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За мъртвите – или добро, или нищо!

Бих допълнил – както за мъртвите, така и за жи-
вите! Защо в топлите есенни дни се обръщам към 

силата на философията и  към житейските истини, кои-
то са в основата на нашето духовно израстване? Напълно 
разбираемо и човешко е понякога да изпитваме към някоя 
личност  положителна или негативна емоция, одобрение 
или неодобрение, включително - привличане или отвра-
щение  от това, което той/тя  извършва, демонстрира или 
се опитва да ни наложи като стил на поведение. Има хора, 
които ни обиждат с присъствието си, вредят ни, или просто 
не са подходящи за нашето обкръжение, но въпреки това 
ние залагаме на тях, вярвайки, че ще се променят. Дълбоко 
вкоренените в нас симпатии и антипатии, навици и разби-
ране за добро и лошо влизат в противоречие с християн-
ските добродетели,  които изповядваме и въпреки това са в 
основата на начина, по който живеем и се държим в обще-
ството. Какво да се прави, когато всеки от нас има минало, 
спомени, привързаности и предпочитания. Подвластни на 
своите емоции,  в същото време не трябва да забравяме, че 
сме дали клетва пред Бога, да служим в полза на общество-
то и да работим за неговото укрепване и усъвършенстване. 
Не можем да разрешим на тези хора да се представят като 
едни от нас, да бъдат отъждествявани като членове на на-
шето Тамплиерско общество. Всъщност -  трябва да мерим 
с един аршин точно този вид живи - да не говорим нищо! 
Просто трябва да се освободим от тяхното присъствие. Не 
може да израсне духовно и да се усъвършенства личност, 
която разрешава да бъде заобиколена и съпровождана по 
своя житейски път от този тип хора. Не трябва да разре-
шаваме в нашата градина да поникне дори едно семе на 
раздора, защото то бързо се превръща в голямо и трудно 

изкоренимо дърво, чиито  плодове ще отровят атмосфе-
рата в Ордена. А онези, които престъпиха клетвата, дадена 
пред нас и пред Господ Бог, като не издържаха на изку-
шенията, оставяме на тяхната съвест. Братята и Сестрите, 
които се нуждаят от помощ, могат винаги да залагат на нея 
и същевременно трябва да знаят, че ще работим заедно за 
хармонията на нашите взаимоотношения, защото иначе 
няма смисъл. Ще помагаме на всички да преодоляват не-
съвършенствата си, като определено признаваме, че и ние 
не сме съвършени. Но помагайки на тях, помагаме и на 
себе си.

Ще продължим борбата за консолидация на християн-
ството, ще продължим да помагаме на християни в беда, 
ще продължим мисията на нашите предшественици.

БОГ ДА ВИ ПАЗИ!

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomine, Tuo da 
Gloriam!

 Генерал-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев
Член на Великия Магистериум на Ордена
Носител на Великия Кръст на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България

Благородни Рицари и Дами,Благородни Рицари и Дами,
скъпи Постуланти и симпатизанти,скъпи Постуланти и симпатизанти,
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ШЕСТВИЕ С ГАЙДИ ЗА 
VII години Велик 
Приорат България
Рицари и Дами дариха икона 
на храма “Св. Висарион Смоленски”

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Осветена икона на свети 
свети Козма и Дамян 
дари Орденът на Рица-

рите Тамплиери на Йерусалим 
на катедралата "Свети Висарион 
Смоленски" в Смолян. Десетки 
Рицари, Дами, Постуланти и гос-
ти - симпатизанти се събраха на 
22 август 2015 г. в родопския град, 
за да отбележат заедно седем го-
дини от признанието на Велик 
Приорат България. Домакин на 
събитието беше Командерия 022 
- "Св. Висарион Смоленски".

Рицарите и Дамите пристиг-
наха пред храма в грандиозно 
шествие, предвождано от гайдар-
четата на оркестър "101 каба гай-
ди". В тържествено облекло - с 
бели мантии и регалии те се съ-
браха в храма за освещаването на 
дарената от тях икона на светиите 
лечители.

След церемонията, отслуже-
на от свещеник Димитър Ми-
хайлов, бяха поднесени венци и 
цветя пред паметника на Екзарх 
Стефан I на площада пред храма. 
Бюст-паметникът на Софийския 
митрополит Стефан Български 
бе издигнат и открит през 2014 г. 
с дарения и от Ордена на Рица-
рите Тамплиери на Йерусалим. В 
знак на благодарност и призна-
ние, Негово Превъзходителство 
генерал-майор Румен Ралчев, Ве-
лик Приор I на Велик Приорат 
България, връчи специални гра-
моти на скулптора и на художни-
ка на паметника.

Домакините от Смолян бяха 
подготвили куп изненади за Ри-
царите, Дамите, Постулантите 
и многобройните симпатизанти 
на Ордена, сред които обиколка 
на Планетариума, посещение в 
Историческия музей и Художест-
вената галерия в родопския град. 
По-късно в Пампорово Рицари-
те, Дамите, Постулантите и сим-
патизантите се събраха на Риту-
ален събор на Командерия "Св. 
Висарион Смоленски", след кой-
то се състоя тържествена брат-
ска агапа за VII-та годишнина от 
признаването на Велик Приорат 
България.        nnDnn 

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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ÐÈÖÀÐÈ È ÄÀÌÈ 
ÏÎ ÑÒÚÏÊÈÒÅ 
ÍÀ ÎÐÔÅÉ

Опит да вървят по стъпките на 
Орфей към Подземното царство 
направиха Рицари и Дами от Ор-
дена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим на 23 август 2015 г., ден 
след тържественото отбелязване на 
VII-та годишнина от признаването 
на Велик Приорат България. Те 
влязоха в пещерата „Дяволското 
гърло” – един от най-забележи-
телните природни феномени на 
България. Според легендите имен-
но тя е вратата, през която митич-
ният тракийски певец е влязъл да 
търси любимата си Евридика. От 
най-дълбока древност родопчани 
вярват, че пещерата е входът към 
другия свят, затова векове наред са 
принасяли в жертва най-красивите 
жени, за да омилостивят боговете.

Пещерата, която се намира на 1,5 
км от село Триград в едноименното 
ждрело, все още не е изцяло проу-
чена. Преданията казват, че нищо, 
влязло във водния лабиринт на “Дя-
волското гърло”, не е излязло. 

Рицарите и Дамите посетиха 
още Ягодинската пещера и телеви-
зионната кула на връх Снежанка. 

nnDnn

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Първите българи - Дами и 
Рицари, са приети в Орде-
на на Рицарите Тамплиери 

на Йерусалим през 2003-2004 г. на 
Конвентите в Австрия, Финландия и 
Сърбия.

На Конвента в Белград през 2004 
г. се сформират първите две Коман-
дерии – „Св. Иван Рилски" и „Св. 
Георги". От този момент на практика 
започва да се структурира Тамплиер-
ството в България под менторството 
на Великия Приорат на Сърбия.

През юни 2005 г. отново на Кон-

вент в Белград Великият Приор на 
Сърбия Деян Милекович ръкополага 
голяма група български Тамплиери. 
През есента на същата година следва 
така очакваното събитие – насрочен е 
първият Конвент в София, България.

На 7 юли 2005 г. с указ на Великия 
Приор на Сърбия Деян Милекович 
България е обявена за Приорат, а за 
Приор на България е провъзгласен 
господин Румен Ралчев. Сформира-
ни са следващите четири командерии 
-„Св. Княз Борис I", „Сердика", „Св. 
София"- в гр.София, и „Цар Калоян" 
в гр. Варна.

В структурата на Приорат Бъл-
гария през 2005 г. вече влизат шест 
Командерии. Офицерският състав 
на Ордена е съставен от Приора Ру-
мен Ралчев, Заместник-Приора Асен 
Янев, Канцлера на Приората Мартин 
Макариев, Секретаря на Приората - 
Мария Генова, Церемониалмайстора 
Андрей Баташов и Командерите на 
Командериите.

На церемония в х. „Кемпински-Зо-
графски" през ноември 2005 г. „бялата 
мантия" обличат нови последователи 
на Ордена. В края на 2005 г. и начало-
то на 2006 г. бяха проведени първите 

ÍÅÃÎÂÎ ÏÐÅÂÚÇÕÎÄÈÒÅËÑÒÂÎ ÂÅËÈÊÈßÒ ÏÐÈÎÐ 
ÍÀ ÂÅËÈÊÈß ÏÐÈÎÐÀÒ ÍÀ ÑÚÐÁÈß 
ÄÅßÍ ÌÈËÅÍÊÎÂÈ× ÎÁßÂßÂÀ ÏÐÈÎÐÀÒ ÁÚËÃÀÐÈß

Първите Рицари и Дами са приети на 
конвентите в Австрия, Финландия и Сърбия

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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ето присъстваха Великите Офицери 
на ОSМТН, делегации на Великите 
Приорати, водени от Великите При-
ори, и делегациите на няколко При-
ората, между които и делегатите на 
Приорат България.

За първи път Приоратът на Бъл-
гария участва в Магистралния съвет 
на ОSМТН, където вследствие на 
негово решение, основано на деле-
гатския принцип, страната ни при-
доби правото на съвещателен глас. 
Изнесен беше редовният годишен 
доклад от ръководството на ОSМТН, 
на което се постави акцент върху ра-
ботата на младите Приорати. Вслед-
ствие положителната оценка, дадена 
на Приората на България от страна 
на представителите на петнадесетте 
страни, участващи във форума, се взе 
решение страната ни да бъде провъз-
гласена за Велик Приорат в най-скоро 
време.

През месец май на 2006 г. се про-
веде следващият Конвент в България 
в гр. Варна, където бяха ръкополо-
жени Постуланти в степен „Рицар". 
Образувана бе седмата Командерия 
„Св. Николай" в гр. Русе. Великият 
Приор на Сърбия Деян Милекович 
официално ръкоположи Приора на 
България Румен Ралчев във II-ра сте-
пен Велик Офицер на Храма (GOTJ). 
Почетна награда получиха и домаки-
ните на Конвента - Командерия „Цар 
Калоян", гр. Варна.

По време на Великия Магистрален 
Съвет на Ордена, през октомври 2006 
г. в Кипър, Приорат на България по-
лучи официално признание за свър-
шената до момента работа по линията 
на хуманитарната дейност в национа-
лен мащаб и проекта за изграждане 
на нов социален дом от европейски 
тип в страната ни. Представена беше 
и поредната,преведена на български 
език книга „Тамплиерите”, издадена 
под егидата на Ордена в България. 

На 18 август 2008 г. Великият 
Приорат България заема по достойн-
ство мястото си като пълноправен 
член на международния Орден на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим, 
асоцииран член на ООН и водеща 
световна структура подкрепяща, съ-
действаща и отстояваща християн-
ските Рицарски идеали в съвремен-
ното ни общество. nnDnn

благотворителни мероприятия под 
егидата на Ордена на Тамплиерите. 
Подпомогнати бяха няколко социал-
ни домове в  Русе, Тетевен, с. Ветрино 
и с. Рудник. В София и Варна бяха 
организирани няколко благотвори-
телни моноспектакъла на Андрей 
Баташов, средствата от които бяха 
дарени на горепосочените социални 
домове. С ативното участие на верига-
та магазини „Пикадили" се създадоха 
периодични пунктове за дарения на 
хранителни стоки, доставяни на дома 
за деца с умствена изостаналост „Св. 
Мария Магдалена" в с. Рудник.

В началото на 2006 г. се състоя 
Конвент на Великия Приорат на Гър-
ция в Атина, на който бяха поканени 
Рицари и Дами от Приората на Бъл-
гария. Делегация от България участва 
на церемонията в гръцката столица, на 
която по традиция специални награди 
получиха няколко висши Офицери 
от Ордена, между които и Приорът 
на България Негово Превъзходител-
ство генерал-майор Румен Ралчев.

През месец април на 2006 г. При-
оратът на България беше поканен на 
международната пролетна Инвеститу-
ра в Осло, Норвегия. На мероприяти-



��������	������	

12     Òàìïëèåð • ñåïòåìâðè 2015 ã.

На 14 септември 2015 
г. в София, Негово 
Превъзходител -

ство, ген.-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев, GCTJ, CMTH, 
Великият Приор на Ордена 
на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим-Велик Приорат 
България и д-р Христо Гри-
горов, председател на Бъл-
гарския червен кръст подпи-
саха рамково споразумение 
между двете национални ин-
ституции за сътрудничество 
и съвместна дейност. 

Фокусът на инициативи-
те ще включва събирането, 
получаването и съхранение-
то на хуманитарни помощи, 
осъществяване на партньор-
ство при изпълнение на опе-
ративни програми, финанси-
рани от ЕС, провеждане на 
социалнопомощна и социал-
но здравна дейност, органи-
зирането и провеждането на 
мероприятия по проекти и 
програми, за опазване и по-
добряване здравето на хората, 
за предпазване от болести и 
наранявания и други. Също 
така, в обхвата на споразуме-
нието влизат и подготовката 
на населението за действие 
при бедствия, аварии и кризи, 
организирането на обучения 
и курсове по оказване на пър-
ва долекарска помощ, първа 
психологична помощ и дру-
ги, както и извънкласни дей-
ности за деца и млади хора 
допринасящи за опазване жи-
вота и здравето им. nnDnn

Велик Приорат 
България обединява 
сили с Българския 
Червен кръст

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

НА 14 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. В РЕЗИДЕН-
ЦИЯ „БОЯНА“ НЕГОВО ПРЕВЪЗХО-
ДИТЕЛСТВО ГЕН.-МАЙОР (О.Р.) ПРОФ. 

РУМЕН РАЛЧЕВ, ВЕЛИКИЯТ ПРИОР НА ОРДЕНА 
НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ 
- ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ, СЕ СРЕЩНА С 
НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО НЕОФИТ, ПАТРИАРХ 
БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ. 
РАЗГОВОРЪТ ПРЕМИНА В ПРИЯТЕЛСКА АТМОС-
ФЕРА, В ДУХ НА ВЗАИМНО РАЗБИРАТЕЛСТВО И 
КОНСТРУКТИВНОСТ.
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КОНКУРСКОНКУРС

Детски рисунки, посветени на 
рицарството днес, ще оби-
калят България. Орденът на 

Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
организира пътуваща изложба в стра-
ната. Тя включва победителите от 
конкурса за детска рисунка „Рицарят 
в мен”, организиран от Велик При-
орат България през 2015 г. Голямата 
амбиция на Велик Приорат България 
е през 2016 г. да представи картините 
на малките художници на специална 
изложба в залата на Европейския пар-
ламент.

5 деца от страната – победители 
в конкурса, бяха наградени с учени-

ческа стипендия от Велик Приорат 
България. Още 15 ученици получиха 
грамоти и книги и други поощрител-
ни награди от Рицарите и Дамите в 

Ордена. В бр. 2 на сп. „Тамплиер” 
публикувахме творбите на победите-
лите. Сега представяне картините на 
отличниците.  nnDnn

Детски рисунки 
обикалят България
Велик Приорат България организира 
пътуваща изложба

В П О В б 2 Т ”

Ïîáåäèòåëè â Íàöèîíàëíèÿ êîíêóðñ çà äåòñêà 
ðèñóíêà „Ðèöàðÿò â ìåí“ – 2015 ã.
1. Александър Гинчев – 7 кл., СОУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали

2. Анастасия Калева – 5а кл., СУ „Васил Левски“, гр. Пловдив

3. Биляна Николова – 7в кл., НУС „Добри Христов“, гр. Варна

4. Лилия Костова – 7а кл., 123 СОУ „Стефан Стамболов“, гр. София

5. Никола Минчев – 6б кл., СОУ „Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА 
6в кл., 144 СОУ „Народни 
будители”, гр. София

ОТЛИЧНИЦИ

АНА СОКЕРОВА 
6б кл., 144 СОУ „Народни 

будители, гр. София

АНГЕЛ АНДРЕЕВ 
И АЛЕКСАНДЪР КРИВИРАЛЧЕВ 

7б кл., ОУ 
„Васил Петлешков“, 

гр. Пловдив
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ОРДЕНЪТ

АНДРЕЙ РАЛЧЕВ 
7 кл., НУКК-Горна баня, 
гр. София

ДАЯНА МАРИНКОВА
6 кл., 123 СОУ 

„Стефан Стамболов“, 
гр. София

▲ 
ДИМО КАМБУРОВ
5а кл., 1 СОУ „Пенчо Славейков“, гр. София

▲ 
ВАЛЕРИЯ ВЕЛЧЕВА
6 кл., 41 ОУ „Св. патриарх Евтимий“, 
гр. София

▲ 
ЙОРДАН ЛАЧЕВ
7 кл., СОУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик

▲ 
КРИСТИАН МЛАДЕНОВ
8г кл., 1 СОУ „Пенчо Славейков“, гр. София

▲ 
ДОННА КАРАБУРОВА 
123 СОУ „Стефан Стамболов, гр. 
София

▲ 
НИЯ БУРОВА 
6в кл., 143 ОУ „Георги Бенковски“, гр. София

▲ 
ЛИА ПАЛИКОВА
5г кл., 1 СОУ „Пенчо Славейков“, гр. София

 
СИЯНА ЦЕКОВСКА 
5б кл., ОУ „Цанко 
Церковски“, гр. 
Мизия

 
ЦВЕТИНА НАЧЕВА
7б кл., 143 ОУ „Георги 
Бенковски“, гр. София

▲ 
СТЕФАН СТАЛЕВ
 8 кл., СОУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 27 юни 2015 г.  в 
района на манастир 
„Седемте престола“ се 

проведе Събор на Командерия 
„Св. Иван Рилски“ с Командер 
Брат Марио Миланов KCTJ.

На Събора присъстваха Ри-
царите, Дамите и Постулантите 
от Командерията, Велики Офи-
цери, членове на други Коман-
дерии, както и специално пока-
нени за събитието гости.

По време на Събора Брат 
Иван Дочовски KCTJ запозна 
присъстващите с историята на 
манастира.

Игуменът на манастир „Се-
демте престола“ – отец Венци, 
прие с благодарност дарените от 
Командерия „Св. Иван Рилски“ 
две вълнени гуни (традиционни 
за района постели). 

След края на церемониал-
ната дейност, присъстващите 
бяха поканени на Агапа, която 
премина в сърдечна обстановка.
 nnDnn

Събор на Командерия
„Св. Иван Рилски“
местност „Седемте престола“, 27 юни 2015 г.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 02.07.2015 г. в „Клуб 2008" 
в София се проведе Събор 
на Командерия "Св. Княз 

Борис I" с Командер Брат Калоян 
Джамбазов KCTJ по случай нейната 
X-та годишнина. 

На събора бяха приети Постулан-
ти и бе представена книгата „Орденът 
на Храма“, издадена от Командерия-
та, специално по случай годишни-
ната. Великият Приор, Негово Пре-
възходителство генерал-майор проф. 
Румен Ралчев GCTJ CMTH, който 
почете с присъствието си събитието, 
дари Командерията с плакет по време 
на Ритуала.

По-късно събитието завърши 
с коктейл за всички присъстващи.
 nnDnn

Събор на Командерия
„Св. Княз Борис I“

гр. София, 2 юли 2015 г.

ÐÈÖÀÐÈ ÏÎÌÀÃÀÒ ÍÀ ÁÅÆÀÍÖÈÒÅ
Хранителни продукти за бежанците дари Командерия "Княз Борис I", 

гр. София. Акцията за подпомагане на Държавна агенция за бежанците 
към Министерския съвет на Република България бе осъществена на три 
етапа. Последният етап от дарителската кампания, осъществен през юли 
2015 г., беше отразен от националните медии.  nnDnn
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия
„Св. София“
гр. Девин, 4 юли 2015 г.

На 4 юли 2015 г. в Девин беше 
проведен изнесен Събор на 
Командерия „Св. София” 

с Командер Брат Момчил Михайлов 
KCTJ по повод десетата година от съз-
даването й. Честването бе съвместно с 
Командерия "Св. Висарион Смолен-
ски", град Смолян.

Над 70 гости почетоха събитието, 
сред които Великият Приор, Него-
во Превъзходителство генерал-майор 
(о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ CMTH, 
Велики Офицери, Командери, Рицари, 
Дами и Постуланти от Командерии от 
цялата страна.

Командерът на Командерия "Св. 
София" Момчил Михайлов KCTJ за-
позна присъстващите с дейността на 
Командерията от предишния събор до-
сега, както и с плановете за продължа-
ване на подкрепата на деца и младежи 
в неравностойно положение и други 
акции. На събора бяха приети шестима 
Постуланти. След този прием, членове-
те на Командерия "Св. София" достиг-
наха 37.

Kомандерия „Св. София” е сред 
първите командерии у нас, участвали 
активно при изграждане на съвремен-
ната история на Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим. Ръковод-
ството на Командерия „Св. София” е 
поверено на Брат Витан Иванов KCTJ, 
който е неин командер от създаването 
й до 18 май 2013 г. На ХVІ Национален 
Конвент на Велик Приорат България, 
Брат Витан Иванов KCTJ, вече и Ве-
лик Офицер на Ордена GOTJ, преда-
ва ръководството на Командерия „Св. 
София” на Брат Момчил Михайлов 
KCTJ.

Братята и сестрите от Командерия 
„Св. София” са участвали в най-важни-
те – ключови за развитието на Ордена 

в България, събития: признаването на 
статута на Велик Приорат на Приорат 
България; духовните събори на Орде-
на; много благотворителни акции за 
издигане на авторитета на Ордена на-
чело с Негово Превъзходителство ге-
нерал-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев, 
Велик Приор на Велик Приорат Бълга-
рия. Kомандерията участва във Велико-
то Общо събрание в София през 2010 
г., във всички Конвенти на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим-
Велик Приорат България, в отбелязва-
нето на годишнините от създаването 
на Велик Приорат България, както и в 

празниците на 17 септември по случай 
Деня на  София - храмов празник на 
древната столична църква „Света Со-
фия-Премъдрост Божия”.

Командерията успешно развива 
менторството си в гр. Добрич.

На Събора бяха връчени множество 
подаръци на Командерия "Св. София" 
по случай годишнината от присъства-
щите гости.

Събитието завърши с Агапа с бога-
та музикална програма и фойерверки. 

nnDnn
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

С изнесен тържествен Ритуал 
Командерия „Св. Димитър“ с 
Командер Брат Климент Ата-

насов KCTJ възкреси историята на 
остров Св. Анастасия в Черно море 
като люлка на ранното християнство. 
За церемонията, с кораба „Анастасия“ 
от бургаския бряг поеха Рицари, Дами 
и техните Постуланти от Командери-
ите в София, Варна, Бургас, Разград и 
Дупница.

Съборът бе почетен от Негово 
Превъзходителство ген.майор проф. 
Румен Ралчев GCTJ - CMTH – Велик 
Приор на Велик Приорат България, 
от Великия Офицер Рада Пангелова 
DCTJ, както и Командерите Марио 
Миланов KCTJ, Младен Станев KCTJ 
и Богомил Петков KCTJ. 

Управителят на о. Света Анастасия 
г-н Павлин Димитров изнесе доклад на 
тема „Св. Андрей Първозвани – пър-
вият покръстител на нашите земи“. В 
интересната лекция за църковната ис-
тория на острова бяха разяснени при-
чините за това най-почитани там да 
бъдат света Анастасия и свети Андрей 
Първозвани. Традиционно, с встъпи-
телен ритуал бе приет и провъзгласен 
за Постулант нов член на Командери-
ята в Бургас и се отправиха поздравле-
ния от Командерии. nnDnn

Събор на Командерия
„Св. Димитър“
о. Света Анастасия, 18 юли 2015 г.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия
„Св. Георги Победоносец“

гр. София, 29 юли 2015 г.

В разгара на лятото - на 29 юли, 
Командерия „Св. Георги По-
бедоносец“ проведе своя 

четвърти за годината Събор в „Клуб 
2008“, гр. София.

Събитието беше уважено от Н. 
Пр. Великия Приор на Велик При-
орат България генерал-майор (о.р.) 
проф. Румен Ралчев GCTJ CMTH, от 
Великия Канцлер Асен Янев GCTJ, 
Великия Офицер Рада Пангелова 
DCTJ, Командерите на Командерии 
Марио Миланов KCTJ, Калоян Джам-
базов KCTJ, Момчил Михайлов KCTJ, 
Виктор Байчев KCTJ, Мария Генова 
DCTJ, Светозар Стефанов KCTJ и 

Димитър Боянов KCTJ.

Н. Пр. Великият Приор Румен 
Ралчев връчи на Високоуважаемия 
брат Асен Янев оригинала на указа за 
повдигане в най-високата Първа сте-
пен в Ордена на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим – Рицар на Вели-
кия Кръст на Храма – GCTJ.

Сестра Рада Пангелова DCTJ из-
несе доклад на тема „Икуменизъм“ и 
получи от присъстващите поздравле-
ния и подарък по случай 60-тата си 
годишнината.

Вечерта завърши с братска Агапа 
край басейна на „Клуб 2008“. nnDnn



КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 22 август след ня-
колко вълнуващи 
събития в град Смо-

лян, с които Велик Приорат 
България отбеляза своята VII 
годишнина, Командерия "Св. 
Висарион Смоленски" с Ко-
мандер Брат Таньо Стайков-
ски KCTJ завърши програма-
та на честването с тържествен 
Събор. Бяха създадени всич-
ки условия присъстващите 
Рицари, Дами, Постуланти 
и симпатизанти да се чувст-
ват комфортно. На ритуала в 
хотел "Перелик" в курортния 
комплекс „Пампорово“ бяха 
приети трима Постуланти. 

Съборът беше почетен 
от Негово Превъзходител-
ство ген.-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ CMTH, 
Великия Приор на България, 
Командери, Рицари, Дами и 
Постуланти от цялата стра-
на. Великият Приор направи 
кратка ретроспекция за разви-
тието на Ордена и по тради-
ция, както всяка година, даде 
Голямата Тамплиерска благо-
словия на всички присъства-
щи.  nnDnn

Събор на Командерия
„Св. Висарион Смоленски“

Пампорово, 22 август 2015 г.
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Гроздобер с Командерия
„Улпия“
с. Брестовица, 12 септември 2015 г.

Всяка година през септем-
ври, по време на традицион-
ния празник „Гроздобер”, в 

с.Брестовица се отдава почит към це-
логодишния труд на лозаря и отгле-
даното грозде. На събитието се пре-
създава древният обичай за мачкане 
на грозде – разработен и изпълнен 
от Ансамбъл „Тракия” специално по 
този повод.

По покана на Сестра Росица Каса-
бова, Командер на Командерия "Ул-

пия" – гр. Пловдив, на 12 септември 
2015 г., на традиционния винен риту-
ал, свързан с прибирането на гроздо-
вата реколта в изба "Вила Венифера" 
в с. Брестовица, се събраха много Ри-
цари, Дами и Постуланти от Велик 
Приорат България, както и сподвиж-
ници на древните български лозарски 
традиции.

Събитието беше почетено от 
Негово Превъзходителство ген.-ма-
йор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ 

CMTH, Велик Приор на България, 
Велики Офицери, Командери на Ко-
мандерии.

Тържеството започна с църковна 
служба за здраве и берекет. Подбрани 
вина и много танци направиха праз-
ника неповторим. С много фолклор-
на музика, танци, български специа-
литети и добро настроение започна 
създаването на новата реколта вина, 
която ще радва любители и ценители 
през годината. nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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ЕДИН ОТ НАСЕДИН ОТ НАС

Той бе един от нас. Най-сърца-
тият, най-отдаденият, най-до-
брият. Днес трябваше да е на 

50 г. Но съдбата, сложила уродливата 
маска на болестта, безжалостно ни го 
отне, оставяйки ни само спомена и 
примера на светлата му душа и огро-
мното му сърце.

Той бе един от първите тамплиери 
в България. Получи плаща на рамене-
те си и целуна меча на церемония в 
Белград. За него те бяха свети, защи-
таваше ги до последния си дъх. Като 
Велик маршал на Велик Приорат 
България Андрей не само научи на 
чест  десетки Рицари и Дами, превръ-
щайки ги в част от най-мистичните 
церемонии и ритуали. Но и положи 
началото на някои от големите ни ху-
манитарни мисии. Актьорът Баташов 
изнасяше благотворителни предста-
вления в София и Варна, за да събира 
пари за изоставени деца. Рицарят Ан-
дрей връчваше даренията, осигурява-
ше храна и отопление за забравените 
възрастни хора в старчески домове.

Той водеше церемониите ни с не-
надминато майсторство. С право дори 
Велик приорат НАТО поиска Андрей 
Баташов да бъде церемониал майстор 
на конвента му в България. 

Андрей обожаваше децата, мечта-
еше за свое дете. Не беше богат човек 
финансово, но беше богат с обич, ко-
ято даряваше на хората около себе си. 
И вярваше в доброто.

Почивай в мир, Братко!
nnDnn

Андрей Баташов 
даряваше обич 
на хората

IN MEMORIAM
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Двадесет и три квадратни ки-
лометра е първоначалната те-
ритория на Плиска, първата 

българска столица. Това е най-голе-
мият град в Европа през VII век. По 
това време Константинопол, столи-
цата на Източната римска империя, е 
с площ 14,5 кв. км. А Аахен - сърцето 
на Франкската империя на Карл Ве-
лики, е едва 2 кв. км.

Плиска е първият град от камък в 
Европа след края на Римската импе-
рия. Всяка от огромните кадри твърд 
бял варовик, с които е изградена вну-
шителната крепостна стена, тежи по 
неколкостотин килограма.

Опустошителните варварски на-
шествия на хуни, готи, славяни слагат 
край на великите римски градежи. Но-
вите племена "рустифицират" Евро-
па. Те нямат познания да възстановят 

разрушените от тях самите градове. И 
се "нанасят" в замъците и палатите, 
като копаят землянки в тях. Покриват 
ги със слама. Така слагат началото на 
цяла една епоха, в която градежите са 
от дърво, кал, слама... Историографи-
ята обявява за първата каменна сграда 
в Европа Лондонския Тауър - дворе-
ца на Вилхелм Завоевателя, вдигнат 
1066-1067 г.

Два "града" е имала Плиска - Вън-
шен и Вътрешен. 9 метра вал с ров 
пред него е пазел Външния град. Над 
вала имало и дървена крепост. Въ-
трешният пък е представлявал непра-
вилен четириъгълник със страна 840 
метра. В него са живели канът, вели-
ките боили и висшата аристокрация.

На 800 м от Източната порта на 
Вътрешния град се е извисявала Голя-
мата базилика. През 865 г. Цар Борис 

Тайните 
на Плиска
Първата българска столица 
е била по-голяма от 
Константинопол и Аахен

Около 660 г. Велика 
България на кан 
Кубрат претърпя-

ва силен удар от хазарите в 
сегашна Източна Украйна и 
Южна Русия. Държавната 
територия е разсечена на две. 
Източната област начело 
със сина на Кубрат - кан Ко-
траг, се отделя като Волжка 
България. Западната част, 
която включва днешна Ук-
райна западно от река Дне-
стър, Молдова и Влашко 
до Карпатите, се обособява 
като България (Дунавска 
България) и се управлява 
от друг син на Кубрат - кан 
Аспарух.През 680 г. между 
България и Византия избух-
ва война. Печелят я бълга-
рите. И така присъединяват 
територията на Мизия - 
земите между Дунав и било-
то на Стара планина. Кан 
Аспарух решава да премести 
столицата на държавата си. 
И избира за целта селцето 
Плиска…

ПАМЕТПАМЕТ

Ñåñòðà Åêàòåðèíà Íèêîëîâà DTJ
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I Михаил, току-що покръстен и нало-
жил християнството като религия на 
целия български народ, започва стро-
ителството на грандиозна църква. Ве-
кове по-късно Голямата базилика ос-
тава най-големият християнски храм 
в Европа. Той е дълъг 102,5 м и ши-
рок 30 м. По това време катедралният 
храм на Вселенския патриарх ("Св. 
София") е само 79 м дълъг, а църква-
та "Сан Пиетро" във Ватикана е още 
по-малка.

През 845 г., още през езическия 
период, в края на християнския квар-
тал във Вътрешния град на Плиска е 
построен параклис - мартириум (сим-
воличен гроб). Вписан е в южния 
корпус на базиликата, разкрива днес 
археологът проф. Павел Георгиев, 
изследовател на Плиска и Голямата 
базилика. Той откри древното аязмо, 
край което е посечен, а след това и 

погребан княз Боян - Енравота. Си-
нът на кан Омуртаг е лишен от трона 
и убит, защото е християнин. Той е 
първият български мъченик за вярата, 
първият български светец.

Свещеният кладенец на Плиска е 
разположен точно в центъра на мар-
тириума на Боан Енравота. Лекови-
тата му вода е била позната още на 
траките. Действал е до XIX в., когато 
е бил затрупан от мюсюлманите.

Съществува хипотеза, че княз Бо-
рис е покръстен край свещения кладе-
нец с живата вода от него. А също и 
че там са извършени първите христи-
янски кръщения.

През 870 г., след като Вселенски-
ят събор в Константинопол признава 
българската архиепископия за автоке-
фална, архиепископ Николай Хера-

клейски довършва Голямата базилика 
и изгражда архиепископска резиден-
ция с хипокауст (парно отопление) и 
дворец.

Манастирът - скрипторий е една 
от най-важните сгради в Плиска. Мо-
насите му - от аристократични семей-
ства, са създавали и преписвали бого-
служебни книги.

Най-малко 20 книги с общо над 
4000 страници са били необходими по 
онова време, за да функционира една 
църква или манастир. За изработката 
им на пергамент са били нужни обра-
ботените кожи на 1000 агнета, ярета 
или 2000 зайци. Преписването на 1 
богослужебна книга е отнемало 6-9 
месеца, защото монасите са рисували 
всяка буква. По онова време една книга 
е струвала няколко златни перпери - 
колкото 2 триетажни къщи. nnDnn

ПАМЕТПАМЕТ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Историята е пестелива в спо-
мените си за живота и дела-
та на Тибо Годен, XXI Ве-

лик Магистър на Тамлиерския Орден 
в периода 1291-1292 г. 

Предполага се, че е роден около 
1229 г. в благородническо семейство 
от района на Шартр или Блоа във 
Франция. Посветен e в Ордена преди 
1260 г., тъй като на тази дата хроники-
те са запазили до наши дни свидетел-
ство относно неговото пленяване по 
време на атака срещу Тибериада. Не-
говата набожност е отбелязана, чрез 
прякора „Годен Монаха“.

През 1279 г. е назначен за „Коман-
дир на земите на Йерусалим“, четвър-
тата по важност длъжност в Тампли-
ерската йерархия. 

По-късно, през 1291 г., Тибо Го-
ден се бие рамо до рамо с Великия 
Магистър Гийом дьо Божьо при от-
браната на Акра от войските на сул-
тан Ал-Ашраф Халил. 
На 18 май същата 
година, след смър-
тта на Гийом дьо 
Божьо, оцелелите 
при атаката мъже, 
жени и деца, както 
и Рицари-

те от Ордена на Храма се оттеглят в 
Тамплиерския замък. Пиер дьо Се-
ври, Маршал на Ордена и Тибо Го-
ден ръководят своите Рицари, които 
са последните защитници на Акра. 
След безуспешните им опити в про-
дължение на една седмица да разкъсат 
обсадата, Ал-Ашраф Халил предлага 
на Маршала на Ордена на Храма оце-
лелите да отплават за Кипър с всичко, 
което притежават. Пиер дьо Севри се 
съгласява. На един емир и 100 маме-
люка е позволено да влязат в крепост-
та, но те започват да притесняват ня-
кои жени и деца. Разгневени от тези 
действия, Рицарите посичат мамелю-
ците и отново се барикадират. През 
нощта, Маршалът изпраща с кораб за 
Сидон съкровището на Ордена заед-
но с Тибо Годен и част от цивилното 
население. Акра пада на следващия 
ден.

Тибо Годен пристига с няколко 
Рицари в Сидон, където е избран за 
Велик Магистър. Тамплиерите са 
решени да отстояват и този град, но 
поради недостига на достатъчно за-
щитници за отбраната, евакуират на-
селението и се преместват. Тибо Го-
ден заминава за Кипър с надеждата да 
събере подкре- пления, което 
някои от бра- тята му тълкуват 
като страх. Тамплиерите 
отбра - нявали храбро 

Сидон, но се нало-
жило да отстъпят към 
Тортоза. На 14 юли 

1291 г. емир 
А л -Шу д ж а й 
превзема Сидон 

и нарежда укре-
пленията да бъдат 

разрушени. Подкрепления така и не 
пристигат. Бейрут е превзет на 21 
юли, а крепостта Ибелен е напълно 
унищожена. Султанът заема Хайфа 
на 30 юли същата година и разрушава 
манастирите на Кармел. В началото 
на август, Рицарите Тамплиери оста-
ват последните защитници по Све-
тите земи, дошли от Западна Европа 
като държат едва два укрепени града. 
Въпреки това, гарнизоните са твърде 
слаби, за да посрещнат обсада и така 
на 3 август е евакуирана Тортоза, а 
Атлит на 14 август. Тамплиерите се 
отправят по море към Руад, малък ос-
тров в близост до бреговете на Тор-
тоза, който ще остане в техни ръце 
до 1303, когато бъдещето на Ордена 
вече е в опасност.

През октомври 1291 г. е свикано 
събрание на върховния орган на Ор-
дена, в Кипър. Този форум потвърж-
дава избора на Тибо Годен като Велик 
Магистър и определя нови сановници 
за важните длъжности в йерархията 
на Ордена на Храма. По това време, 
за Маршал на Ордена е избран Жак 
дьо Моле, който сменя на поста уби-
тия при Акра Пиер дьо Севри. Тибо 
Годен се опитва да реорганизира 
всички Тамплиери след пораженията 
в последните битки. Освен това, за 
него било необходимо да защити от 
обкръжаващите ги селджукски турци, 
Арменското кралство и намерилите 
убежище в Кипър бежанци от Свети-
те земи. Изглежда тази задача се ока-
зала непосилна за Тибо Годен, който 
умира на 16 април 1292 г. като оставя 
за своя наследник огромна работа по 
изграждането и възстановяването на 
укрепителни съоръжения. nnDnn

Тибо Годен 
XXI Велик Магистър (1291-1292)

тан Ал-Ашраф Халил. 
На 18 май същата
година, след смър-
тта на Гийом дьо
Божьо, оцелелите
при атаката мъже,
жени и деца, както
и Рицари-

Велик Магистър. Та
решени да отстояват и
поради недостига на д
щитници за отбраната
селението и се премес
ден заминава за Кипър
събере подкрррре- плппп
някои от бра- тя
като страх. Т
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ООНООН
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• Наименованието на Обединени-
те нации е предложено от президен-
та на САЩ Франклин Д. Рузвелт и е 
използвано за първи път на 1 януари 
1942 г. в Декларацията на Обединени-
те Нации, когато по време на Втората 
световна война представители на 26 
държави обещаха от името на своите 
правителства да продължат съвмест-
ната борба срещу страните от Оста.

• За сътрудничество в отделните 
области са създадени и първите меж-
дународни организации.

• Съществуващият  днес  Между-
народен съюз по далекосъобщенията 
е създаден през 1865 г. като Междуна-
роден телеграфен съюз, Световният 

пощенски съюз е основан през 1874 
г. И двете организации днес са специ-
ализирани агенции на ООН.

• Първата Международна конфе-
ренция на света е свикана в Хага през 
1899 г. за разработване на споразуме-
ния за мирно разрешаване на кризи, 
предотвратяване на войни и уреж-
дане на правила за водене на война. 
Конференцията приема Конвенция 
за мирно решаване на международни 
конфликти и създава Постоянна Ка-
мара на Арбитражния Съд, която за-
почва своята работа през 1902 г.

• Предшественик на ООН е Об-
ществото на Народите, организация 
замислена при подобни обстоятелства 
по време на Първата световна война и 
основана през 1919 г. в съответствие 

с Версайския договор "за развитие на 
сътрудничеството между народите и 
за осигуряване на мир и сигурност". 
Международната организация на тру-
да е създадена също в съответствие с 
Версайския договор като асоциирана 
с Обществото институция. 

ООН гради световното 
обществено мнение
193 държави членуват днес в Организацията 
на обединените нации

„ОРГАНИЗАЦИЯТА 
НА ОБЕДИНЕНИТЕ 
НАЦИИ ОФИЦИАЛ-
НО СЪЩЕСТВУВА 
ОТ 24 ОКТОМВРИ 
1945 Г. НА ТОЗИ 
ДЕН УСТАВЪТ Е РА-
ТИФИЦИРАН ОТ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
КИТАЙ, СЪВЕТСКИЯ 
СЪЮЗ, СЪЕДИНЕНИ-
ТЕ ЩАТИ, ФРАНЦИЯ 
И ОТ ПОВЕЧЕТО ОТ 
ДРУГИ ПОДПИСАЛИ 
ГО ДЪРЖАВИ.“

Áðàò Äèìèòúð Âëàäèìèðîâ KTJ
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„ООН ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
НАДЕЖДА ЗА ЧОВЕ-
ЧЕСТВОТО, А НЕЙНИ-
ЯТ УСТАВ - НАШ КОМ-
ПАС ПО ТОЗИ ПЪТ“.
БАН КИ-МУН, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ООН

Обществото на Народите прекра-
тява дейността си поради своята не-
способност да предотврати Втората 
световна война.

Ïîäïèñâàíå íà Óñòàâà íà 
ÎÎÍ 

През 1945 г. представители на 50 дър-
жави се събират в Сан Франциско на 
Конференция на Обединените На-
ции за създаване на международна 
организация, за да разработят Устава 
на ООН. В основата на работата на 
делегатите са поставени предложени-
ята, изработени от представители на 
Великобритания, Китай, Съветския 
Съюз и Съединените Щати в Дъм-
бъртън Оукс през август - октомври 
1944 г. Уставът е подписан на 26 юни 
1945 г. от представители на 50 страни. 
Полша не е представена на Конфе-
ренцията, подписва я по-късно и се 
превръща в 51-та държава-учредител.

Организацията на Обединените 
Нации официално съществува от 24 
октомври 1945 г. На този ден Уставът 
е ратифициран от Великобритания, 
Китай, Съветския съюз, Съединените 
щати, Франция и от повечето от дру-
ги подписали го държави. 

Двадесет и четвърти октомври 
всяка година се отбелязва като Ден на 
Организацията на Обединените На-
ции.

ООН е организация на незави-
сими държави. Тя не е световно пра-
вителство, но предлага механизъм за 
провеждане на диалог и разрешаване 
на разногласията между държавите. 
В нея се работи за постигане на съг-
ласие в практически всички области, 
представляващи интерес за човешка-
та общност.

Обединените нации имат свой 
собствен флаг, поща и пощенски 
марки. Официалните езици, които се 
използват в организацията са шест – 
арабски, китайски, английски, френ-
ски, руски и испански. На тези езици 
могат да се намерят всички официал-
ни документи на ООН.

Всички действия, предприемани 
от ООН, зависят изцяло от волята на 
страните членки. Те ги одобряват, фи-
нансират и осъществяват. Ето защо 
вземането на решения в системата на 
организацията е сложно и често бав-
но. Това е естествено за процес, при 
който трябва да се има предвид наци-
оналният интерес и успоредно с това, 
желанието за постигане на световен 
мир и сигурност. ООН не твори за-
кони, задължителни за държавите. 
В нея се гради световно обществено 
мнение. Всяка държава в света – го-
ляма или малка, богата или бедна, 
има право да допринесе чрез гласа 
си за изработване на политиката на 
международната общност по широк 
кръг въпроси. Сключват се договори, 
конвенции, приемат се декларации за 
обща линия на поведение. Тази съ-
гласувана политика се провежда от 
държавите членки или от самата ор-
ганизация. Инструментите на нейната 
политика са посредничество, изпра-
щане на сили за опазване на мира в 
конфликтни точки, хуманитарна по-
мощ или помощ за развитие.

ÑÀÙ îòïðàçíóâà 70-ãîäèø-
íèíàòà îò ïîäïèñâàíåòî íà 
Óñòàâà íà ÎÎÍ

70-та годишнина от подписване-
то на устава на ООН бе отбелязана 
в САЩ. Участие в тържествата взе 
генералният секретар на организаци-

ята Бан Ки-мун. Той пристигна на 
25.06.2015  в хотела в Сан Франциско, 
където през юни 45-та документът бе 
подписан от членовете на делегация-
та от петдесет страни. 

В своето слово Бан Ки-мун припом-
ни, че в работата по Устава взеха учас-
тие повече от три хиляди души. Той 
отбеляза, че в последните години все 
повече политици, публични фигури и 
медийни дейци призовават за реформа 
на ООН, която да отговори на придиз-
викателствата на днешното съвремие. 
"Ръководителите на държавите, които 
са подписвали Устава на ООН преди 
70 години, са постигнали това, което 
тогава е изглеждало невъзможно: те са 
обединили усилията на много страни 
по света в името на общото благосъс-
тояние. Организацията на обединените 
нации трябва да бъде надежда за чове-
чеството, а нейният Устав - наш компас 
по този път" - заяви генералният секре-
тар на организацията.

Бан Ки-мун заедно с кмета на гра-
да Едвин Ли и лидер на демократи-
те в Камарата на представителите на 
американския Конгрес Нанси Пелоси  
присъства на паметна церемония в 
кметството на града, посветена на ис-
торията на Устава. 

Генералният секретар изнесе лек-
ция в Станфордския университет, 
посветена на 70-та годишнина на 
ООН. В Сан Франциско  Бан Ки-мун 
взе също така участие в мероприяти-
ята, посветени на главните цели на 
ООН за устойчиво развитие, борба 
с промените на климата и защита на 
правата на човека.

Мероприятия по повод годишни-
ната ще се проведат в щаб-квартирите 
на ООН в Женева, Виена, Париж и 
Ню Йорк. nnDnn



Малко са светите места по све-
та, които служат за упование 
на хиляди поклонници всяка 

година. Едно от тях е йерусалимска-
та църква „Възкресение Христово“. 
Построена е на мястото, където спо-
ред преданието е разпнат, погребан, а 
сетне и възкръснал Исус Христос. В 
Храма всяка година се провежда цере-
монията по слизането на Благодатния 
огън. Базиликата е катедрален храм на 
латинската Йерусалимска патриаршия.

Още ранните християни почитали 
мястото на разпятието и погребението 
на Исус Христос, което тогава се е на-
мирало извън чертите на Стария град.

ПЪРВАТА ЦЪРКВА НА 
БОЖИ ГРОБ, КОЯТО 
СЕ НАМИРА В ТОЗИ 
ХРАМ, Е ИЗДИГНАТА 
ПО ИНИЦИАТИВА НА 
ОТКРИВАТЕЛКАТА НА 
ЖИВОТВОРНИЯ КРЪСТ 
И МАЙКА НА СВ. КОН-
СТАНТИН ВЕЛИКИ - 
СВЕТА ЕЛЕНА. 
Строена е под надзора на патри-
арх Макарий Йерусалимски заедно 
с частично запазената базилика във 
Витлеем. Освен Божи гроб, в храма 
се намира и предполагаемото място 
на Голгота, както и мястото, на което 
според преданието е открито Дърво-
то на живота.

Първият и величествен за времето 
си храм на Възкресението е осветен в 
присъствието на император Констан-
тин Велики и представители на право-
славното духовенство през 335 година. 
След това църквата многократно е раз-
рушавана и изграждана отново.

Днес храмът е уникален със своята 
величествена архитектура и история. 
Той има кръгла форма, което според 
някои учени символизира Вселената 
като безкрайност.

Затова не е случайно, че наричан 
точно църквата  „Възкресение Хри-
стово” пазител на Божия гроб. Той се 
намира точно под олтара. Божият гроб 
е в скалата, в която се вярва, че е погре-
бан Исус след смъртта си и преди да 
възкръсне. 

И до днес Христовото Възкресение 
се съпътства от велико чудо – слизането 
на Благодатния огън, който се разпрос-
транява до всички християнски страни. 
Той има небесен произход и първите 
минути след появата си, не пари и не 
изгаря ръцете и дрехите. Ежегодно в 
храма се събират хиляди хора, които 
искат първи да се докоснат до светия 
огън. Интересен  е фактът, че църквата 
побира 7000 души, но за да могат всич-
ки да станат свидетели на чудодейна-
та поява на огъня из целия площад се 
монтират монитори и така вярващите 
наблюдават святото самозапалване на 
33-те свещи, които символизират зем-
ния живот на Христос.

Българите сме от първите народи и 
единствени между славянските, които 
сме имали свое храмово пространство 
непосредствено до Божи гроб още по 
времето на Първото българско цар-
ство.

В своите спомени за поклонниче-
ското си пътуване до Йерусалим през 
1858 г. възрожденецът Димитър Пани-
чков предава разказа на български све-
щеник, според който още по времето 
на цар Симеон Велики в Светия град 
съществувал голям български манастир 
„Св. Симеон“. Той бил обитаван от 
български монаси чак до началото на 
XIX век. Освен това, „някога абисин-
ската стаичка до Светия гроб и църква-

та "Свети Яков" също били български.

Немският монах Йоан Вюрцбург-
ски, посетил Йерусалим между 1160 и 
1170 г., когато градът е владян от кръс-
тоносците, пише в своите записки, че 
в голямата църква, издигната над Божи 
гроб „различни народности и езици“ 
имали свои „параклиси и вътрешни 
църкви“. В списъка на народите, има-
щи параклиси при Божи гроб, Йоан 
Вюрцбургски поставя българите на 
второ място, веднага след гърците.

В своето „Описание на Светите 
места“ руският търговец и дипломат 
Василий Позняков пише: „...И пред 
малката църква на гроба стои българ-
ски престол (т. е. олтар) и над него ден 
и нощ гори кандило“.

През 1583 г. Трифон Коробей-
ников, пратеник на руския цар Иван 
Грозни при Йерусалимския патриарх, 
разказва, че до самия Божи гроб има-
ло голяма българска църква, в която 
денонощно горели 15 златни канди-
ла. В българската църква се намирали 
изсечените в скалата гробове на св. 
Йосиф Ариматейски и св. Никодим 
- едни от първите последователи на 
Иисус Христос, които свалят Христо-
вото тяло от кръста, помазват го и го 
погребват. Свети Йосиф Ариматейски, 
който поискал разрешение от Пилат 
Понтийски да погребе Иисус Христос, 
поради липса на време го погребал в 
собствената си предварително изсече-
на гробница.

През следващите векове българско-
то духовенство в Светия град изглежда 
не е могло да поддържа финансово 
своето храмово пространство край 
Гроба Господен и то преминало в ръ-
цете на друга църковна общност. По-
настоящем българската църква в Йеру-
салим сега принадлежи на якобитската 
(сюрианитска, сирска, арамейска) мо-
нофизитска униатска църква.  

Храмът Йерусалим
Двоен знак от небето завинаги оставя изнасянето на 
Благодатния огън в ръцете на православните християни

Ñåñòðà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâà DCTJ - Âåëèê Îôèöåð
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Видно от плана на църквата „Въз-
кресение Христово” в Йерусалим, голя-
мата българска църква е била точно зад 
Гроба Господен и е обхващала средата 
на западното храмово пространство на 
Ротондата (Jacobite Chapel), заедно с 
гробовете на св. Йосиф Ариматейски 
(Joseph of  Arimathea Tomb) и св. Нико-
дим, изсечени в скалата.

През 1930 г. български монахини, 
които живеят в гръцкия манастир „Св. 
Архангел Михаил“ в Йерусалим, изпра-
щат до правителството и Св. Синод в 
София специално писмо. В него те по-
ставят въпрос да бъде построен българ-
ски метох в светия за християните град 
и да бъде изпратен български свещеник 
там. Една от монахините - Костадинка 
Стаменова, декларира и намерението 
си, че при започване на строежа ще 
дари лично 100 английски лири. През 
1932 г. - две години по-късно, Синодът 
в София вече е създал фонд за постро-
яването на „Български църковно-наро-
ден дом при Божи гроб в Йерусалим“ 
съгласно тогавашните изисквания на 
властите в Палестина, в йерусалимския 
клон на английската „Барклейс банк“.

През 1950 г. обаче по нареждане на 
властите в България БНБ изтегля сред-
ствата на фонда от сметката в „Бар-
клейс банк“ и я закрива, въпреки пре-
дупрежденията на Светия синод, че ако 
фондът престане да съществува Бълга-
рия ще изгуби неоспоримото си право 
да построи свой метох в Йерусалим.

След 1989 г. въпросът за български 
параклис в Йерусалим е повдигнат от-
ново, но официална позиция на бъл-
гарската държава и на църквата няма. 
Сега българите са единственият пра-
вославен народ без свое духовно място 
в Йерусалим.

ИСТОРИЯТА НА ЙЕРУ-
САЛИМСКАТА ЦЪРКВА 
И ПОКЛОНЕНИЕТО 
ПО СВЕТИТЕ МЕСТА ЗА-
ПОЧВА ОЩЕ ПРЕЗ 33 
Г., ВЕДНАГА СЛЕД ВЪЗ-
КРЕСЕНИЕТО И ВЪЗ-
НЕСЕНИЕТО НА ИСУС 
ХРИСТОС. 

Нейни основатели са Христовите 
апостоли, а за пръв нейн епископ е из-
бран св. Яков, брат Господен. Всичките 
дванадесет апостоли по произход били 
галилейци, само Юда бил юдеин. 

Още по времето на Исус Христос 
Галилея нямала никаква правна или 
религиозна връзка с Юдея. Била пре-
ди всичко една космополитна област, в 

която процъфтявали изкуствата и тър-
говията. Жителите й били предимно 
сирийци, гърци и палестинци, а юде-
ите  малцинство. Затова и те наричали 
Галилея "езическа". Двата езика, на ко-
ито предимно се говорело в областта, 
били гръцки и арамейски (езикът на 
Христос), и много по-рядко еврейски 
и латински. На практика Галилея била 
една напълно елинизирана Палестин-
ска епархия. Жителите й били прия-
телски настроени към Исус, за разлика 
от тези на Юдея, които, както съобща-
ва св. Йоан, били враждебно настроени 
и търсели повод да го убият. Галилея и 
Юдея били два противоположни и на-
пълно различни свята. 

През 66 г.  юдеите вдигат въстание 
срещу римляните. Четири години по-
късно, през април 70 г., римският пъл-
ководец Тит влиза в Йерусалим начело 
на 36-хилядна войска и почти напълно 
унищожава града. По негова заповед 
биват сринати всички сгради, между 
които Йерусалимският храм и първите 
молитвени постройки на християните. 
Йерусалим сякаш вече бил заличен от 
картата на света.

Само че почти три години преди 
това, някъде ок. 67 г. Йерусалимската 
църква и Христовите ученици са на-
пуснали града и така се спасили. Тези 
първи християни били преследвани 
колкото от римляните, толкова и от 
юдеите.

В началото на VII в. започва един 
дълъг период на постоянни плячкос-
вания и кланета, извършвани от най-
различни нашественици. През 614 г. 
градът е завладян от персийския цар 
Хозрой II и ок. 65 хиляди християни 
са изклани, а храмът на св. Възкресение  
опожарен заедно с всички църкви и ма-
настири в града. Честният Кръст бива 
пренесен в столицата на персийската 
държава, заедно с огромно множество 
пленници, между които и патриархът 
Захарий.

През декември 627 г. император 
Ираклий влиза в единобой с персий-
ския военачалник Рахзад, когото по-
беждава и убива пред строените две 
войски. Битката напомня тези от Оми-
ровата "Илиада". Ираклий подписва 
тогава договор за мир с Широй, син на 
Хозрой II, с едно единствено условие: 
да се върне Честния Кръст. Широй 
приема. Честният Кръст преминава 
под защитата на Ираклий. Три години 
по-късно той влиза тържествено като 
окончателен победител в Йерусалим 
през т.нар. Златна порта. През същата 
порта някога е минал сам Исус на Не-
деля Вайя (Цветница), възседнал осле. 
И подобно на Христос, Ираклий хвър-
лил императорската си дреха и носей-

ки на раменете си Честния Кръст, из-
минал пътя до Голгота.

ЧЕСТНИЯТ КРЪСТ БИЛ 
ВЪЗДИГНАТ НА ГОЛГО-
ТА НА 14 СЕПТЕМВРИ 
630 Г. 

Седем години по-късно Йеруса-
лим бива завладян от арабите. Халиф 
Омар-Хатаб издава заповед, чрез която 
предава правомощията над Божи Гроб 
и на всички Свети места за поклонение 
там на патриарх Софроний. През 1099 
г. е ред на кръстоносците да завладеят 
града, който държат в продължение на 
88 години. През същата година пра-
вославният патриарх бива заменен от 
латинския Арнулфо и всички права, 
както и ключовете от Гроба Господен 
преминават в ръцете на франките.

Само че две изключителни събития 
разтърсват църковното владичество 
на латините: извънредно голямото 
закъснение при слизането на Благо-
датния огън през 1100 г. и пълното му 
неслизане на следващата 1101 година. 
Те именно стават и причината оглавя-
ването на богослуженията да премине 
отново при православните. През след-
ващите векове обаче острата борба за 
владичество и права над Божи Гроб 
между православни и латини продъл-
жава. Последната най-остра криза в 
отношенията е през 1851 г. Тя преми-
нава на ниво жестока политическа и 
дипломатическа война между Франция 
и Русия, които представляват съответ-
но интересите на католиците, от една 
страна, и на православните, от друга. 
Победата е на страната на Русия и в 
периода 1852-1853 турският султан из-
дава две наредби, с които Божи Гроб 
и Голгота окончателно минават във 
владение на православните. Това окон-
чателно положение е потвърдено и с 
Парижкия договор от 1856 г., както и 
от Организацията на Обединените на-
ции през 1950 г. Така от освещаването 
на храма "Св. Възкресение" през 336 г., 
дори и в периодите, когато правата над 
Светите места принадлежали на латин-
ците, службата за слизането на Благо-
датния огън се е извършвала винаги и 
продължава да се извършва от право-
славни клирици.

Скъпи рицари и дами, драги чита-
тели, сигурна съм ще си кажете колко 
много са чудесата в Йерусалим, а за тези 
от вас, посетили го няколко пъти и ста-
нали хаджии, това съвсем не е изненада. 
Самият град е чудо, преплел различни 
религии и съхранил различни храмове. 
Това малко парче земя е живата исто-
рия на света, а историите се пазят в хра-
ма. Йерусалим е нашият храм.  nnDnn



ТАМПЛИЕРСКО ПЕРОТАМПЛИЕРСКО ПЕРО

…спестената Истина, но и неизречената 
Лъжа…
…ускореният пулс на Надеждата, но и трепе-
тът на Очакването…
 …Болката, която стяга гърдите…
…Екстазът, който задушава гърлото…

…Паузата между две ноти, която прави музика-
та съвършена…
…Запетайката, без която изречението губи 
смисъл…

…Словото, за което не съществуват думи…
…Гласът на устните…
…Допирът на очите…

…Силата на тишината, в която чуваш другия…
…Търпението на майката…
…Гневът на бащата…
…Бунтът на детето…
…Заветът на предците…

…Страхът на слабия…
…Благодарността на силния…

…Благословията на  светия…

…Мечтата на добрия, проклятието на злия…
…Огледало за ума, затвор за сърцето, изпове-
далня за душата…

Защото мълчанието е: 
Неизказано слово. Но неизказаното слово не 
означава непомислено слово.
А непомисленото слово не означава нечуто 
слово.

Защото мълчанието се чува. По-силно от слово-
то. То може да бъде
и вик,
и писък,
и възглас…
Дори присмех!

Защото мълчанието е просто
Слово без звук. 
И то също беше у Бога.  И също бе Бог!

 nnDnn

Мълчанието
В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог
(Йоан 1:1)

Ñåñòðà Åêàòåðèíà Íèêîëîâà DTJ

Означава ли това, че в края е мълчанието. И то е у Дявола. И 
мълчанието бе Сатана? Едва ли! Защото мълчанието е:
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Есеите са иудейска секта от вре-
мето на Втория храм, която 
процъфтява от II в. пр. Хр. 

до I в. сл. Хр., като някои учени твър-
дят, че те са свързани с наследниците 
на Задок. Много по-малобройни от 
фарисеите и садукеите (другите две 
големи секти от това време), есеите 
живеят в различни градове, но водят 
комунален живот, отдават се на аске-
тизъм (някои групи дори възприемат 
безбрачие), доброволна бедност, еже-
дневно ритуално потапяне в миква. 
Множество самостоятелни, но свър-
зани религиозни групи от тази ера 
споделят подобни мистични, есхато-
логични, месиански

и аскетични вярвания. Тези гру-
пи са наричани от различните учени 
като „есеи“.

Áèáëèîòåêàòà

Йосиф Флавий пише, че есеите съ-
ществуват в големи групи и хиляди 
от тях живеят навсякъде из римската 
провинция Иудея. Есеите са изуча-
вани по-интензивно днес поради от-
критието на религиозните документи, 
познати като Ръкописите от Мъртво 
море, възприети като съставляващи 
библиотеката на есеите – въпреки че 
няма доказателство, че действително 
са написани от есеите. В тези доку-
менти са включени запазени много-
бройни копия на Еврейската Библия, 
най-вероятно недокоснати още от 
300 г. пр. Хр. до откриването им през 
1946 г. Въпреки това, някои учени ос-
порват мнението, че именно есеите 
са написали Ръкописите от Мъртво 
море. Някои изследователи, като про-
фесор Рейчъл Елиор, дори се съмня-
ват в самото съществуване на есеите.

Èñòîðèÿòà

За първи път есеите са споменати 
от римския писател Плиний Стари в 

неговата универсална енциклопедия 
Естествена история. В нея на някол-
ко реда Плиний разказва, че те не се 
женят, не носят и не притежават пари 
и съществуват от стотици години. 
Докато философът и учен Филон 
Александрийски не посочва друго 
точно географско местообиталище 
на есеите освен Израел, Плиний ги 
позиционира в израелския резерват и 
национален парк Ейн-Геди, който се 
намира в Иудейската пустиня, близо 
до Мъртво море.

Малко по-късно еврейският ис-
торик и писател Йосиф Флавий 
представя подробно описание на 
есеите в своето историографско съ-
чинение Иудейската война, както и 
по-кратко описание в по-късното 
си съчинение Иудейски древности. 
Като претендира за познания от 
първа ръка, той определя essenoi 
като една от трите еврейски фи-
лософски секти, наред с фарисеи-
те и садукеите. Той пише също за 
тяхното благочестие и набожност, 
за обета за безбрачеие, липсата на 
лична собственост и пари, вярата в 
общността и отдадеността на стро-
гото спазване на Шабат. Той също 
така добавя, че есеите се потапят ри-
туално във вода всяка сутрин, ядат 
заедно след молитва, отдават се на 
благотворителни дейности, забра-
няват изразяването на гняв, изучават 
книгите на старейшините, опазват 
общите тайни и никога не забравят 
имената на ангелите, посочени в 
техните свещени книги.

Ïàçèòåëè íà Ïåòîêíèæèåòî

Плиний, в качеството си на географ, 
локализира есеите в пустинята близо 
до северозападния бряг на Мъртво 
море, където през 1947 г. са намерени 
Ръкописите от Мъртво море от Муха-
мед ед Диб, бедуински овчар от пле-
мето тамире.

Йосиф използва наименованието 
„есеи“ в двете си основни съчинения, 
както и в други текстове. Въпреки 
това, на няколко места Йосиф споме-
нава еssaios, което обикновено значи 
еssene, като определя есеите като една 
от трите основни еврейски секти от 
този период. Филон използва дума-
та essaioi, а в текстовете на Плиний 
те са представени като еsseni (есени). 
Габриеле Бокачини предполага, че 
няма обедителна етимология за името 
есей, но самият термин е приложен 
към по-обширна група хора в Палес-
тина, която обхваща и Кумранската 
общност. Преди да бъдат открити 
Ръкописите от Мъртво море е пред-
положено, че името произхожда от 
първоначалното еврейско назоваване, 
трансформирано по няколко начина 
на гръцки език и по-късно открито в 
Ръкописите от Мъртво море като „па-
зители на Петокнижието“.

Други учени предполагат, че есей 
е транслитерация на еврейската дума 
chitzonim (от chitzon=навън/отвън), 
която е използвана в Мишна да опи-
ше различни сектантски групи. Друга 
теория е, че името е заимствано от 
култ на поклонници на Артемида в 
Мала Азия, чиито поведение и начин 
на обличане по някакъв начин напом-
нят тези на иудейската общност.

Йосиф Флавий (чието родно име 
е Йосиф, син на Матей, а самият той 
произхожда от свещеническа фами-
лия, членове на която се определят 
като фарисеи) от шестнадесет до де-
ветнадесетгодишната си възраст става 
член на различни иудейски секти, за 
да може да избере най-добрата. На-
края решава да се присъедини към 
фарисеите, които според него са най-
приспособени към хората. Йосиф 
сам заявява, че е прекарал три години 
с аскет на име Банус, когато е бил на 
деветнадесет години.

Неговото истинско мнение за така 

Учението на есеите
ЕЗОТЕРИКАЕЗОТЕРИКА
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наречените „есеи“, изразено в глава 8 
на Иудейската война е: „Защото има 
три философски секти измежду ев-
реите. Последователите на първата са 
фарисеите, на втората – садукеите, а 
на третата, които изразяват претенция 
(изписано в курсив, за да бъде под-
чертано) за по-сурова дисциплина, 
са наречени есеи. Последните са по 
рождение евреи и изглежда се обичат 
помежду си повече, отколкото члено-
вете на другите секти.“

Ïîðòàòà íà åñåèòå

Според Йосиф Флавий, в същото 
съчинение, есеите отсядат „не в един 
град“, а „на големи групи във всеки 
град“. Филон говори за „повече от 
четири хиляди“ Essaioi, които живеят 
в „Палестина и Сирия“, и по-точно 
„в много градове на Иудея и в много 
села, като са групирани в големи общ-
ности от много членове“. Плиний 
определя местообиталището на есеи-
те „на запад от Мъртво море, далеч от 
брега... (край)... Ейн-Геди.“

Някои съвременни учени и архео-
лози спорят, че есеите отсядат в сели-
щето Кумран, разположено над плато 
в Иудейската пустиня край Мъртво 
море, като цитират в подкрепа на 
твърдението си Плиний Стари и смя-
тат, че Ръкописите от Мъртво море са 
дело на есеите. Тази теория, въпреки 
че все още не е напълно потвърдена, 
остава главна в научната дискусия и 
общественото възприятие на есеите. 
Споменатата от Йосиф Флавий „пор-
та на есеите“ в описанието му на раз-
витието на „най-древната“ от трите 
стени на Иерусалим в района на хъл-
ма Сион може би предполага есейска 
общност, която обитава тази част на 
града или редовно се събира в окол-
ностите на Храма.

Ïðàâèëà, îáè÷àè 
è âÿðâàíèÿ

Описанията, направени от Йосиф 
Флавий и Филон Александрийски 
показват, че есеите водят строг кому-
нален начин на живот – често сравня-
ван от учените с начина на живот на 
по-късните християнски монашески 
общности.

Много от есейските общности да-
ват обет за безбрачие, но Йосиф Фла-
вий говори за друг „орден на есеите“, 
който възприема практиката членове-
те му да бъдат сгодени за три години 
и чак след това да се женят. Според 
Йосиф, те възприемат обичаи и ри-
туали, общата собственост, избират 
водач, който да отговаря за спазване-
то на интересите на групата и запове-

дите на своя предводител. Също така 
им е забранено да се заричат в клетви, 
да жертвопринасят животни. Те тряб-
ва да контролират своето поведение, 
да умиротворяват и да носят оръжия 
само за защита срещу обирджий-
те. Есеите избират да не притежават 
роби, а вместо това да си служат вза-
имно и, като резултат на правото за 
обща собственост, не се занимават с 
търговия. Йосиф и Филон предста-
вят дълги описания на техните общи 
събрания, съвместното им хранене и 
религиозните им церемонии.

След общо три години послуш-
ничество, новоприсъединилите се 
членове приемат обет, който включва 
задължението да почитат и да благо-
говеят пред „Божеството“ и да бъдат 
честни с човечеството, да водят прост 
и непорочен начин на живот, да се 
въздържат от престъпни и неморални 
действия, да предават своите правила 
непокварени на бъдещите поколе-
ния и да запазят книгите на есеите и 
имената на ангелите. Тяхната теоло-
гия включва вяра в безсмъртието на 
душата, убеждение, че душата им ще 
бъде съхранена след смъртта им. Част 
от религиозните им практики включ-
ват пречистване чрез водни ритуали, 
извършвани с дъждовна вода, събира-
на специално за тези цели.

През този период ритуалното 
пречистване е обща практика сред 
хората в Палестина и затова не може 
да се твърди, че е специфична специ-
ално за есеите. Ритуални бани могат 
да бъдат открити край повечето сина-
гоги. За есеите чистоплътността е от 
особена важност и те се въздържат от 
важни физически нужди през деня на 
Свещената събота.

Един от Отците на Църквата Епи-
фаний Кипърски прави разграниче-
ние между двете основни групи есеи: 
осеаните и назаретяните. Той описва 
всяка група както следва: „Назаре-
тяните – които са по националност 
евреи... признават Мойсей и вярват, 
че той е получил законите – въпреки 
това, не този закон, но някой друг. И 
така, има евреи, които спазват всички 
еврейски ритуали, но те не принасят 
жертви и не ядат месо. Те възприемат 
за непозволено да ядат месо или да 
правят жертвоприношения... След на-
заретянските секти на ред идва друга 
тясно свързана с тях група, 
наречена осеаните. Как-
то и предишните, и те са 
евреи... техни родни земи 
са Набатея, Итурея, Моаб 
и Ариел, земите отвъд ба-
сейна на светото Мъртво море... Въ-
преки че тази е различна от останали-
те шест секти, те предизвикват схизма 

чрез забраната на книгите на Мойсей, 
както правят и назаретяните.“ (Епи-
фаний Кипърски, трактатът Панари-
он (378 г), 1:18, 19)

При случай, че общността в Кум-
ран може да бъде отъждествена с тази 
на есеите (и твърдението, че именно 
авторите на Ръкописите от мъртво 
море са от Кумранското общество), 
тогава, според написаното в Ръкопи-
сите от Мъртво море школата на есеи-
те е наречена „Yahad“, което значи 
общност, общество, за да могат ясно 
да бъдат разграничени от останалите 
евреи, които неведнъж са определяни 
като „нарушители на Завета“.

Ðúêîïèñèòå 
îò Ìúðòâî ìîðå

Повечето учени са на мнение, че чле-
новете на общността в Кумран, които 
са създатели на Ръкописите от Мърт-
во море, произхождат от общността 
на есеите. Въпреки това, тази теория 
намира своите опоненти и е полеми-
зирана от учените, например от аме-
риканския историк и критик Норман 
Голб. Първоначалното изследване 
на ръкописите и руините в Кумран 
е осъществено от отец Роланд дьо 
Во благодарение на френското ака-
демично учреждение в Йерусалим 
Йcole Biblique, основано от Домини-
канския орден и специализирано в 
полето на археологията и екзегезата 
на Библията. Голб твърди, че на това 
изследване липсва научна методика 
и затова от него произлизат грешни 
заключения, които са вписани удобно 
в академичния канон. За Голб коли-
чеството документация е прекалено 
голямо и включва твърде много раз-
лични стилове на писане и калигра-
фии. Също така изглежда, че руините 
са били крепост, използвана като во-
енна база в продължение на дълъг пе-
риод от време – включително и през I 
в. – затова те не може да са били оби-
тавани от есеите. В голямото гроби-
ще, открито при разкопки през 1870 

г., само на 50 
м на изток от 
Кумранските 
руини, има 
1200 гроб-
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ници, като много от тях са на жени и 
деца. А Плиний ясно пише, че есеите, 
които живеят близо до Мъртво море, 
„нямат жени, отказали са се от всички 
удоволствия... и никой не се ражда в 
тяхната общност“.

Книгата на Голб «Кой написа Ръ-
кописите от Мъртво море?: в търсене 
на тайната на Кумран», издадена през 
1996 г., представя наблюдения над 
прибързаните заключения на дьо Во 
и на неоспорваното им възприемане 
от академичната общност. Авторът 
твърди, че най-вероятно Ръкописите 
произхождат от различни библиоте-
ки в Йерусалим, опазени в пустинята 
от римските нашествия. Други учени 
опровергават тези аргументи – особе-
но след като Йосиф Флавий описва в 
Иудейската война, че някои есеи до-
пускат брака.

Ó÷èòåëÿò íà ïðàâäàòà

Една от теориите за създаването на 
общността на есеите предполага, че 
движението е основано от еврейски 
първосвещеник, наречен от есеите 
Учителя на правдата. Ролята му на во-
дач на есеите е узурпирана от Йона-
тан Хасмоней (от свещенически про-
изход, но не от потеклото на Задок), 
определян като Човека на лъжите или 
Лъжливия жрец. Други следват тази 
линия и малцина спорят, че Учителят 
на правдата не е само водачът на есеи-
те в Кумран, но личността му съвпада 
с тази на Иисус (Иса) около 150 го-
дини преди времето на Евангелията. 
Заместник-ректорът на университета 
„Иешива“ и професор по еврейски 
изследвания Лорънс Шифман изказ-
ва мнението, че Кумранска общност 
може да бъде наречена тази на саду-
кеите, а не на есеите, докато тяхното 
първоначално местожителство запаз-
ва връзката им с традицията на садуке-
ите. Етнорелигиозната група в Керала 
(Югозападна Индия) на християните 
на свети Тома, известни също като на-
срани, може да е имала връзка с есеи-
те, според по ем а т а 
Манимека-
лай - една 
от петте 
велики епи-
чески поеми 
на тамил-

ската литература, в която става дума 
за народи, наречени исани. Високото 
наличие на ДНК-то на Коените или 
Y-хромозома на Аарон сред днешни-
те назаретяни показва по-нататъшен 
пълен или частичен есейски произ-
ход на назаретяните от историческата 
област Малабар. Есеите обикновено 
са от левитски или коенски произход 
и това допълнително обяснява често 
срещаните претенции за „свещени-
ческо наследство“ на няколко назаре-
тянски фамилии от Индия.

Âðúçêè ñ êàááàëàòà

Според еврейската легенда един от 
есеите на име Менахем предава поне 
част от своите мистични познания 
на равин Негуниа бен ха-Кана - мис-
тик, познат от Талмуда, с чието име 
започва Книга Бахир или Книга на 
яркото сияние, чието авторство му 
е приписано, както и това на някои 
други каббалистични текстове. Някои 
есейски ритуали като ежедневното 
потапяне във вода в миква съвпадат с 
практиките на съвременния хасиди-
зъм (от иврит: набожен, благочестив) 
– иудейско пиетистично движение, 
разклонение на ортодоксалния иуда-
изъм, което насърчава духовността 
чрез популяризация и интернализа-
ция на евреиския мистицизъм като 
фундаментален аспект на вярата, съз-
дадено през XVIII в. в Източна Евро-
па от равин Баал Шем Тов. Други ис-
торици предполагат, че името „есеи“ 
е елинизирано от думата „хасидим“ 
или „хасид“ (праведните, благочес-
тивите). Въпреки това, легендарните 
връзки между есеите и каббалистиче-
ската традиция не са потвърдени от 
съвременните историци.

Åñåèòå â ñúâðåìèåòî

Има няколко съвременни есейски дви-
жения, които произхождат преди или 
след откриването на Ръкописите от 
Мъртво море, създадени по подобие 
на Древния есейски орден. Орденът 
на есеите, основан от американската 
писателка и духовен водач Грейс Ман 
Браун в края на XIX в., по-късно е по-
ставен под юрисдикцията на Розен-
кройцерския орден. Орденът на наза-
ретските есеи, основан в Съединените 
щати от Абба Йесай Насраи през 1981 
г., е синкретична школа за религиоз-

на мисъл, която е основана 
на назаретското, гностиче-
ското християнство, буди-
зма, манихейските вярва-
ния и практики. В Квебек, 

Канада, и във Франция има френско 
движение, наричано Есейският дух, 
основано от Оливиер Манитара. В 

Съединените щати има няколко нови 
есейски движения и църкви.

Îïèñàíèåòî íà åñåèòå 
îò Ôèëîí Àëåêñàíäðèéñêè

„Определен брой хора, които живеят 
в Сирия и Палестина, над 4000, спо-
ред моя преценка, са наречени „еssai“ 
(σιοι) заради тяхната святост и непо-
рочност (въпреки че думата не е със 
съвсем същото значение като в гръц-
кия език). Те са във висша степен по-
клонници на Бога (θεραπευταί Θεον) 
– не в смисъла, че жертвоприноша-
ват животни (подобно на свещени-
ците в Храма), но че са загрижени 
да пазят своето съзнание в жреческо 
състояние на святост. Те предпочи-
тат да живеят в села и избягват градо-
вете заради свойствената порочност 
на тези, които ги обитават, знаейки, 
че както мръсният въздух причиня-
ва болести, такава е и опасността за 
прихващане на неизлечими болести 
на душата от подобни лоши асоциа-
ции. Някои от тях обработват почва-
та, други практикуват мирни изкуства, 
трудейки се само за осигуряването на 
необходимите нужди... Сред всички 
хора само те не притежават никакви 
пари и имущества, но въпреки това 
те са най-богати от всички, тъй като 
на това да имаш малко нужди и да 
живееш скромно те гледат като на 
богатство. Сред тях няма човек, кой-
то изработва оръжия, нито търговец, 
дали дребен или занимаващ се с едра 
търговия на земя или по море, нито 
се заемат с каквито и да е дейности, 
които водят до несправедливост или 
сребролюбие. Сред тях няма нито 
един роб, те всички са свободни, 
служат си взаимно. Те осъждат гос-
подарите, защото са представители 
на принципа на несправедливостта 
като контрапункт на принципа на ра-
венството; както и защото са въплъ-
щения на порочността в факта, тъй 
като нарушават природните закони, 
които ни прави всички братя, създа-
дени по еднакъв начин.“

Îïèñàíèåòî íà åñåèòå 
îò Éîñèô Ôëàâèé

В своето произведение Иудейските 
древности, гл. XIII, Йосиф Флавий 
говори за есеите като за секта, която 
съществува още от времето на ма-
кавеите, едновременно с фарисеите 
и садукеите, които проповядват, че 
всички неща са определени от съд-
бата и нищо не сполетява човека, 
без да му бъде предопределено; до-
като фарисеите допускат свободната 
воля, а садукеите напълно отричат 



съдбата. Това се отнася не толкова 
до повече или по-малкото абсолют-
на вяра в Провидението, което са-
дукеите едва опровергават, колкото 
до предвиждане на бъдещите (поли-
тически) събития, за които говорят 
есеите; фарисеите са по-несигурни в 
тях, докато садукеите се отнасят към 
подобни пророчества с презрение. В 
Иудейските древности, гл. XVIII, Йо-
сиф Флавий се спира по-подробно на 
описанието на определените от него 
три еврейски философски школи. За 
есеите той казва, че отдават всички 
неща на Бога, проповядват безсмър-
тието на душата и също така, че на-
градата за праведността се постига, но 
не лесно (чрез мъченичество).

„Когато изпращат дарове на Хра-
ма, те не извършват жертвоприно-
шения поради различните степени 
на чистота и святост, които изискват; 
затова те се държат надалеч от общия 
двор на Храма и принасят свои собст-
вени жертви (растения). (Това опре-
делено не значи, че те по принцип 
се противопоставят на животински 
жертвоприношения, но самите те не 
принасят по собствена воля такива.) 
По поведението си превъзхождат 
всички хора и се отдават напълно на 
земеделието. Особено възхитителен 
е начинът, по който практикуват пра-
ведността; тъй като за тях, подобно на 
спартанците и други народи, всички 
неща са общи и един богат човек не 
постига повече удоволствие от своя 
имот, отколкото този, който никога 
не е притежавал нищо. Има около 
4000 души, които водят същия на-
чин на живот. Те нито се женят, нито 
имат роби, тъй като смятат, че прите-
жаването на роби води до несправед-
ливост, а сключването на брак – до 
кавги; но живеейки за себе си, те си 
служат взаимно. Те назначават добри 
хора (tobim), които да разпределят 
възнагражденията за техния труд и 
добива от обработването на земята, 
също така свещеници за освещаване-
то на хляба и месото им. Те всички 
водят един и същи начин на живот и 
в това наподобяват повечето (святи и 
неженени) будители на века.“

Âðúçêàòà íà åñåéñòâîòî 
ñ õðèñòèÿíñòâîòî

Йоан Кръстител вероятно е принад-
лежал към общността на есеите, но 
привличайки греховните към духов-
но възраждане чрез кръщение, той 
поставя началото на ново движение, 
което довежда до възхода на христи-
янството. Неспоменаването на есеите 
в Новия Завет е може би най-добро-
то доказателство, че те въвеждат в 

новата секта основните елементи по 
отношение на идеите и представи-
те. Сходствата между християнство-
то и есейството в много отношения 
са удивителни. И двете учения имат 
подобен начин на живот в общност, 
подобна вяра в кръщението или къ-
пането, в силата на пророчеството, 
същото неодобрение на брака, под-
силено в непоколебимата вяра в бъ-
дещата поява на Месията, същата сис-
тема на организация, същите правила 
за пътуване с цел благотворителност 
и храненето по братски, в общността. 
Също така, между етичните и апос-
толските проповеди на Евангелията и 
посланията и проповедите на есеите 
от това време, предадени от Филон и 
св. Иполит Римски, както и в Книгите 
на Енох, както и в равинската литера-
тура, подобието е такова, че влияние-
то на едните над другите може трудно 
да бъде отречено. Въпреки това Иис-
ус и неговите последователи осъждат 
и отричат суровостта и аскетизма на 
есеите. Необикновено е обаче, че до-
като Римската война привлича хора 
на действието като зилотите, то хора-
та с мечтателна и спокойна природа, 
които преди това са станали есеи, все 
повече са привличани от християн-
ството и по този начин придават на 
Църквата повече духовност. Иудаи-
змът възприема по-практичен и мате-
риален възглед за нещата и позволява 
на есейството да вирее в своите тра-
диции и тайни знания.

Îïèñàíèåòî íà åñåèòå îò 
Èïîëèò Ðèìñêè, ñðàâíåíî 
ñ òîâà íà Éîñèô Ôëàâèé

„Сред тях (евреите) има три под-
разделения (секти, αíρετίσται = фи-
лософски разделения): фарисеите, 
садукеите и есеите. Чрез практикува-
нето на по-свят живот, изразен чрез 
любов към ближния и целомъдрие, 
те се въздържат от всяко проявление 
на сребролюбие и избягват дори да 
изслушват разговор, който се отнася 
за подобни неща. Те отричат брака, 
но взимат под своя опека чужди деца, 
които отглеждат като свои собстве-
ни, въвеждайки ги в своите традиции 
и обичай. Те не забраняват на тези 
деца да встъпват в брак. Въпреки 
че на жените е позволено да водят 
подобен начин на живот, те не ги 
приемат в общността си, тъй като в 
никакъв случай нямат такова доверие 
в жените. Те презират богатството и 
делят всичко, което имат, с тези, ко-
ито са в нужда. Действително никой 
от тях не е по-богат от другия, тъй 
като според техния закон този, който 
се присъедини към Ордена, трябва 

да продаде своите притежания и да 
предаде оставащото в хранилище-
то. Техният владетел, архонтът, раз-
пределя това богатство, като дава на 
всички според техните нужди. От тях 
са назначавани надзирателите, които 
се грижат за общите нужди. Те не из-
ползват масло, тъй като гледат на ми-
ропомазването като на оскверняване 
или замърсяване, може би поради 
страх, че маслото не е съхранявано в 
пълна чистота. Те винаги се обличат 
в бели одежди.“

„Те нямат свой специален град, 
а живеят на големи групи в различ-
ни градове, и, ако някои от техните 
последователи идва от чужд град, 
всички техни притежания са смятани 
за принадлежащи поравно и на но-
водошлия; непознаните са приемани 
като роднини и приятели. Те преко-
сяват своите родни земи (изпратени 
с благотворителни и политико-рели-
гиозни цели) и когато и да отидат на 
пътешествие, не носят нищо друго 
освен оръжия. Във всеки град те на-
мират управител на общите средства, 
който им набавя дрехи и храна. На-
чинът им на обличане и външният 
им вид са благоприлични; но те не 
притежават нито две перелини, нито 
два чифта обувки. На разсъмване 
стават за посвещаване и молитва, не 
говорят помежду си нищо, докато 
не са възхвалили Бога с химни. (Тук 
Йосиф Флавий казва: „Те не говорят 
на светски теми преди издигането на 
слънцето, но се молят с молитвите, 
предадени им от техните бащи, из-
правяйки се срещу слънцето, като че 
ли се молят за неговото издигане“). 
След това те излизат, всеки по своя 
работа, докато не настъпи петият 
час, когато, нанизали си ленени прес-
тилки, закривайки с тях срамните си 
части, се къпят в студена вода и след 
това преминават към закуската, като 
на никой, който не споделя техните 
представи и начини на святост, не е 
позволено да влиза в къщата.

Тогава, заели своите места и в 
мълчание, всеки взима задоволител-
на за себе си порция хляб и допъл-
нителна храна; но никой не започва 
да яде преди храната да бъде благо-
словена от свещеник, който също 
така произнася молитвата след хра-
нене; и в началото, и в края, те благо-
говеят пред Бога с химни. След това 
те оставят настрани своите свещени 
ленени одежди, носени по време на 
храненето, навличат работните си 
дрехи, оставени в предверието, и се 
захващат с работата си до настъпва-
не на вечерта, когато отиват да вече-
рят.“ nnDnn
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Втората предстояща сесия на 
възобновения Кръжок „Нау-
ка“ към Велик Приорат Бъл-

гария ще има за своя основна тема 
противоречията в каноничните еван-
гелия. В настоящия материал ще оп-
итаме да дадем кратка предварителна 
анотация на проблемите, които ще 
бъдат разисквани. Така ще поставим 
началото на дискусията по време на 
предстоящата сбирка.

Трите т.нар. синоптични еванге-
лия, (от гръцки – евангелие – „блага 
вест“) заедно с Евангелие от Йоан 
образуват Четвероевангелието - пър-
вите книги от Новия завет.  Трите 
синоптични текста – на Марко, Ма-
тей и Лука разказват за едно и също 
нещо: времето, през което се е родил 
и живял Иисус Христос, неговите и 
на учениците му дела, осъждането му, 
разпятието и сетне – Възкресението. 
Евангелие от Йоан пък представя по-
скоро философията на учението на 
Иисус. На тези основни постулати се 
опира цялата християнска религия. 
Защото без чудото на Възкресението 
и вярата в него, „какво е нашата хрис-
тиянска вяра?“ /Апостол Павел/.

Първо по време е Евангелието на 
Марко. Авторът го е създал на базата 
на устни предания на староеврейски 
– говоримия език по негово време – 
около 40 години след предполагаема-
та кръстна смърт на Спасителя. Като 
първи текст за живота на Иисус, то е 
сравнително кратко, непълно и не-
достатъчно. Но всъщност едва ли е 
написано от Марко. През периода 70-
100 г. сл. Хр. са били създадени мно-
го творби, приписвани на друг автор. 
Това са т.нар. псевдоепиграфии. Цел-

та им е била само една – да представят 
в писмена форма идеите на някоя от 
известните по това време личности.

Около 100 г. сл. Хр. се появяват 
другите две евангелия – на Матей и 
на Лука. Трябва да се подчертае, че 
от четирите евангелия, единствено 
това на Лука (с определена степен на 
вероятност) може да се приеме, че е 
написано от него. Текстовете на Ма-
тей и Лука са по-обширни и по-под-
робни. Но те се различават едно от 
друго при описването на детството и 
ранните години на Иисус. 

Последното от четирите еванге-
лия е това на Йоан. То е създадено 
вероятно между 100 – 120 г. сл. Хр. и 
отново не от посочения автор. 

Основният проблем при пара-
лелния анализ на текстовете идва от 
факта, че всеки от тях не е дошъл до 
наши дни в оригинал. По времето 
на Иисус религиозните текстове са 
се предавали устно от свещениците. 
Нямало е писани „църковни“ книги. 
Доста по-късно гръцките писари се 
заемат да преведат еврейските рели-
гиозни предания от староеврейски 
на древногръцки и да ги запишат. 
Дълго сред тях идва времето на мо-
насите-преписвачи на латински език. 
Така най-старите преписи на първо-
източниците, които са ни известни, 
са от IV в.сл.Хр. Оригиналите обаче 
са безвъзвратно унищожени. Дори и 
автор като Йосиф Флавий, живял по 
времето на Иисус, чийто произведе-
ния „Юдейски древности“ и „Юдей-
ски войни“  са по-скоро исторически 
повествования, не е пощаден от пос-
ледващата цензура. А целта е само 
една – да се скрие ролята и дейността 

на Иисус като ръководител на поли-
тическа месианска фракция в Юдея и 
неговият образ да бъде изцяло обо-
жествен. Затова първите достигнали 
до нас преписи на съчиненията на 
Йосиф Флавий датират от IX и XII 
век. Оригиналите им също са унищо-
жени.

Разбира се, до нас са достигнали и 
други, апокрифни текстове. Те не са 
включени в канона на официалната 
църква. Всеки, който би се опрял на 
тях, според решението на църковния 
събор в Тренте през 1546 г., трябва да 
бъде анатемосан. Но историческите 
извори и анализи са безпристрастни. 
Днес ние разполагаме с цяла поре-
дица от неканонични текстове. Те са 
датирани от IV до IX в. след Христа. 
Това са ръкописите на апокрифи-
те – „Евангелие от Никодим“ – IV 
в.сл.Хр., кодексите „Аскевианус или 
Пистис София“ – от V в.сл. Хр., „Ве-
ролинсизис“ – също от V в.сл.Хр., 
„Евангелие от Петър“ – от VIII в.сл.
Хр., „Галилейския завет на Иисус 
Христос“ – също от VIII в. сл. Хр., 
„Чудесата на Христос“ – написано 
на етиопски през IX в. сл. Хр. и ня-
кои други. Съвсем естествено е трез-
вомислещият читател да се усъмни в 
тяхната историческа достоверност.

Всъщност, какво можем да твър-
дим със сигурност? Единствено това, 
че по времето на петия прокуратор на 
Юдея – Пилат Понтийски, е живял 
човек на име Иисус, евреин, който е 
бил водач на някакъв вид движение 
на евреите и е бил разпънат на кръст 
от официалната власт. Нищо повече. 
На пръв поглед звучи отчайващо от 
гледна точка на историческата исти-

Противоречията 
в каноничните 
евангелия
Áðàò Îð
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на. Но, ако се анализират достигнали-
те до нас текстове, ако се съпоставят 
описаните в евангелията „факти“ и 
се потърси историческата им съпос-
тавимост с установени от науката съ-
бития, то ние бихме могли да полу-
чим съвсем различна (и доста по-ясна 
представа) за времето, през което е 
живял Иисус, наречен Христос.

Можем да стъпим върху сигурни 
дати. Например – ясно е кога е умрял 
Ирод Велики – една от годините, коя-
то се приема за рождена на Иисус. Но 
също така е ясна и годината на Пре-
брояването – друга потенциална дата 
на Христовото рождение. Двете дати 
са отдалечени една от друга с десет 
години. Самото Преброяване също 
е противоречиво. Каква е била реал-
ната му цел, как се е извършвало на 
практика? Защо евреите са се разбун-
тували срещу този акт на централната 
римска власт? И дали то е причина за 
бунта, предвождан от Иуда Гамали-
ел? 

А кой всъщност е Гамалиел? Дали 
е прост бунтовнически водач, издиг-
нат на „гребена“ от вълните на въо-
ръжения метеж, или е човек, претен-
диращ за наследствената линия на 
Давид? И защо неговите последова-
тели, обсадени от римските легиони 
в „Орловото гнездо“ Гамала, пред-
почитат да се избият доброволно по-
между си, така че римските войници, 
влезли в крепостта да намерят 960 
трупа? Каква идеология са изповядва-
ли тези мъже и жени? Не е ли същата 
тази идеология възприета от Иисус 
впоследствие? И защо те са наричани 
представители на „четвъртата“ фило-
софия? Всъщност – дали същите тези 
зилоти еманират от себе си крайно 
екстремисткото крило на сикарите? 
Същите тези сикари, представител 
от които през далечната 56 г.сл.Хр. 
успява да се промъкне през охраната 
на първосвещеника – коен гадола на 
Храма – Йонатан и публично да му 
пререже гърлото. При това докато ре-
лигиозният водач върви по Храмовия 
хълм по време на празника Йом Ки-
пур, Деня на изкуплението, в който се 
пречистват всички грехове на Израел. 
Рим ли е заповядал екзекуцията или 

причините за нея се коренят дълбоко 
в историческите и социално-полити-
чески предпоставки на времето?

Генеалогията на Иисус също е 
противоречива. Матей търси произ-
хода му в Давидовото коляно. Лука 
го отнася до първия човек – Адам. И 
още – дали Дева Мария е имала само 
едно дете, или Иисус е бил последван 
от други братя и сестри? Писания-
та споменават дори за брат-близнак. 
Той ли е бил най-големият от всички 
и дали, само за да се отговори на биб-
лейското изискване за непорочното 
зачатие, неговите евентуални братя 
и сестри са старателно прикрити? И 
как е наречен в действителност Спа-
сителя от римските палачи – „назаря-
нин“ (от Назарет) или „назорей“. И 
въобще съществувал ли е такъв град 
по негово време? И за какво всъщ-
ност е бил осъден, по какво обвине-
ние, така че да го разпънат на кръст 
с главата нагоре? Все въпроси, чийто 
отговори не можем да намерим само в 
евангелските и библейските текстове. 
За целта ще трябва да се обърнем към 
римското право и юриспруденция, 
към обичаите и практиките на юдеи-
те и римските окупатори (защото по 
това време Рим е бил чист окупатор 
на Светите земи). Ще се наложи да 
анализираме обвинителния акт сре-
щу Иисус от гледна точка на офи-
циалната власт. Защото исторически 
е доказано, че разпъването на кръст 
като форма на умъртвяване е било 
абсолютен прерогатив на Рим и се е 
прилагало единствено за хора, които 
не са били римски граждани. А от 
какво на практика е настъпвала смър-
тта на кръста?

Интерес представлява и същност-
та на учението на Иисус. Кои са били 
причините то да възникне, дали е 
спонтанно или е социално-полити-
чески обосновано? Как е бил възпри-
еман от съвременниците си Спасите-
ля, реално те ли са го предали и дали 
изобщо Пилат го е разпитвал – епи-
зод, залегнал не само в евангелските 
текстове, но и като сюжет в много 
последващи и съвременни литератур-
ни произведения? Измиването на ръ-
цете, което Пилат е извършил, за да 

покаже на народа, че не носи вина за 
присъдата, има ли някакви реални ос-
нования? И защо в края на краищата 
Иисус е бил разпънат на кръст не на 
сегашната Голгота, а извън очертани-
ята на града, в подножието на съвре-
менната Гетсиманска градина? Какво 
е станало с трупа му, след кръстната 
смърт (естествено – абстрахираме се 
от легендата за физическото възкре-
сение) и защо свидетелствата на уче-
ниците му са толкова еднакви, когато 
говорят за явленията му?

Не бихме могли да пропуснем по-
нататъшната съдба на Апостолите. 
Какво се случва с Юда? Кой от уче-
ниците в каква посока потегля след 
Разпятието? Кой на практика създа-
ва църквата в Йерусалим, в Рим и на 
другите места? И, апропо – бил ли 
е действително Петър екзекутиран 
в Рим или изобщо не е стъпвал във 
„вечния град“? А дали апостолите са 
били единни в проповядването на 
учението след смъртта на водача си? 
Какви са били отношенията между 
Павел и Яков Справедливия? Как но-
вите християни са възприемали фи-
зическите изисквания на юдаизма?

От казаното до тук може да се 
види, че противоречията около исто-
рическата фигура на Иисус Христос 
са на различни нива. От една страна 
самите евангелия си противоречат 
едно на друго. От друга страна офи-
циалните исторически извори сами 
по себе си не могат да ни дадат нуж-
ната достоверност. Очевидно истина-
та трябва да се търси някъде по среда-
та между двата вида източници. 

Тук дори не споменаваме други 
две от сериозните школи, изследва-
щи християнството – едната, която 
търси историческите аналози на Ии-
сус в Древния Египет и другата, която 
го разглежда само като някакъв вид 
еон. 

Скъпи братя и сестри, Втората се-
сия на Кръжок „Наука“ ще бъде от-
крита съвсем скоро. Очакваме всички, 
които се интересуват от отговорите 
на поставените въпроси. 

А самата истина, както е известно, 
се ражда в спора. nnDnn
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В настоящото изложение ще се 
опитаме да направим кратък 
исторически преглед на по-

литическата и социално-икономи-
ческата ситуация в земите, условно 
наречени Палестина от I век. Това е 
римското название на обширна тери-
тория, която тогава е включвала се-
гашния Израел и земите с преоблада-
ващо палестинско население, а също 
така големи части от Сирия, Ливан и 
Йордания. В тази земя по това време 
или малко преди него се ражда човек, 
който ще промени историята през 
следващите две хиляди години. В не-
гово име ще се създаде религия, ще се 
строят храмове, църкви и катедрали, 
ще се водят множество кръстоносни 
походи, ще горят кладите на Светата 
Инквизиция, стотици хиляди хора 
ще бъдат избити. Но също така ще 
бъдат създадени прекрасни произве-
дения на изкуството и литературата, 
композитори ще творят музикални 
вълшебства, художници ще изпис-
ват стените на храмовете, скулптори 
ще извайват каменни ансамбли. Все в 
името на християнството, в името на 
Иисус Христос.

Учените, които изследват христи-
янската религия, като цяло са разделе-
ни на два лагера. Едните твърдят, че 
Иисус е историческа личност, живял 
и проповядвал учението си в начало-
то на I век от н.е. Това направление 
се опира на историческите факти, съ-
поставителния анализ на събитията и 
достигналите до нас текстове от раз-
лични автори и източници. Привър-
жениците му отричат божествения 
произход на Иисус, непорочното за-
чатие на Мария, възкресението. 

На другия полюс са апологетите 
на християнството. За тях всичко, 

Палестина от I век и 
времето на Иисус Христос
Част I.

Áðàò Îð
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което е написано в евангелията и в 
книгите на пророците, колкото и 
странно да звучи на моменти, е чиста 
истина. И как би могло да бъде иначе 
– нали цялата религия е пропита от 
Божието присъствие. А Бог е велик 
и всемогъщ и няма нещо, което да не 
е по силите му. Дори и завръщането 
от „царството на мъртвите“ – възкре-
сението, което е в основата на хрис-
тиянството, е напълно възможно и 
реално.

В следващите редове ще се спрем 
преимуществено на първото направ-
ление. Защото историческият Иисус 
от I в. от н.е. е възприеман от съв-
ременниците си като „месия“, тоест 
като човек, който не само че е пред-
вестник на новия ред, но и на новото 
Царство. А предпоставките за това 
светоусещане са далеч преди негово-
то раждане.

Изложението ни ще започне дос-
та назад във времето – в далечната 
586 г. пр. Хр. По това време вавилон-
ците на Навуходоносор II плячкосват 
и разрушават първия Йерусалимски 
храм, построен от Соломон – сина на 
цар Давид. Започва периодът на ва-
вилонския плен на евреите.

През 539 г. пр. Хр., след победо-
носна война, персите начело с цар 
Кир II Велики превземат Вавилон. 
На вавилонския плен на евреите е 
сложен край и на тях им е позволе-
но да се завърнат в родните си места. 
Персите гледат на Йерусалим като на 
малък и незначителен град от тяхна-
та империя и не му обръщат особе-
но внимание. Това дава възможност 
на евреите отново да построят своя 
Храм, необезпокоявани от никого. 

Империята на персите е разгро-
мена от Александър Велики. Алек-
сандър завладява Йерусалим и започ-
ва да елинизира населението, като 
пренася в града елементи от гръцката 
култура, традиции и обичаи. През 
323 г. пр. Хр. Александър Велики 
умира внезапно. Господари на Йе-
русалим стават Птолемеите. Градът е 
управляван дистанционно от далечен 
Египет, което продължава повече от 
едно столетие.

Настъпва 198 г. пр. Хр. Царят на 

селевкидите Антиох Велики отнема 
Йерусалим от Птолемеите. Неговият 
син Антиох IV Епифан обявява вой-
на на бога на евреите и се опитва да 
спре неговото почитане. Юдаизмът 
е официално забранен като религия. 
Върхът на светотатството е заколва-
нето на свиня в Йерусалимския Храм, 
който е превърнат в Храм на Зевс. 
Антиох Епифан продължава поли-
тиката на елинизация на Йерусалим. 
Това предизвиква серия от бунтове, 
прераснали в широкомащабно въ-
оръжено въстание. Чуждопоклонни-
ците и езичниците трябва да бъдат 
изтребени. Въстанието на Макавеите, 
или на чуковете (Макабеи – на иврит 
макаби – чук) избухва през 165 г. пр. 
Хр. Макавеите са петима братя, си-
нове на първосвещеника на юдеите 
– Мататия Хасмоней. Той първона-
чално оглавява въстанието на евре-
ите срещу селевкидите на Антиох IV 
Епифан. 

Въстанието се оказва успешно. 
През 164 г. пр. Хр. Йерусалим е ос-
вободен от контрола на селевкиди-
те. (От тогава до сега събитието се 
отбелязва като празника Ханука – 
„освещаването“ на Храма). Започва 
управлението на династията на Хас-
монеите, продължило около 120 го-
дини. Хасмонеите съсредоточават в 
ръцете си едновременно и религиоз-
ната, и политическата власт. Те са ед-
новременно царе и първосвещеници 
(коен гадол) в Храма на Йерусалим.

В периода 139 – 67 г. пр. Хр. явно, 
а понякога и завоалирано, начело на 
юдеите е Александра Саломе, по-
зната още като Александра от Йе-
русалим. Тя е единствената юдейска 
властваща царица от династията на 
Хасмонеите, съпруга на Аристобул I, 
а след него – и на Александър Яней. 
Синовете й – Йоан Хиркан и Аристо-
бул влизат в съперничество помеж-
ду си за контрол на трона.  Избухва 
гражданска война. Всеки от братята 
самостоятелно се обръща за помощ 
към Рим. Римската империя не про-
пуска да използва тази ситуация в 
своя полза. През 63 г. пр. Хр. римски-
ят държавник и пълководец Помпей 
Велики, начело на римските легиони 
превзема Йерусалим и влиза в Све-

тая светих на Храма. По това време 
градът има около 100 000 жители. С 
еврейското управление на династията 
на Хасмонеите е приключено. Юдея 
се превръща в римски протекторат. 
Започва римското владичество над 
Йерусалим.

Въпреки че евреите са под кон-
трола на Рим, Помпей разрешава на 
Хиркан да запази поста си на първос-
вещеник. Поддръжниците на другия 
брат - Аристобул са против тази си-
туация и вдигат редица въстания. Рим 
отвръща с огън и меч. Бунтовниците 
са избити.

Следващите 10-15 години обаче 
не са спокойни и за Помпей Велики. 
През 52-48 г. пр. Хр. избухва кон-
фликтът между него и Юлий Цезар, 
прераснал в гражданска война в са-
мия Рим. През 48 г. Помпей е убит 
в Египет, трупът му е захвърлен на 
морския бряг, а отрязаната му глава е 
тържествено изгорена от Цезар.  

В Юдея започва управлението на 
династията на Иродиадите. През съ-
щата 48 г. пр. Хр. Юлий Цезар въз-
награждава своя приятел Антипатър, 
като му дава римско гражданство и 
административна власт върху цяла 
Юдея от името на Рим. Антипатър 
има двама синове – Фазаил и Ирод, 
които назначава за управители съ-
ответно на Йерусалим и Галилея. 
По това време Ирод е около 15-го-
дишен. Независимо от крехката си 
възраст, той се обявява за абсолютен 
поддръжник на Рим. Успява да плени 
т.нар. бандитски главатар Иезекия и 
му отрязва главата. В същото време 
в Юдея върлуват въоръжени групи, 
съставени от обезземлени селяни. Те 
се опълчват срещу еврейската ари-
стокрация и римските пълномощ-
ници. Официалната власт ги нарича 
бандити (lestai). Ирод успява да про-
чисти Галилея от бандитите, макар и 
за кратко. Същевременно Антигон 
– син на Аристобул, подбужда раз-
мирици в Йерусалим. След като при-
влича на своя страна отколешните 
врагове на Рим – партите, през 40 г. 
пр. Хр. Антигон обсажда Йерусалим. 
Пленява настоящия първосвещеник 
Хиркан и го осакатява. Това автома-
тично лишава Хиркан 
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от първосвещеничеството, 
тъй като според еврейския 
закон осакатен човек не 
може да заема тази длъж-
ност. Братът на Ирод – 
Фазаил също е пленен и 
се самоубива по време на 
пленничеството си. 

Римският сенат решава, 
че най-лесно може да от-
воюва Йерусалим от пар-
тите, като предостави на 
Ирод властта на сателитен 
цар – стандартна практика 
на Рим. Така империята не 
разпилявала администра-
тивните си и военни ресур-
си в новозавладените тери-
тории. Ирод всъщност не 
е чистокръвен евреин, а е 
религиозен конверт. Майка 
му е с арабски произход, а народът 
му – идумеите, е приел юдаизма само 
преди едно-две поколения.

През 37 г. пр. Хр. Ирод започва 
настъплението си към Йерусалим, 
начело на многобройна римска ар-
мия. Партите са разбити и изгонени 
от града. С последните наследници 
на династията на Хасмонеите е при-
ключено завинаги. 

РИМ ОФИЦИАЛНО 
ОБЯВЯВА ИРОД ЗА „ЦАР 
НА ЕВРЕИТЕ“. УПРАВЛЕ-
НИЕТО НА ИРОД Е ТИ-
РАНИЧНО И ЖЕСТОКО. 
ОЩЕ В НАЧАЛОТО ТОЙ 
ИЗБИВА ПОЧТИ ВСИЧ-
КИ ЧЛЕНОВЕ НА СИ-
НЕДРИОНА. СВЕЩЕНИ-
ЦИТЕ В ХРАМА ТРЯБВА 
ДА ЗАПЛАЩАТ ПОСТ-
ОВЕТЕ СИ. С ПОЛИТИ-
ЧЕСКОТО ВЛИЯНИЕ НА 
ЙЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ 
Е СВЪРШЕНО. 

По времето на Ирод в Юдея са съ-
ществували около 24 секти или шко-
ли. Три от тях са били най-изявени:

• Фарисеите – основно равини от 
низшата и средната класа, а също и 

учени, натоварени с тълкуването на 
законите за обикновените хора.

• Садукеите – по-консервативни 
свещеници от по-заможни земедел-
ски семейства, които били повече 
склонни на компромиси с Рим.

• Есеите – свещеници, които са 
се отделили от Храма. Тяхна обител 
бил сухият и каменист хълм в долина-
та на Мъртво море, наречен Кумран.

Царуването на Ирод бележи пе-
риод на невиждана до тогава стабил-
ност за евреите. Въпреки че поддър-
жа реда в интерес на Рим, поради 
което всички го неистово го мразят, 
той построява в Йерусалим пазари и 
театри, дворци и порти, като пренася 
в Свещения град елинистичния стил. 
Осигурено е препитание на десетки 
хиляди селяни, а облика на града е 
изцяло променен. Това изисква огро-
мни средства, поради което са увели-
чени данъците. Гръцкият език е обя-
вен за официален, Ирод дори сече 
монети с гръцки букви.

Царят се заема да възстанови и 
разшири Йерусалимския храм. Имен-
но той заповядва Храмът да бъде по-
строен на платото на връх Мория – 
най-високата точка в града. Храмът е 
украсен с високи колони от мрамор 
и широки римски колонади. Над 
главния му портал обаче е поставен 
римски орел – символът на римското 
владичество над Юдея. Ирод при-
нуждава първосвещеника всеки ден 
да прави по две жертвоприношения в 

името на Октавиан Август. Това 
съвсем не се харесва на евреите 
и те продължават да не приемат 
Ирод за „свой“ цар.

Настъпва 4 г. пр. Хр. Ирод 
Велики умира. Император Ок-
тавиан Август разделя царство-
то между тримата му синове. 
На Архелай се предават Юдея, 
Самария и Идумея. Ирод Ан-
типа (известен като Лисицата) 
получава за владение Галилея 
и Петрея. На Филип е повере-
на властта над Гауланитис (съ-
временния Голан) и на земите 
североизточно от Галилейско-
то езеро. Никой от тримата не 
получава титлата „цар“. Ирод 
Антипа и Филип са наречени 
„тетрарх“ – „управител на една 
четвърт“, а Архелай е наречен 

„етнарх“ – „управител на народ“. Така 
Рим дава ясен знак за края на едно-
личното царуване над евреите. Това е 
повод за нови размирици. Дворците 
на царя покрай река Йордан са изго-
рени. Бунтовете и въстанията следват 
един след друг. Гигантът Симон заед-
но с въоръжена група разграбва цар-
ските дворци в Йерихон. Малко след 
него овчарят Атронгес се обявява за 
цар. И двамата предводители са зало-
вени и обезглавени. Настъпва хаос. 

Безредиците скоро омръзват на 
Рим. Октавиан Август издава запо-
вед римските легиони да нахлуят в 
Юдея и да възстановят реда. Хиляди 
бунтовници са избити. Филип и Ан-
типа успяват да запазят постовете си, 
но Архелай е заточен. В Йерусалим 
е назначен римски губернатор. Така 
през 6 г. сл. Хр. Юдея е превърната 
изцяло в римска провинция. 

Историческите извори сочат, че 
Ирод умира след 37-годишно упра-
вление над Юдея – през 4 г. пр. Хр. 
Той е последният сателитен цар на 
юдеите. Легендата обаче говори, че 
по същото време – някъде между 4 г. 
пр. Хр. и 6 г. сл. Хр., в никому не-
известно малко селце в Галилея, се 
ражда дете. Когато порасне, неговите 
сподвижници ще го наричат „Цар на 
Юдея“. Но по това време още никой 
не предполага, че един ден името му 
ще стане известно на целия свят. Това 
момченце е Иисус.  nnDnn
(следва)

БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИКБИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК

▲ Ирод Велики
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Основната причината за основа-
ването на Ордена на тампли-
ерите била Йерусалим. Глав-

но задължение на рицарите било както 
да го защитават, така и да охраняват 
придвижването на богомолците към и 
от него. Тамплиерите били горди как-
то с връзката си с Божи гроб, така и с 
Храма на Соломон, където пребивава-
ли през по-голямата част на ХІІ-ти век. 
Именно от него произлиза и думата 
„тамплиер“ или „храмник“. Сграда с 
купол и кръст върху нея често може да 
бъде видяна на гърба на тамплиерските 
печати. Това изглежда е светилището 
Купола на Скалата, превърнато в църк-
ва с поставянето на кръста върху него 
(Ил.11).

Необходимо е да разясним, защо 
Храмовият хълм Мория в Йерусалим е 
толкова важен и за юдаизма, и за хрис-
тиянството, и за мюсюлманството. На 
това място според юдаизма Авраам е 
предложил сина си в жертва на Бог. 
Това е и мястото където е построен 
древният Храм на Соломон. Тук е и 
Скалата, откъдето според исляма Мо-
хамед се е издигнал към небето. Това 
светилище, наричано понякога непра-
вилно Джамията на Омар, всъщност е 
построено от Халиф Ал Малик между 
687 и 691 г. и от архитектурна гледна 
точка не е джамия, а цибориум или 
балдахин. В архитектурата цибориума 
покрива олтара на църква и може да е 
както част от сградата, така и да е от-
делен елемент вътре в самата църква. 
Неговият произход се свързва със ски-
нията на Мойсей. Другото значение 
на цибориум извън архитектурата е 
контейнер или съд, като обичайната 
представа за Светият Граал например е 
тази за цибориум или потир.  Разглеж-
дайки тамплиерските църкви, е видно, 
че светилището Купола на Скалата 
повлиява значително тамплиерската 
архитектура.

Тълкувания за емблемата на Йе-
русалим от това време са, че тя пред-

Тамплиерските символи
Áðàò Ìèëêî Øîïîâ KCTJ

Втора част

ставлява Кулата на Давид между Божи 
Гроб и Купола на Скалата, оградени от 
градските стени. От другата страна на 
печатите на Кралството бил изобразя-
ван неговият владетел с атрибутите на 
властта в ръце. Ако се вгледаме в печата 
на Балдуин ІІІ-ти обаче ще забележим, 
че първата сграда по-скоро прилича на 
колона от Храма на Соломон. Особено 
интересен е и друг един такъв печат на 
Джон от Бриен, на който освен кръста 
върху Купола на Скалата е изобразен и 
полумесец върху третата сграда, така че 
тя едва ли е Божи Гроб (Ил.12).

Командерите на тамплиерски Ко-
мандерии също използвали свои пе-
чати, в които поставяли различни там-
плиерски символи. Агнецът Божий, за 
който вече стана дума, бил използван 
от няколко Командера на Командерии 
в Англия, както и от Командера на Ко-
мандерията в Прованс. Според някои 
изследователи, агнецът е бил използ-
ват освен като символ на Христос, така 
и защото думата “Agnus” или агнец 
била близка до латинската „Agnito”, 
която означава мъдрост.

Едно от обвиненията при бързо ска-
лъпеният процес срещу Ордена било, 
че тамплиерите боготворят отрязани 
глави. Изображението на глава с бра-
да, което очевидно е на обезглавеният 
Йоан Кръстител било намерено по 
време на разследването на дъска скри-
та в стената на къща в тамплиерското 
селище Темпълкомб. Брадати глави 
също присъстват на печатите на двама 
германски Командери на Командерии. 
На печатите на хоспиталиерите обаче 
също има подобни глави, а те никога 
не са обвинявани в ерес по тази причи-
на. Голямата катедрала на малтийските 
рицари във Валета, Малта, е построена 
дълго след процеса срещу тамплиери-
те, също носи името на Йоан Кръсти-
тел, а в нея е картината на Караваджо от 
1608 г. с обезглавяването му и това не е 
било тълкувано като ерес. 

▲
Ил.12

▲
Ил.11

▲
Ил.14

Ил.15

ИСТОРИЯИСТОРИЯ
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Очевидно е, че се касае за изопача-
ване на фактите и тенденциозно тъл-
куване на почитта, която тамплиерите 
отдавали на Йоан Кръстител, с цел да 
бъдат обвинени в еретични практики.

Печатите на други Командери на 
Командерии включвали множество 
други символи в различни комбинации 
– кръстове, лилии (Fleur de lis) (Ил.14), 
орли, грифони, гълъби. Сред тях доста 
интересен е печат със слънце и полу-
месец (Ил.15). Друг печат на тамплиер 
от Англия показва лъв, който стои под 
полумесец и кръст между две шестоъг-
ълни звезди (Ил.16). Тези шестоъгъл-
ни звезди обаче доста се различават от 
звездата на Давид.

Няма преки доказателства, че там-
плиерите са използвали шестовърхата 
звезда на Давид, наричана още Печа-
та на Соломон (Ил.17). Въпреки това 
с малко въображение тя може да бъде 
забелязана в плана на тамплиерските 
църкви, където шест колони поддър-
жат централният купол. Такива са Тем-
пъл Чърч в Лондон, а почти същата 
сграда някога е стояла в центъра на 
Храма на Париж, централата на там-
плиерите във Франция. Доколоко това 
е плод на въображението на съвремен-
ните изследователи всеки може сам да 
прецени.

Що се касае до пентаграмата (Ил.18) 
има малко доказателства за използване-
то и от тамплиерите, макар че може да 
бъде видяна на някои гробове в там-
плиерската база в Томар, Португалия. 
Важно е да се отбележи, че обикнове-
ната пентаграма е древен египетски и 
шумерски символ за небесна звезда, 
който се използва от поне 4000 годи-
ни и не бива да се бърка с обърнатата 
пентаграма. Тя според сатанистите е 
символ на Дявола. Обърнатата пента-
грама, според Елифас Леви символи-
зира злото. Той твърди, че обратната 
пентаграма изобразява козела, а изпра-
вените нагоре лъчи са рогата му.

Въпросът дали сред древните там-
плиерите е имало тайна група, която се 
е отклонявала от традиционния католи-
цизъм остава отворен за историците и 
до днес. Някои по-неясни изображения 
от Монтсонес, Южна Франция навеж-
дат на мисълта, че тамплиерите са били 

запознати със Сферите на Сефирот и 
Каббала. С оглед на изясняване на тази 
тема трябва да разгледаме тамплиер-
ския печат изобразяващ гностическото 
божество Абраксас, оградено от латин-
ският надпис „Templi Secretum” или 
„Тайният Храм“ (Ил.19). Според ня-
кои изследователи този вътрешен кръг 
от тамплиери е бил ръководен от Таен 
Велик Майстор, който стоял в сянка и 
за неговата самоличност знаели само 
неколцина посветени високопоставе-
ни тамплиери. Членовете на този кръг 
били запознати с кабалистични, катар-
ски и гностически знания и практики.

За повечето тамплиери Орденът 
бил път към спасението на душата чрез 
борба в името на Христа. По тази при-
чина те се били откъснали от светския 
живот, а с него и от своите семейни об-
вързаности. Принадлежността към Ор-
дена била много по-висока чест от това 
просто да си благородник. Поради това 
на много гробове на тамплиери не се 
поставяли семейни гербове, а тампли-
ерски кръст в окръжност върху жезъл, 
подобен на бакулуса на Великият Май-
стор. Такъв гроб е открит в двора на 
църква в Нюуент, Глоучестършайър.

Много гробове на тамплиери са 
обозначени с т.нар. кръстове за раз-
пятие, поставени върху стъпаловидна 
основа, наподобяваща пирамида. Мно-
го от затворените в тъмници тампли-
ери са издълбавали такива кръстове 
на стените на килиите си без да имат 
контакт един с друг, от което следва, 
че този символ е бил често използван 
от тях и е имал специфично значение 
за Ордена. Счита се, че той изразява 
мъченичеството на Исус Христос на 
разпятието, с което тамплиерите се от-
ъждествявали.

Често на тамплиерските гробни 
плочи са издълбавани мечове, както 
и символ  наподобяващ шест листа в 
окръжност,  който е поставян на ре-
лигиозни обекти в Йерусалим още по 
времето на Втория Храм на Соломон.  
Този знак присъства и в древните си-
нагоги в Гамла и Мигдал, които са на 
над 2000 години. Връщайки се още 
назад ще открием този символ и в хра-
ма на Озирис, където той е свързван с 
възкресението. Не може обаче да се до-
каже със сигурност дали не е издълбан 

в по-късни времена от гърци, римляни 
или кръстоносци, тъй-като не е открит 
никъде другаде в Египет. Ако все пак 
знакът е издълбан още от древните 
египтяни, то това го прави на около 
4300 години. Професор Аугуст Мау на-
мира този знак по време на експедици-
ята си в руините на Помпей и го описва 
в книгата си „Помпей и неговият живот 
и изкуство“, публикувана през 1907 г. 
Счита се, че това е символ възприет и 
използван от еврейските християни, 
оцелели при потушаването на еврей-
ското въстание от 70 г. и пренесен от 
тях в римската империя, което обяснява 
и това, че е открит в Помпей. Според 
ранните египетски християни, коптите, 
този знак символизира Христос.

Символът се използва и от динас-
тията на Меровингите, където изразява 
възнесението на Исус и вечния живот 
след смъртта. Едно от наименования-
та на този символ е “Morning star” или 
„Утринната звезда“ заради думите на 
Исус в „Откровение“, че той е потомък 
на Давид и ярката Утринна звезда.

Популярен като тамплиерски е 
и символът, изобразяващ латински 
кръст в корона, ограден от фразата „In 
Hoc Signo Vinces”, означаваща „С този 
знак ще победиш.“ (Ил.20). Според 
легендата преди решителна битка на 
император Константин се явило виде-
ние в облаците, изобразяващо кръст 
от светлина и фразата „С този знак ще 
победиш“ изписана на гръцки език. 
Първоначално Константин не разбрал 
значението на видението, но през но-
щта сънувал Исус Христос, който му 
обяснил, че трябва да използва кръста 
срущу враговете си. Този символ обаче 
никога не е използван от древния Ор-
ден на тамплиерите и има много по-къ-
сен произход.

Описаните дотук тамплиерски сим-
воли ясно показват, че познанието на 
рицарите от древния Орден е надхвър-
ляло значително това, което са имали 
техните съвременници. Бедните рица-
ри на Христа и Соломоновия храм в 
своята борба за освобождение на Све-
тите земи влизат в контакт с много и 
различни култури и разкриват множе-
ство тайни останали скрити за обикно-
вените хора, което се загатва и в тяхна-
та символика.  nnDnn

▲
Ил.16

▲
Ил.17

▲
Ил.18

▲
Ил.19

▲
Ил.20
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ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

Ïëàìåí Êîëåâ 
õðàì “Ñâ. Âèñàðèîí Ñìîëåíñêè”

Áðàò Âèêòîð Áàé÷åâ, KCTJ 
“Ïðîñòî ñìå íàâñÿêúäå”

Áðàò Èâàí Äî÷îâñêè KCTJ
Áðàò Áîðèñ Äèìèòðîâ KTJ
Çà Òàìïëèåðèòå íåïðåâçèìàåìè âúðõîâå íÿìà...

Àëåêñàíäúð Ñàðàíäàëèåâ 
Îñâåùàâàíå
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ВСЕЛЕНАВСЕЛЕНА

Друга любима тема 
за отрицателите 
на хороскопите е 

прецесията на Земята, ко-
ято, видиш ли, доказвала 
колко несъстоятелни са 
астрологията и зодиакал-
ните знаци. И в тази ста-
тия прецесията не е отми-
ната. А как иначе да бъде 
убеден незапознатият с 
материята читател?

Прецесията е накло-
нът на земната ос спря-
мо равнината на земната 
орбита около Слънцето. 
Посоката на наклона се 
променя, като описва 
кръгово движение с пе-
риод от около 26 000 го-
дини. Това е причината 
мислените точки върху 
еклиптиката (равнината 
на земната орбита), на-
пример на пролетното 
равноденствие, да преминават през 
целия зодиакален кръг за 26 000 го-
дини. И ето го другия аргумент за 
неверността на астрологията. Заради 
прецесията сега точката на пролетно-
то равноденствие е между съзвездията 
Риби и Водолей, а не в Риби, както е 
било при възникването на астрологи-
ята. Сякаш някой знае кога е възник-
нала астрологията на Земята. Знаем 
само, че е използвана 40 века преди 
Христа и толкова.

Излиза, че сега Риби е Водолей 
и скептиците ликуват. Астролозите 
са сразени!... Но както казва и Линда 
Гудман “Безсмислено е да спорите... 
Съзвездията спадат съм неподвижни-
те звезди и тяхното положение върху 

Зодиакални знаци и 
зодиакални съзвездия
Открийте разликата!

Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà – Àëåíà, DTJ

небесната карта е повлияно от тази 
промяна - те се преместват с един 
знак. Но астрологията се основава на 
движението на планетите, тъй че пре-
цесията не оказва никакво влияние 
върху тълкуването на астролозите.”

Нарочно цитирах моята учителка 
по кармична астрология и думите от 
книгата й “Знаци на сродните души”, 
като искам да добавя, че и западната 
астрология при определени тълкува-
ния се съобразява с прецесията (при 
изготвяне на глобални прогнози). От-
рицателите на хороскопите така и не 
се научиха да различават зодиакално 
съзвездие от зодиакален знак.

В случая, ако искаме да сме съвсем 

точни, заради прецесия-
та трябва да казваме, че, 
примерно, човек е роден 
в зодиакален знак Близ-
наци, но в зодиакално 
съзвездие Телец. Отно-
во повтарям: планетите, 
а не съзвездията са фак-
торите, изграждащи ин-
дивидуалния хороскоп.

Èíòåëèãåíòíîñò 
íå ñå èç÷èñëÿâà

Както всяка наука астро-
логията има граници на 
познанието и своите 
възможности. Едно от 
нещата, които астро-
логичното изчисление 
не може да определи, е 
нивото и качеството на 
интелекта на личността. 
Може да бъде определе-
но, че човекът има инте-

лект, интелигентен е, интелектуалец, 
но дали ще бъде гений, професор, 
редови учен, учен или човек без обра-
зование, но природно интелигентен, 
това не е по нейните възможности. 
Това може да направи астрологията на 
кармата, която в западната астрология 
е все още слабо застъпена. Затова и 
не разбирам защо се приема като удар 
по астрологията, според твърденията 
в изследване върху 15 000 америка-
нци, публикувано през 2006 г., фа-
ктът, че проучването не било устано-
вило връзка между датата на раждане 
и интелигентността. Ще бъда повече 
от смаяна, ако такава закономерност 
се установи. Явно и тук не е взет под 
внимание факторът “среда на разви-
тие в настоящото прераждане”.  nnDnn
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Кръстоносните походи, като из-
раз на идеите и настроенията 
на  цели нации и етноси през 

един голям период от Средновекови-
ето не предизвикват интерес единстве-
но от историческа гледна точка. Зара-
ди мотивите им, а също така и заради 
последствията от тях, те оказват осо-
бено многостранно и трайно влияние 
във взаимоотношенията между Изтока 
и Запада в почти всички сфери на по-
литическия, обществен, научен и со-
циален живот на населението. На Из-
ток пред европейците  откриват един 
непознат свят със съвършено нови и 
неизвестни представи, начин на жи-
вот и политическо устройство на об-
ществото. Разказите и описанията на 
видяното и чутото от кръстоносците - 
воини полагат основите на една богата 
литература, която се разпространява в 
манастирите и рицарските замъци.

От погледа на един лекар от 21 век 
се опитах да открия какви са били по-

следиците за развитието на медици-
ната -  научна и практическа, по време 
на продължилите почти два века кръс-
тоносни походи. Известно е, че освен 
стотиците рицари, в тези походи са 
участвали много невъоръжени селя-
ни, пилигрими, жени и деца. Извест-
но е, че тези походи са продължавали 
години. Създавани са кръстоносни 
държави, осъществявани са контакти 
на участниците в походите с местно-
то население, в земите през които са 
преминавали. Несъмнено всичко това 
не може да не окаже влияние върху 
начина на живот, бит, култура в това 
число и върху грижата за болните, за 
ранените на бойното поле, за жените 
и децата.

Част от основите на съвременната 
медицина са положени благодарение 
на класическа Гърция, най вече през 
800 г. пр.н.е.до около 200 г. пр. н. 
е.Това е периодът на появата на пър-
вите лекари в древна Елада, създава-

нето на теориите за лечение, диагно-
за, анатомия, физиология на човека. 
Това е ерата на Хипократ и неговите 
последователи.След падането на Рим-
ската империя в V век повечето про-
изведения на гръцките лекари са били 
загубени за Западна Европа. Благо-
дарение на кръстоносните походи 
в периода XI – XIII век западните 
европейци започват да преоткриват 
гръцките научни и медицински тек-
стове, преведени в голямата си част 
на арабски и в последствие на латин-
ски. Това се дължи на достигането до 
арабските хранилища и библиотеки 
на Изток, така също и до достъпа до 
богатите литературни хранилища на 
Испания през XIV-XV век.

Друг неоспорим факт, дал тласък в 
развитието на съвременната медицина 
е срещата на Запада с богатото научно 
и духовно наследство на арабския свят. 
В медицината, астрономията, геогра-
фията, химията, математиката 

Кръстоносните походи 
през погледа на един лекар
Първите парамедици са от времето 
на рицарските битки

Ñåñòðà Åìèëèÿ Àïîñòîëîâà DTJ

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
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европейците черпят знания от арабски-
те книги. Арабската медицина е остави-
ла трайна следа в човешката история и 
култура. Превеждани се почти всички 
трудове на Хипократ и Гален. По- къс-
но се създават ценни медицински тру-
дове и школи. Появяват се изтъкнати 
арабски лекари, например Авицена.

Осъщественият достъп до тези 
духовни и научни богатства в  пери-
ода на кръстоносните походи и след 
това поставя началото на развитието 
на медицинската наука в следващите 
векове в Европа и създаването на съ-
временната медицинска наука.

Освен за медицинска  науката кон-
такта на Изтока и Запада в продъл-
жение на двувековните кръстоносни 
походи  има чисто практическо зна-
чение за усвояването и използването 
на  различни медицински манипула-
ции и лечения.

Първите парамедици най-вероят-
но са регистрирани по време на бит-
ките на рицарите кръстоносци.  Това 
са били застаряващи стотници, които 
не са били годни за участие в бойни 
действия и са получавали задача да из-
насят ранените от бойното поле. Ма-
кар че не са лекари, те най-вероятно 

са първите хирурзи по подразбиране, 
които са зашивали раните или са из-
вършвали ампутации. Използването 
на опиума и хашиша като болкоус-
покояващо средство е също свързано 
с битките по време на кръстоносните 
походи.Осъществявайки контакт с 
местното население, западноевро-
пейските воини усвояват прилагането 
на различни мехлеми за превръзки, 
направени от лечебните растения на 
Изтока.

ДОКОСВАЙКИ СЕ ДО 
ИЗТОЧНИТЕ БИТ И 
КУЛТУРА, ЗАПАДНОЕВ-
РОПЕЙСКИТЕ РИЦАРИ 
И ОСТАНАЛИТЕ УЧАС-
ТНИЦИ В ПОХОДИТЕ 
СЕ СРЕЩАТ СЪЩО 
ТАКА И С ВЪЗМОЖ-
НОСТИТЕ ЗА ЛЕЧЕ-
НИЕ С МИНЕРАЛНИ 
ВОДИ/ (СПА), КИНЕ-
ЗИТЕРАПИЯТА ПОД 

ФОРМАТА НА МАСА-
ЖИ ЗА РАЗЛИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЛЕЧЕ-
НИЕТО С АРОМАТИТЕ 
НА РАЗЛИЧНИ БИЛКИ 
И ЦВЕТЯ. 

Не на последно място изтокът от-
крива една голяма възможност за раз-
нообразно хранене, като част от тези 
култури- зеленчуци, плодове са пре-
несени в Европа именно от завръща-
щите се рицари по родните си места.
Прилагането на определен вид храна 
(диета) при дадено заболяване също 
идва от древната арабска класическа 
медицина.

Колкото и да е противоречив 
прочитът на Кръстоносните походи, 
може спокойно да се каже, че по вре-
ме на тях взаимно се опознават хрис-
тиянският Запад и мюсюлманският  
Изток. Разширява се кръгозорът как-
то на европейците, така и на народите 
от Изток, обогатяват се обществените, 
културните и икономическите сфе-
ри на живот за развитието на света в 
следващите векове. nnDnn

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
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