма-
кедония (или България) ръкопис на 
гръцки език на трактатите от Corpus 
Hermeticum, по-точно 14 трактата 
(петнадесе-тият трактат липсва). Ко-
зимо веднага нарежда на Марсилио 
Фичино (1433 - 1499 г.), ръководител 
на Платоновата академия във Флорен-
ция, да остави превода на ръкопис на 
Платон и да се заеме незабавно с пре-
вода на Corpus Hermeticum. Фичино 
завършва превода за няколко месеца 
(през 1463 г.), още докато Козимо е 
жив. Два месеца по-късно поетът То-
мазо Бенчи осъществява преводът 
на древните текстове на италиански 
език. Благодарение на тези преводи 
Хермес Трисмегист и неговите трак-
тати навлизат в живота на Среднове-
ковна Европа.

Първият, който изказва дълбоко 
съмнение относно автентичността на 
съчиненията на Хермес Трисмегист, е 
швейцарският учен и филолог Исаак 
Казобон (1559–1614 г.). В труда си De 
rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes 
XVI (1614 г.) той показва,чрез анализ 
на гръцкия език на текста, че тракта-
тите на Хермес Трисмегист, за които 
се вярва , че са с древен произход, са 
създадени доста по-късно. Според 
Казобон голяма част от трактатите 
от Corpus Hermeticum могат да бъдат 
датирани около 300 г. и са фалшифи-
цирани в раннохристиянската епоха с 
цел приспособяване на християнска-
та доктрина към представите на езич-
ниците, като са съставени отчасти по 
произведения на платониците, отчас-
ти по християнските свещени писа-
ния. Хипотезата на Казобон е оспо-
рена от английският философ Ралф 
Гудуърт (1617–1688 г.), който твърди, 
че предположението за фалшифика-
ти може да се отнася само до три от 
17-те трактата на Corpus Hermeticum 
(известни към този момент). Гу-
дуърт доказва, че произведенията на 
Трисмегист вероятно са записани 
през 3 в., но всъщност са писмена 
форма на древни текстове, предава-
ни векове наред от устната традиция. 
Английският философ твърди, че 
трактатите трябва да бъдат разглежда-
ни като terminus ad quem (създадени 
преди тази епоха), а не като terminus a 
quo (създадени след това).

Кой е Хермес Трисмегист?

Хермес Трисмегист (гр. Ερμής ο 

Τρισμέγιστος, Хермес Трижди Ве-
лики; лат. Mercurius ter Maximus) е 
синкретично божество, съчетаващо 
чертите на древноегипетския Тот, 
бог на мъдростта и писмеността, и 
на древногръцкия бог Хермес; или 
– легендарна личност от епохата на 
Елинизма, автор на множество трак-
тати с религиозно-философски ха-
рактер, написани на гръцки език, част 
от които са запа-зени до наши дни. 
За изследователите на херметичната 
философия и алхимията, Трисмегист 
е създателят на алхимията, тайна-
та древна наука за преобразуване на 
материята и човешката душа, а про-
изведенията му са създадени в най-
древни времена, поне двадесет века 
пр. Хр. Европа го открива през 12 в. 
благодарение на арабите. Описват го 
с човешки черти и разказват, че бил 
намерен в гроба си, държащ в ръце 
Изумрудения скрижал, който става 
фундаментален текст на херметизма. 
Една от легендите разказва, че когато 
покорява Египет именно Александър 
Велики открива гроба на Трисмегист 
и Изумрудения скрижал, който е ко-
пиран и впоследствие многократно 
коментиран от всички философи в 
опитите им да разгадаят съдържащо-
то се в него съкровено познание. В 
окултната литература ще откриете, 
че Хермес Трисмегист е обожествен 
цар на праисторически Египет, живял 
преди епохата на фараоните, който е 
притежавал тайно учение, вероятно 
оцеляло след гибелта на Атлантида. 
Американският ясновидец от 20 в. Ед-
гар Кейс твърди, че Хермес (или Тот) 
е представител на изчезналата циви-
лизация на Атлантида, който научава 
хората как да изградят отново живота 
си и дори построява Голямата пира-
мида на платото Гиза в Египет.

Заселвайки се в Египет, гърците 
започват да наричат с името Хермес 
египетския бог Тот, чийто култ е по-
читан в Среден Египет, в Кхемену 
(Hermopolis Magna – Велики Хер-
мопол), един от най-важните рели-
гиозни центрове на Древен Египет. 
Започва постепенно обединяване на 
образите на двамата богове, като през 
епохата на Птолемеите (305–30 г. пр. 
Хр.) Тот Хермес вече е официален 
бог. Свидетелство за това е възвание 
на египетските жреци, изписано вър-
ху прочутия Розетски камък: „Хер-
мес Трисмегист е съчетание на Тот и 
Хермес“. През Еленистичната епоха 
две от функциите на бог Тот вече 
са приписвани на Хермес Трисме-
гист: той помага на Изида да събере 
останките на Озирис, а също така е 
посланик на боговете. След 3–2 в. пр. 
Хр. еленистичната генеалогия създа-
ва няколко последователни образа на 

Хермес Трисмегист: първият Хермес 
е Тот, неговият син е Агатоде, чийто 
син също е Хермес, а той има син Тат. 
Именно вторият Хермес след 2 в. ще 
бъде наречен Хермес Трисмегист.

Произходът на името Трисме-
гист (Трижди Велики) също е неясен. 
Вероятно произлиза от традицията 
възхвалата към бог Тот да бъде пов-
таряна три пъти. Откриваме го в йе-
роглифните надписи по стените на 
храма в Есна, както и в надпис на де-
мотически език, описващ ритуал на 
култа към ибиса, състоял се през 176 
г. пр. Хр. край Мемфис. Според едни 
изследователи именно надписът от 
храма в Есна е причината да се поя-
ви името Трисмегист. Съвременния 
английският изследовател Брайън 
Копенхавър в своята книга Hermetica 
(Херметика), 1992 г., твърди, че името 
за първи път е изписано на демоти-
чески език на стелата от Мемфис. А 
на гръцки език името Хермес Трисме-
гист се появява за първи път в трудо-
вете на раннохристиянския апологет 
и философ Атинагор от Атина (ок. 
133–190 г.) и на финикийския исто-
рик Филон от Библос (ок. 65– ок. 140 
г.), наричан още Херений Филон.

През 2 в. сл. Хр. започва посте-
пенно препокриване на образа на 
бога Тот-Хермес с този на легенда-
рен културен герой. Еврейският исто-
рик от 2 в. Артапан от Александрия 
в своята История на евреите описва 
Тот-Хермес като Мойсей, който „на-
учава хората на мореплаване, как да 
градят с камъни, как да воюват с оръ-
жия и как да строят бойни машини, 
а също така им предава философия-
та“. През 4 в. древногръцкият исто-
рик и философ Хекатей от Абдера в 
своя труд За египтяните ни разказва, 
че Тот-Хермес, Хермес Трисмегист, 
е изобретателят на писмеността, на 
астрономията, на лирата като музика-
лен инструмент, на отглеждането на 
маслини и т. нат. Римските писатели 
също приемат елинистичното твър-
дение за съществуването на няколко 
образа с името Хермес Трисмегист 
(Меркурий). В своята книга De natura 
deorum (За естеството на боговете) 
древният римски политик и философ 
Марк Туллий Цицерон (106–43 г. пр. 
Хр.) ни разказва, че „петият Хермес 
(Меркурий), който бил почитан от 
фенетите в Аркадия, убил Аргус и за-
ради това избягал в Египет, и дал на 
египтяните законите и писмеността; 
той бил този, когото египтяните на-
ричали Тот, по името на първия месец 
от годината.“ Християнският аполо-
гет (Климент от Александрия (ок. 150 
– ок. 215 г.), създател на Александрий-
ската школа, във фундаменталния си 
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труд Стромати, VІ, 4, ни съобщава, че 
са съществували 42 свещени книги на 
Хермес Трисмегист, от които 36 оп-
исвали египетската философия, а 6 
били посветени на медицината и ма-
гическите практики.

В началото на своя труд De 
mysteriis (За мистериите) древногръц-
кият философ и неоплатоник Ямблих 
(ок. 280–ок. 330 г.) пише следното: 
„Хермес, който бил господар на Сло-
вото, умение, което според древната 
традиция било дар само на жреците, 
постигнал истинската наука – един 
сред всички. Затова нашите предци 
вярвали, че той направил всички от-
крития.“ Ямблих също така ни съоб-
щава, че през 3 в. Селевк от Алексан-
дрия, наричан Математика, преписва 
20 000 от тези книги, а египетският 
жрец Мането, живял също през 3 в., 
изброява 36 525 книги на Трисме-
гист (тази цифра може би е свързана 
с хелиакалното издигане на Сириус, 
наричан от древните египтяни Сотис 
(Сепет). Луций Лактанций (ок. 250– 
ок. 325 г.), римският оратор и фило-
соф, учител на сина на първия римски 
християнски император Константин 
Велики, в своя трактат De Ira Dei (За 
гнева Божи) твърди, че Трисмегист е 
по-древен от Питагор, Платон и Се-
дмината мъдреци на Гърция. Според 
него Хермес Трисмегист е най-вели-
кият от езическите пророци, който 
предсказва появата на християнство-
то. В Divinae Institutiones (Божестве-
ните институции) Лактанций се стре-
ми да докаже, че езическата мъдрост 
е идентична с християнското учение 
и в потвърждение на тази своя теза 
цитира откъси от трактата на Хермес 
Трисмегист Sermo Perfectus (Съвър-
шеното Слово), известен днес като 
Асклепий. Римският философ в De 
Ira Dei (За гнева Божи) пише следно-
то: „Макар и човек, а не бог, Хермес, 
който живеел в дълбоката Древност, 
притежавал такава мъдрост, толкова 
много знания в различни области на 
живота и изкуството, че заслужил да 
го наричат Трижди Велики.“

Християнският философ Авгу-
стин Блажени (354 - 430 г.) в трактата 
си De civitate Dei (За града Божи), кн. 
18, гл. 39, пише, че Меркурий Трисме-
гист живее преди гръцките мъдреци, 
но след Мойсей. Мойсей е съвремен-
ник на великия астроном Алас, брат 
на Прометей и прадядо на Меркурий 
Трисмегист. Августин признава, че 
Трисмегист е пророкът, обявил за-
раждането на християнството, но за 
разлика от Лактанций не вижда в това 
заслугите му, тъй като според него 
мъдрецът е получил знанията си за 
бъдещето от демоните, на които слу-

жел. В De civitate Dei (Заграда Божи), 
кн. 8, гл. 23, Августин подробно об-
съжда и порицава този фрагмент от 
Sermo Perfectus (Съвършеното Сло-
во), в който се описва одушевяването 
на статуите чрез магическо привлича-
не в тях на духове или демони.

Според легендата, разказана от 
философа неоплатоник Хермиас от 
Александрия в In Platonis Phaedrum 
Scholia (5 в.), Хермес Трисмегист има 
три инкарнации: в първата, преди 
Потопа, той е учен и създава астро-
номията; във втората е архитектът и 
строителят на Вавилонската кула, но 
също така лекар и философ; в третата 
Трисмегист е велик адепт на алхими-
ята, притежател на приказно съкрови-
ще в двореца му в Кантар, изгубеният 
в пустинята град на маговете, заедно с 
който изчезват и тройното познание 
и тройната мъдрост.

Фундаменталните текстове на хер-
метизма Въпреки че множество хер-
метични текстове погрешно са при-
писвани на Хермес Трисмегист, сред 
херметистите е общоприето мнени-
ето, че той е написал четиридесет и 
два труда. Както можем да предполо-
жим, много от тези книги са загубе-
ни по времето на унищожаването на 
Александрийската библиотека. Днес 
общоизвестни са три основни него-
ви текста, които обхващат и освет-
ляват херметичното учение:Corpus 
Hermeticum – основополагащ и най-
добре познат труд. Той се състои от 
шестнадесет книги (трактати), които 
представляват диалози между Хермес 
и редица други мъже. Първата книга 
съдържа диалог между Хермес и Пи-
мандър (определен като Бог), който 
проповядва тайните

на Вселената. Според общото 
мнение, дискусията е резултат от ме-
дита-циите, които прави Хермес и 
представлява неговия първи контакт с 
Бога. Особеното на този трактат е, че 
в него Хермес присъства в ролята на 
ученик на Пимандър, докато в остана-
лите трактати от Corpus Hermeticum 
той заема позицията на учител на сво-
ите събеседници.

Sermo Perfectus (Съвършеното 
Слово), или Асклепий, сборник от 
трактати, не съществува на гръцки, 
а текстът е запазен само в старата 
латинска версия. Предполага се, че 
трактатите са написани през 2 или 3 
в. сл. Хр. Произведението е подобно 
на Corpus Hermeticum и излага същ-
ността на херметичния гнозис: космо-
гония, антропогония, идеята за пре-
раждането на душата, вярата в един 
единствен трансцендентален Бог, или 
Абсолюта.

Съществуват двадесет и седем те-
кста от изгубени Поучения, цитирани 
от Йоан Стобей, византийски учен от 
края на 5 в. и началото на 6 в., кой-
то е отличен четец и съставител на 
христоматии. Той успява да създаде 
вероятно най-ценната колекция от из-
вадки от трудовете на гръцките авто-
ри, въпреки че тенденциозно избягва 
всички християнски писатели. Някои 
от тези откъси са много големи, осо-
бено онези от Поучението, наречено 
Девата на Света.

Изомруденият скрижал на Хермес 
Трисмегист – кратък текст, който се 
явява

първоизточник на известна-
та окултна аксиома: „Това, което е 
долу, е аналогично на това, което е 
горе“. Изомруденият скрижал също 
така намеква за тройствения закон и 
тройствената достоверност. Едно от 
обясненията защо Хермес е наричан 
„Трисмегист“, Трижди Велик, може 
да бъде открито в самия Изомруден 
скрижал, според който той получава 
това име поради своите знания относ-
но трите части на вселенската фило-
софия.

Херметичната философия

Благодарение на преводите на оцеле-
лите през вековете трактати на Хер-
мес Трисмегист, неговата философия 
и учение навлизат в живота на Сред-
новековна Европа. Идеите на херме-
тизма оказват дълбоко въздействие 
върху развитието на европейския 
хуманизъм. Философи като Марси-
лио Фичино (1433–1499 г.), Джoвани 
Пико дела Мирандола (1463–1494 
г.), Джордано Бруно (1548–1600 г.), 
То-мазо Кампанела (1568–1639 г.) 
и много други възприемат Хермес 
Трисмегист като езически мъдрец и 
пророк, който предрича зараждането 
на християнството. Те вярват в prisca 
theologia –доктрината, според която 
съществува истинска и самостоятелна 
теология, изразена във всички рели-
гии, която е била предадена от Бог 
на човека в дълбоката Древност. Тази 
доктрина преминава през вековете от 
пророк на

пророк – от Зороастър, Хермес 
Трисмегист, Орфей, Аглаофем, Пи-
тагор, Платон – давайки на хората 
върховното знание за причината на 
сътворението на света, за неговото 
развитие и мъдрост. Марсилио Фичи-
но в своя трактат Theologia Platonica 
(Платонова теология) пише следно-
то: „И те го нарекли Трижди Велики, 
тъй като бил най-великият фило-
соф, най-великият жрец и най-вели-
кият цар. Наричали го също бащата 
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на теологията. Втори след него сред 
древните теолози бил Орфей. След 
него Аглаофем, който бил посветен 
от Орфей в тайното учение и на свой 
ред посветил в теологията Питагор. А 
Питагор бил съратник на Филолай, 
учителят на нашия божествен Пла-
тон.“

В херметизма Върховното божест-
во е наричано Бог, Всичко, Единстве-
ния, Абсолюта. Идеята за Върхов-
ния Единен Бог е централен фокус 
на херметизма и затова е трудно да 
го поставим наред с традиционните 
теистични религии от монотеистич-
но-политеистичния спектър. Херме-
тизмът надхвърля и монотеизма, и 
политеизма, както и деизма и панте-
изма. Неговата философия ни учи, че 
има трансцендентален Бог, или Аб-
солюта, в който сме поместени ние 
и цялата Вселена, а останалите съще-
ства (богове, ангели и елементали) съ-
ществуват в предела на Вселената.

Основна идея на херметичната 
философия е тройнственият закон, 
или тройствената мъдрост – трите 
науки или трите части на познанието. 
Съществуват различни нива на въз-
приятие за това, какво се има предвид 
под тези „три части“. Приложени към 
окултните знания те могат да предста-
вляват трите части на макрокосмоса: 
физическият, астралният и духовният 
свят, или трите части на микрокосмо-
са (или човека): тяло, душа и дух.

Астрология (или влиянието на Лу-
ната): Общоприето за херметичната 
мисъл е, че движението на планетите 
оказва влияние върху Земята посред-
ством символични (архетипни) зако-
ни, намиращи се отвъд физическата 
реалност. Астрологическата мъдрост 
се състои в това, което трябва да се 
знае за влиянието, което планетите 
имат над Земята и човека. Този, който 
владее тази наука, може да разпозна-
ва неблагоприятните и благоприятни 
моменти във времето и пространство-
то и посредством тези знания да уп-
равлява съдбата, да избавя от опасни 
ситуации или да използва астрологи-
ческите влияния за добро.

Алхимия (или влиянието на Слън-
цето): тази наука е посветена на тай-
ната за преобразуване на „оловото“ в 
„злато“. Това е изследване на духов-
ната, съставяща природата жизнена 
материя и нейното съществуване през 
призмата на мистерията за раждането, 
смъртта и възкресението. Различните 
етапи на химическото преобразова-
ние, такива като дестилация и фер-
ментация, в алхимията представляват 
различните аспекти на тези мисте-
рии, посредством които е възможно 

природното тяло да бъде приведено 
към съвършенство. Достигането до 
това съвършенство и създаването на 
Magnum Opus (Великото Творение) 
съставляват голяма част от алхимията. 
Следва да се отбележи, че за разлика 
от профанната алхимия, истинната 
алхимия никога не довежда до заблуж-
дение относно естеството на „оло-
вото“ или „златото“. Тези метали в 
алхимията са алегории, означаващи 
различните степени на просветеност 
на човешката душа.

Теургията (или действието на 
звездите): съществуват два различни 
вида магия, противоположни една на 
друга: гоетия – черната магия, която 
черпи сили от сюза със злите демони, 
и теургия – божествената магия, която 
черпи сили от съюза с божествените 
същества (ангели, архангели, серафи-
ми и т.н.). Думата теургия се тълкува 
като „наука или изкуство на Божест-
веното действие“ и представлява 
практическия аспект на алхимичното 
изкуство. Освен това, алхимията може 
да се разглежда като ключ към теур-
гията, водеща към общуване с висше-
то начало на човек (геният), наречен 
също така ангел-хранител или с други 
думи – принципът, който води чове-
ка към постигането на божественото 
(космическо) съзнание.

Вярванията  
на херметистите
Херметизмът обединява в себе си 
пантеизъм, монотеизъм и политеи-
зъм в предела на собствена система 
от вярвания, според която съществува 
една основна Първопричина, частите 
на която се проявяват в цялата Все-
лена, в това число – и у самите нас. 
Херметизмът поддържа също така 
убеждението, че съществуват богове, 
демони, елементали (състоящи се от 
първичните елементи) и велики учи-
тели.

Повечето от вярванията на херме-
тистите произтичат от седемте прин-
ципа на херметичната философия, 
описани в Кибалион (произведение, 
публикувано през 1912 г. от трима 
анонимни автори, наричащи себе си 
„Тримата посветени“), а именно:

I – Принцип на менталността, 
според който Вселената е мисленият 
образ на Единния. Този принцип е 
въплъщение на истината, че „Всичко 
е Разум“.

II – Принцип на съответствието 
или аналогията, според който съ-
ществува аналогия между висшия и 
низшия свят, между макрокосмоса и 
микрокосмоса: „Това, което е долу, е 

аналогично на това, което е горе“.

III – Принцип на вибрацията, кой-
то олицетворява истината, че „всич-
ко е в движение“, „всичко вибрира“, 
„нищо не е в покой“; всичко същест-
вуващо е проява на различни вибра-
ции (видоизменения) на Единния, на 
Първопричината.

IV – Принцип на противополож-
ностите, на полярността, който е оли-
цетворение на истината, че „всичко е 
двойствено“, „всяко нещо притежава 
два полюса“, „всяко нещо има своя 
противоположност“, като всяко от 
тези твърдения е древна херметична 
аксиома.

V – Принцип на ритъма, който 
олицетворява истината, че във всяко 
нещо се проявява едно равномерно 
движение – напред и назад, изливане 
и вливане, люлеене напред и назад, 
махалообразно движение, прилив и 
отлив, най-висока и най-ниска точ-
ка на вълната – между двата полюса, 
които съществуват в съответствие с 
Принципа на противоположностите, 
описан преди малко.

VI. Принципът на причината и 
следствието, който олицетворява фа-
кта, че съществува Причина за всяко 
Следствие и Следствие от всяка При-
чина. Той обяснява, че „всяко нещо 
се Случва в съответствие със Закона“, 
че нищо никога не се случва „просто 
така“, че не съществува Случайност – 
„Случайността не е нищо друго, освен 
Закона, който не е разпознат“; не съ-
ществуват различни нива на Причина 
и Следствие, по-горното доминира 
над по-долните нива и нищо никога 
не може да се изплъзне на Закона.

VII. Принципът на пола (рода), 
според който всичко съществуващо 
на света съдържа в себе си две начала 
(два пола) и всяко действие и съзида-
ние е резултат от взаимодействието 
на тези две начала.

Влияние на херметизма над уче-
нията на новото време

Менли Палмър Хол, експерт от-
носно окултизма и херметизма, по-
твърждава, че херметизмът предхож-
да и предвещава трите тайни учения: 
на илюминатите, франкмасоните и 
розенкройцерите. Елена Блаватска, 
основател на Теософското общество, 
смята херметичното учение за автен-
тичното „езотерично учение на Хер-
мес, който – независимо дали в ка-
чеството си на египетския Тот или на 
гръцкия Хермес – за древните олице-
творява Богът на Мъдростта.“ nnDnn
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Приключи уникалната екс-
педиция в Далечния Изток, 
предприета между 1 и 14 но-

ември 2014 г. Освен мен в нея са Мла-
ден Станев, с който вече два пъти сме 
обикаляли Централна Азия, и трима 
приятели от Силистра. Аз, Младен и 
Александър Сабанов сме и офицери 
от Ордена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим и имаме поставена от 
Великия Приор ген.-майор Румен 
Ралчев задача да се запознаем с хора, 
които биха могли да споделят наши-
те идеи (България е ментор на Русия 
по пътя и към присъединяване към 
тамплиерското движение). Многоча-
совият полет започва от София, ми-
нава през Москва и накрая достига 
до руския център на Далечния изток 
и област Приморие, красивия Влади-
восток. 

В продължение на седмица раз-
глеждаме бреговете на Японско море, 
арката на престолонаследника на Ру-

ската империя Николай Романов, по-
следната спирка на Транссибирската 
железница, фортовете и оръдията на 
най-голямата руска морска крепост, 
спираща десетилетия амбициите на 
милитаризирана Япония. Заедно това 
наблюдаваме в диви условия уникал-
ни животни като петнистия елен и 
почти изчезналия амурски тигър. 

Кулминация е лекцията ми за по-
стиженията на тракийската цивили-
зация, изнесена на 6 ноември във Фе-
дералния Далекоизточен университет 
пред стотици студенти и преподава-
тели. Тя има изключителен успех и 
вече ми е предложено да изнеса там 
втора лекция, този път за делото на 
светите братя Кирил и Методий за 24 
май 2015 г. Ще припомня, че това е 
любимия университет на Владимир 
Путин и само няколко дни след лек-
цията ми той отново е там.

После идва голямата цел – полу-

Големият поход 
на изток

От изчезващия амурски тигър до първите 
хора, населили Америка

Проф. д.и.н. николай Овчаров KCTJ
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остров Камчатка в най-източната част 
на Азия. Това са вулкани и прекрасни 
гледки край океана, но и ужасни вие-
лици и студ. От главния град Петро-
павловск Камчатский в силна снеж-
на буря пътуваме 600 км на север до 
живописното селце Ессо. Старинни 
къщи в руски стил и жилища на из-
конните жители – каряки и евени. В 
нашето камчатско приключение не 
липсват кучешки впрягове и моторни 
шейни. Накрая сме приятно изнена-
дани – улучили сме момента, когато 
от север по тези места мигрират едни 
от най-едрите земноводни – сивучите 
или морските лъвове. 

Но за мен като археолог е особе-
но вълнуващо да видя и заснема от-
критите находки от палеолитното 
селище при Ушкинското езеро. Ста-
ва дума за разкопки на видния руски 
археолог Николай Диков, проведени 
през 60-90 г. на ХХ в. Те са ключови 
в доказването на една от най-важните 

теории в археологията – за произхо-
да на американските индианци. Чак 
до 12 000 г. пр. н. е. Америка и Азия 
са свързани със суша през днешния 
Берингов пролив. Именно оттам ми-
нават първите хора, населили амери-
канския континент и дали началото 
на първите индианци – ескимосите и 
алеутите. А пътят им започва от Кам-
чатка, което вече е доказано от руски-
те археолози. Буквално в последни-
те години американските учени пък 
намериха погребение на дете в щата 
Монтана, наречено условно Анцик 
1. Чрез ДНК методи възрастта му се 
определи на 12 600 години, а генетич-
ните ме белези го отнасят към далеко-
източната култура Кловис. 

Експедицията завърши, но остави 
у нас незабравим спомен. Изминати 
са близо 30 000 км, като реално сме 
обиколили целия Азиатски конти-
нент. nnDnn

иНститут по среДНоВекоВНа история 
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...“И видях, и ето сив кон, и върху 
него ездач, 
чието име беше смърт;
и адът следваше подире му…“ 

(Откровение“, VI, 8)

М
аг

ия
та

Апокалипсис! Кой ли не е чу-
вал за последната книга от 
Новия завет! Дори самото й 

име навява хлад и ужас. И не случай-
но – текстът е изпълнен с катастро-
фични пророчества, с глад и мор, с 
огън и смърт.

Всъщност книгата носи доста 
по-смирено заглавие – „Откровение 
на Свети Йоан Богослов“. От време-
то на нейното написване чак досега, 
книгата е една от най-противоречи-
вите и неясни в цялата Библия. За 
нея е изписано много, но в същото 
време тя е отбягвана в тълкуванията 
на повечето богослови. И това също 
не е случайно, както ще видим по-
късно.

Според възгледите в Библията 
понятието „откровение“ е един вид 
комуникация, при която водещо 
място заемат божествения закон /
тората/ и логосът на Бога. Това не 
изключва и схващането, че Бог се 
разкрива също и чрез своите дела. 
Съответстващият термин на гръцки 
е „апокалюпто“. Подобно е звуче-
нето и в Септуагинта, като всички 
думи означават разкриване на нещо 
предварително скрито с цел то да се 
опознае. Доста автори свързват това 
значение и с думата „пророчество“.

„Откровението“ на Св. Йоан 
Богослов е може би най-загадъчния 
текст в Библията. Съборът в Тренте 
през 1545 година го вписва в кано-

БиБлейски речНик
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БиБлейски речНик

Именно на острова Св. Йоан полу-
чава видението свише и го записва, 
след като излиза от състоянието на 
транс. Само по себе си това вече е 
доста необяснимо – как видение с 
такава продължителност е могло 
да бъде запомнено и възпроизведе-
но впоследствие с такива детайли. 
Всъщност в самия текст се говори 
за две събития, станали доста преди 
94 год. Първото е опожаряването на 
Рим по времето на император Нерон 
/64 год. сл. Хр./, т.е. 30 години пре-
ди написването на „Откровението“. 
Второто събитие е разрушаването 
на Йерусалим от император Тит/
син на Веспасиан – вторият от ди-
настията на Флавиите/, по време на 
първата юдейско-римска война /70 
год. сл. Хр./, т.е. 24 години преди 
„Откровението“. За големия пожар 
в Рим се говори в гл. XVIII, а за пре-
вземането на Йерусалим – в гл.XI. 
Странно изглежда текст, който съ-
държа в себе си минали събития, да 
се представя за пророчество.

В началото на книгата възкръсна-
лият Господ се обръща с послания 
към църквите в седем от градовете 
на римската провинция Азия. Това 
са църквите в Ефес, Смирна, Пер-
гам, Тиатир, Сардис, Филаделфия 
и Лаодикия. Според отец Боамар – 
преподавател в Библейската школа 
в Йерусалим, тези писма би тряб-
вало в началото си да съществуват 
отделно едно от друго. Основание 
за това твърдение е факта, че всяко 
от писмата съдържа порицание към 
конкретната църква за някакво пре-
грешение от християнските норми. 
От друга страна, дори и да допуснем, 
че текстът на книгата е съчинен през 
94 година, не е ясно защо в него не 
се споменава нищо, дори и една ду-
мичка за някои от най-съществени-
те детайли в християнското учение. 
Това са дванайсетте апостоли като 
водачи на раждащата се Църква, за 
Св. Петър като върховен водач на 
църквата, за Св. Павел и ролята му, а 
също и за смъртта му в Рим през 67 
год., за съществуването на четирите 
основни Евангелия и за Посланията 
на Павел. Текстът загадъчно мълчи 
за всичко това.

След като всичко това липсва в 
„Откровението“, може да се при-

еме, че текстът е съставен по-рано 
от 94 година. Той би следвало да е 
завършен и преди 64 година /опо-
жаряването на Рим/, тъй като не 
може да се представя за пророчески 
текст, който пише за вече случило 
се събитие. Анализът ще ни върне 
и доста по-назад от това време. В 
„Пролога“ – гл. I ясно се казва: „От-
кровение на Исуса Христа, що му 
даде Бог, за да покаже на рабите Си 
онова, което трябва да стане скоро. 
И Той го яви, като го изпрати чрез 
Ангела Си на Своя раб Йоана, който 
възвести словото Божие и свидетел-
ството Исус Христово, и всичко, що 
е видял. Блажен е оня, който чете, и 
ония, които слушат думите на про-
рочеството и пазят писаното в него; 
защото времето е близо“. А в „Епи-
лог“ – гл. XXII четем: „Аз, Исус, 
изпратих Своя Ангел да ви засвиде-
телства това в църквите… И който е 
жаден, да дойде, и който желае, нека 
взема от водата на живота даром… 
Който свидетелства за това, казва: 
да, ида скоро!“.

Налага се едно доста смело за-
ключение. Йоан, който получава 
посланието на Христос в резултат 
на видението си, не е кой да е, а 
Йоан Кръстител. Той е онзи, който 
предсказва идването на Спасителя. 
И той посочва, че идващият скоро 
ще кръщава не с вода, а с Дух Бо-
жий. Именно Йоан Кръстител при-
канва людете да вземат от „водата на 
живота“ – същата вода, в която ги е 
кръстил току що – водата на свеще-
ната река Йордан при брода Вето-
вара. Именно той е светецът, който 
извършва причастията на богомол-
ците в реката през 28 година, по 
време на властването на император 
Тиберий. Всъщност той е и втори 
братовчед на Исус Христос, като син 
на свещеника Закария и Елисавета, 
която пък е братовчедка на Мария. 
И ако приемем, че това пророчест-
во е своего рода послание, изпрате-
но от Исус Христос, то следва, че 
е писано от него, както самият той 
посочва в „Пролог“ /“Откровение 
на Исуса Христа…“/ и в „Епилог“ 
/“Аз, Исус…“/. Най-вероятно това 
е станало по време на престоя му в 
Египет, след провала на бунта при 
Преброяването и разгрома на вой-

ничните книги, въпреки че много от 
източните автокефални църкви го 
отричат. Пример за това са писания-
та на Ориген, на ЕвсевийКесарийски 
и Св. Денис Александрийски. Тези 
авторитети открито се обявяват сре-
щу приемането на „Апокалипсис“-а 
сред каноническите текстове.

Нека разгледаме самия текст. Той 
разказва за едно видение на апостол 
Йоан, по времето когато същият е 
бил заточен на остров Патмос. Ис-
торически това се е случило през 94 
г. сл. Хр., по време на управление-
то на римския император ТитФла-
вийДомициан. Последният започ-
ва гонения срещу християните и 
светецът е изпратен на заточение. 

Виктор Васнецов, 1887  
“Четирите конника на Апокалипсиса 
– Завоевателят, Войната, Гладът и 
Смъртта”
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ските на зилотите. А самият бунт е 
ситуиран исторически и докумен-
тиран от Йосиф Флавий в неговите 
„Юдейски древности“, книги XVII и 
XVIII през 4-5 година сл. Хр. Оче-
видно е, че първоначалният текст 
на Апокалипсиса е съставен след 
това време, вероятно около 20 годи-
ни по-късно, тъй като Исус отдавна 
е в Египет, а Йоан е в Йорданската 
пустиня. Едва след като последният 
получава текста на „Откровението“, 
започва да се държи като избран и да 
проповядва. Абсолютно е възможно 
до този момент двамата да не се по-
знават лично. Защото на друго място 
в Библията – в „Евангелие от Матей“ 
се казва: „А Йоан, като чу в затво-
ра за Христовите дела, прати двама 
свои ученици и Му каза: „Ти ли си 
Оня, Който има да дойде, или дру-
гиго да чакаме?...“ Кръстителят няма 
представа за физическата личност и 
облика на своя братовчед. Всъщност 
идването на Христос е съвсем близ-
ко в материалния смисъл на думата. 
Съвсем скоро – през 28 г. н.е. той ще 
се появи край водите на река Йордан 
и ще замести Йоан Кръстител, който 
вече е приключил със своята мисия. 
А че Исус по това време е в Египет, 
свидетелства друг от пророците - 
Осия: „КогатоИзраилбемладенец, 
тогаваговъзлюбих, иизЕгипетпови-
кахсинаСи.“ /гл. XI, 1-2/.

Оригиналът на „Апокалипсис“-а 
е съставен първоначално на арамей-
ски език. Това е народен диалект, 
тъй като текстът е предназначен за 
евреите, намиращи се по това вре-
ме под римско владичество. Малко 
по-късно той е преведен на иврит, 
после на гръцки, а след това и на 
латински.„Известието“ в пророчест-
вото се донася от „Ангел“, но това е 
така само в латинския текст. В гръц-
кия вариант се говори за „aggelos“, 
което означава „пратеник“, без ни-
какви свръхестествени способности, 
просто – обикновен вестоносец. В 
тогавашния гръцки език ако е тряб-
вало да се подчертават някакви ду-
ховни или божествени способности, 
се е използвал терминът „daimon“. И 
това е така, защото в митологията на 
тогавашните гърци не са съществу-
вали този вид духове, които христи-
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янството нарича по-късно ангели.

В текста на „Откровението“ се 
съдържат и явни заплахи. В гл. VIII, 
13 еказано: „Горко, горко, горко 
на живеещите по земята“. И още: 
„И който побеждава и пази делата 
Ми докрай, нему ще дам власт над 
езичниците, и ще ги пасе с жезъл 
железен; като глинени съдове ще се 
строшат, както и аз получих власт 
от Отца си; и ще му дам утринна-
та звезда.“ /гл. II, 26-28/. От този 
текст прозира факта, че са същест-
вували народи /“езичници“/, което 
не са се присъединили към юдеите 
в борбата им срещу римското по-
тисничество. Точно срещу тях е 
отправена заплахата за „строшава-
не като глинени съдове“. Именно 
тези текстове, вероятно предадени 
на римските прокуратори от про-
тивниците на Исус, са послужили 
като морално оправдание за гоне-
нията на християните.И ако опожа-
ряването на Рим през късната 64 г. е 
било записано в Апокалипсиса като 
пророчество, вече е ясно, защо след 
това навсякъде в Империята христи-
янството и изповядването му са обя-
вявани за престъпления.Вероятно 
тъкмо поради тази причина са нали-
це толкова премълчавания и резер-
вираност у Отците на зараждащата 
се Църква спрямо Апокалипсиса.

А пророчествата продължават 
с наистина апокалиптични карти-
ни: „да отнеме мира от земята, та 
човеците един други да се убиват“, 
„“и им се даде власт над четвъртата 
част на земята – да умъртвяват с меч 
и глад, с мор и със земни зверове“, 
„стана голям трус, и слънцето ста-
на черно като струненовретище, и 
месечината стана като кръв; звезди-
те пък небесни паднаха на земята“, 
„и небето се дръпна и се нави като 
свитък, и всяка планина и остров се 
отместиха от местата си“. Господ 
помилва само „рабите Божии“, чи-
ито чела са белязани с печат – общо 
144 000 души от „всички колена-
Израилеви“. Това са спасените. Ос-
таналите са обречени на страшна 
участ: „и се появи град и огън, сме-
сени с кръв и паднаха на земята… 

голяма планина, пламнала в огън, 
се срина в морето; и третата част на 
морето стана на кръв.“ Ударени са 
дори слънцето, месечината и звез-
дите. А от небето „пада звезда“, ко-
ято „отваря кладенеца на бездната“ 
и димът, който излиза от него носи 
скакалци. Те „жилят като скорпии“. 
А човеците „ще търсят смъртта, ала 
няма да я намерят; ще поискат да ум-
рат, ала смъртта ще побегне от тях“. 
Можем да си представим мястото, от 
което дори и Смъртта бяга ужасена. 
В следващите глави изтреблението 
продължава, за да се стигне до гл. 
XIV: „…прати сърпа Си и пожъни, 
защото дойде часът Ти за жетва: 
жетвата на земята е узряла. И седна-
лият на облака хвърли сърпа Си на 
земята, и земята биде пожъната… и 
хвърли гроздето в големия лин на 
Божия гняв. И стъпкан биде линът 
вън от града, и потече кръв от жлеба 
доридо юздите на конете, на хиляда 
и шестстотин стадии“. Известно е, 
че в библията един стадий се равня-
ва на 185 метра. В случая става въ-
прос за около 55 млн. кв.м., пълни с 
кръв на височина конска юзда…

Глава XVI описва мястото на 
последната битка – Армагедон. Тук 
Сатаната, познат като „Звярът“ или 
„Антихрист“ ще се сблъска с Гос-
под в титанично сражение. На това 
място се събират армиите за битка-
та в края на времената, „за война в 
онзи велик ден на Бога Вседържи-
теля“.  И в края на последната бит-
ка „градушка, колкото талант тежка, 
валеше от небето върху човеците“. 
/един талант е равен на 30 кг./. 

„Откровението“ все пак завърш-
ва с известна доза оптимизъм. В 
последната глава се казва: „Ето, ида 
скоро, и отплатата Ми е с Мене, за 
да въздам всекиму според делата 
му. Аз съм Алфа и Омега, начало и 
край, Първият и Последният. Бла-
жени са, които изпълняват запове-
дите Му, за да имат право да ядат 
от дървото на живота и да влязат в 
града през портите му“. Така или 
иначе, по времето на Второто при-
шествие, визирано в текста, все пак 
ще има останали живи човеци. Ан-
гелът казва на Йоан: „не запечатвай 
пророчествените думи на тази кни-
га, понеже времето е близко“. 

И в това близко време Бог ще се 
завърне на земята, за да съди живи-
те и мъртвите. В деня на Страшния 
Съд той отново ще утвърди правда-
та си. Същата тази правда, която, 
приветствана от християните, ще 
доведе до пълното и окончателно 
тържество на Бога – над всеки и над 
всичко!  nnDnn

Бог ще се завърне на зе-
мята, за да съди живите 
и мъртвите. В деня на 
Страшния Съд той отново 
ще утвърди правдата си. 
Тази правда, която ще 
доведе до пълното и оконча-
телно тържество на Бога – 
над всеки и над всичко!

Апокалиптични сцени  
Стенопис от Осоговския манастир, 
Македония
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Стремежът на хората да проникнат в 
своето бъдеще е познат от времето, 
когато Времето все още не е отбро-

явало своята възраст. В праисторическите 
времена преди близо 30 000 години наши-
те безименни деди са резбовали слънчеви-
те и лунните цикли върху кост. Дали астро-
логията не е една от най-древните науки? 
Не знам, а и няма кой да ни даде правилния 
отговор. Едно е сигурно - астрологичното 
знание се появява на Земята заедно с раз-
умния човек.

Наричали са астрологията “Царица на 
науките”. Назад в хилядолетията тя е била 
достъпна за малцина високообразовани 
представители на жреческата и управля-
ващата класа на всяко ранно общество. 
Минала през възходи и унищожителни 
забрави, астрологията продължава да бъде 
неразделна част от делника на всеки човек. 
Тя е неразделна част от нашия живот.

Астрологията е наука, тълкуваща взаи-
мовръзката между планетите и характера 
на индивида, неговото поведение, начина, 
по който го възприема обществото, изпи-
танията по предопределения от датата на 
раждане Съдбовен път.

Астрологията тълкува живота на чове-
ка, обществото, държавата, моментното 
действие и очаквания резултат съобразно 
ритъма на движение на най-близките до 
Земята небесни тела.

Астрологичното знание винаги е било 
популярно и търсено въпреки превратнос-
тите на Съдбата, но надали астрологията е 
имала по-голяма популярност от тази, по-
лучена от средата на ХХ век и досега. Днес 
даже и най-големият неверник знае своята 
зодия. Милиони хора си изкарват хляба с 
астрологични прогнози. Милиарди не за-
почват деня си, преди да са се консултира-
ли с дневния си хороскоп.

Въпреки това астрологията е и фанати-
зирано отхвърляна или приемана с много 
резерви. Допреди няколко десетилетия 
нейните противници имаха право, но днес 

то без съмнение е изгубило своето значе-
ние. И днес често чуваме, че, видите ли, 
между движението на планетите спрямо 
Земята и характера на човека няма връзка и 
такава не може да бъде установена.

Това твърдение отдавна вече е оборе-
но.

През март 1951 година Джон Х. Нел-
сън, американски радио- и електронен 
инженер, публикува сензационната за вре-
мето статия с резултатите от своите изслед-
вания за факторите, влияещи върху радио-
транслацията.

Чрез своите открития той потвърждава 
основните принципи на астрологията: пла-
нетите влияят върху нашия живот. Нелсън 
установява, че магнитни бури - причина за 
радиосмущенията, има, когато две или по-
вече планети, наблюдавани от Земята, са 
твърде близко една до друга под прав ъгъл 
или образуват ъгъл от 180° - познат аспект 
в астрологията.

Също така установява, че магнитни 
смущения не се наблюдават, тоест късите 
вълни се приемат добре, когато две или 
повече планети са разположени на 60° 
или 120° една спрямо друга. Тъкмо това са 
аспектите, които астрологията приема за 
благоприятни.

По-важното е, че Джон Нелсън успява 
да докаже, без всякакво съмнение, своите 
открития, като предсказва с 93 % точност 
бъдещи магнитни смущения. Успехът му е 
удивителен.

Инженерът дава първото научно дока-
зателство, че животът на Земята е повлиян 
от планетите.

Днес доказателствата са безброй. 

Ето още едно. Акад. Рудолф Томашек, 
председател на Световния геофизичен съ-
вет, прави статистически анализ на 134 го-
леми земетресения. Той установява, че по-
ложението на планетите в момента на тези 
земетресения е твърде показателно: “земе-
тръсните аспекти” почти винаги включват 

АСТРОЛОГИЯТА
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ВселеНаАСТРОЛОГИЯТА
Юпитер, Уран, Нептун, поотделно или за-
едно, и колкото по-силно е земетресението, 
толкова по-вероятно е групирането и влия-
нието на тези планети в зловещ аспект като 
квадрата.

Основна критика на отрицателите на 
астрологията е тълкуването на звездните ас-
пекти. Тук същината на критиката е не тол-
кова квалификацията на астролога и умени-
ето му да използва натрупаното преди него 
знание, колкото подозрението, породено от 
неоспоримия факт, че астрологичното зна-
ние идва сякаш от нищото.

Едно стойностно знание не може да 
бъде доказано според традиционните пред-
стави за еволюционното развитие на земна-
та култура. Е, връзката е ясна: щом не може 
да се докаже, значи е псевдонаука.

Наистина, ако приемем, че ние, земните 
хора, произхождаме от развил се през ми-
лионите години животински вид и нашето 
мисловно узряване е права, възходяща ли-
ния, тези отрицатели на астрологията имат 
право. Предците ни задължително трябва 
да са по-малко знаещи от нас. Но фактите 
говорят друго. Астрологичната наука ни 
помага да приемем, че развитието на зем-
ното човечество става по спирала - не ви-
наги възходяща - и поради тази причина е 
напълно естествено преди нас на Земята да 
са живели цивилизации с далеч по-развито 
знание от нашето, отломки от което ползва-
ме и развиваме.

Астрологията като затворена научна 
система, чиито основи остават стабилни и 
до днес, е на повече от 5000 години. Шумер, 
Вавилон, Египет, Елада, Рим, Византия - век 
след век, астрологията е съпътствала култу-
рите на Земята.

Днешния си вид астрологията придо-
бива през II в. пр. н. е. след появата на ас-
трологичния справочник “Тетрабиблос” 
(Четирикнижие), написан от Александриан 
Клавдий Птоломей, ненадминат авторитет 
в астрономията на античността. Астрологи-
ята бележи своя връх.

Един любопитен факт: в древността ас-
трономията се е изучавала заедно с астроло-
гията, но като нейна помощна наука. 

До ХVII век каталозите и звездните ат-
ласи на Птоломей са ненадминати по точ-
ност.

Залезът на астрологията като общест-
вено потребна наука настъпва с провъзгла-
сяването на християнството за официална 
религия през 321 г. от н. е., а няколко десе-
тилетия след превземането на Рим от варва-
рите през 410 г. е и забравена.

Източната римска империя - Византия, 
става спасителен остров за астролозите. 
От Константинопол знанието се разпрос-
транява в арабския свят и чрез него в ХII в. 
отново се връща и е преоткрито от евро-
пейските учени. Водещи имена, оставили 
вечна следа в световната наука и култура, са 
астролози - Йоханес Кеплер, Исак Нютон, 
Тихо Брахе, Галилео Галилей, Леонардо да 
Винчи, Томазо Кампанела, Роджър Бейкън, 
Омар Хаям.

Днес астрологията отново върви към 
своя пореден връх. Тя е нужна на всеки чо-
век, на всяко общество независимо от него-
вата зрелост.

България все още не е изживяла своето 
възраждане и не е приобщила астрологията 
към светските науки.

С търпение, коректност и последовател-
ност и този момент ще дойде.

От нас се иска единствено да приемем 
астрологията не като наука, даваща ни стра-
ховитото знание за влиянието на планетите, 
“виновно” за всичките ни неуспехи, а като 
наука, която ни помага да научим повече 
за себе си чрез нашата звездна карта, да се 
преоткрием и осъзнаем качествата си, за да 
преосмислим и изживеем пълноценно жи-
вота си. Астрологията ни сочи верния път 
в нашия живот. Наша е отговорността да го 
разпознаем измежду многото по-примамли-
ви, но погрешни пътища, и да го извървим. 
 nnDnn
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коНкурс

900 години 
на Ордена

Фотоконкурс

Бойка Панталеева DTJ, Командерия “Княз Борис I”

Ралица иванова,  
съмишленик
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коНкурс

Валентин Маринов KTJ, Командерия “Св.св. Константин и елена”
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„Рицарят в мен“ 
Национален конкурс за детски рисунки 

В началото на ме-
сец ноември, 
в  град София, 

приключи първият етап 
от националния конкурс 
за детска рисунка "Ри-
царят в мен". Идеята на 
конкурса е да провокира 
ученици от V до VІІІ 
клас /включително/ 
чрез рисунките си да 
пресъздадат рицарство-
то като изграждане на 
личности и характери и 
като школа за израства-
не и развитие. Първите 
училища, които получи-
ха своите дарения и на-
гради за отличилите се 
ученици бяха 123 СОУ 
"Стефан Стамболов" и 
143 ОУ " Георги Бен-
ковски". Децата бяха 
поздравени от д-р Юлия 
Николова, Велик офи-
цер към Ордена, Коман-
дера на командерия " Св. 
София"- Момчил Ми-
хайлов, заместник- кме-
тове, представители на 
МОН и други официал-
ни лица присъствали на 
тържествата.

коНкурс
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