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Скъпи братя и сестри,
симпатизанти и приятели,

Живеем в сложен свят с клима-
тични промени, срив на икономиката, 
нерешени военни конфликти и социал-
но напрежение, разпадане на доверието 
към властта и загуба на вяра. Изправе-
ни сме пред променяща се природа, глад, 
болести и неграмотност, като бедните 

стават по-бедни, хората около нас са объркани, губят пътя си, вярата си, 
любовта си към Господ.

Какво можем да направим ние лично и като международна тамплиерска 
организация? Ние можем да изпълним нашето верую от кръщаването  ни и 
нашата тамплиерска мисия „вяра, надежда и любов”, като отворим вра-
тата на „тамплиерския свят” и започнем да споделяме нашия опит, позна-
ния и време. Ние можем да информираме, но най-вече да вдъхновяваме. Ние 
можем да воюваме за по-добър свят, с балансирана духовност, справедливост 
и икономика, в центъра на които стои човекът – всеки от нас и всички ние, 
сега и завинаги, повтаряйки вътре в душите си:

“Non Nobis Domine, non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam”.*
Настоящето и бъдещите издания на списание „Български Тамплиер” са 

част от световно изразяваните мнения на братята и сестрите от Ордена 
на рицарите тамплиери на Храма на Йерусалим, споделяни и извън него, 
целящи да развият  и вдъхновят нашите членове, нашите приятели и сим-
патизанти, споделящи нашите ценности.

Тамплиерските публикации са основен начин за запознаване с нашите 
идеа ли, цели и постижения, както и да споделим нашата тамплиерска ви-
зия, нашите тамплиерски възможности и тамплиерски действия, развивай-
ки гражданското общество и нашия дух, разширявайки нашата общност 
като добри християни по пътя на вярата в Господ, работейки в обществото 
за здрав, преуспяващ и устойчив свят, изграждайки доверие.

Използвам случая да поздравя всички братя и сестри, симпатизанти и 
приятели с 18 август 2010 г. - втората годишнина от приемането на Ве-
лик Приорат България за пълноправен член на Международния Орден на 
рицарите тамплиери на Йерусалим, асоцииран член на ООН и член на 
Международното бюро за мир (Нобелови награди).

Господ да ви благослови!

 Румен Ралчев - GCTJ
 Член на Великия Магистериум на Ордена
 Носител на Великия Кръст на Храма на Йерусалим
 Велик Приор I
 Велик Приорат България

*Не нам, Господи, не нам, на Твоето име дай слава!
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Първите 
Þг дüо Пайен 

Водачи на Ордена
Контраадмирал Джеймс Кери 

Адм. Джеймс Кери е личност, на която Орденът 
на рицарите тамплиери дължи много. Значителен 
е неговият принос за международната акредитация 
и високия авторитет на Ордена като елитарна во-
енно-христянска неправителствена организация, за 
развитието му като структура, обхващаща целия 
християнския свят, за утвърждаването на икумениз-
ма като философия в световната общност

Велики Приорати
Велик Приорат 01 Àвстрия
Интервю с Нейно превъзходителство Виктория Хусарек  
Велик Приор на Велик Приорат Австрия

Магистрални съвети
отличия за Великия Приор 
на България

магистрален съвет Àмстердам

Орденът по света
Посланик на ооН
Орденът на рицарите тамплиери на Йерусалим е световна неправителствена орга-
низация със статут на военно-християнски орден и консултативен комитет по соци-
ално-икономическите въпроси към ООН. Със своя постоянна квота прадставители 
Орденът участва в работата не само на комисиите на ООН по света, а и в Съвета 
за мир и Съвета за Нобеловски премии. Своите цели и задачи Орденът осъществява 
в сътрудничество с над 200 световни неправителствени организации.

Конвенти
Çавърши 

Õ юбилеен конвент на 
Велик Приорат 

България 

Плевен, 29 май 2010 
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Битката за Варна.  Ян Матейко, 1879 г. 



Български тамплиер • 18 август 2010 г.     5  

■ 9 април 1939 Дата на раждане ■ 1955-1956 Гимназия 
горен курс ■ 1955 Обявен за „Младши гражданин на 
годината”от Търговска камара на САЩ ■ 1960 Бакала-
вър по бизнес администрация в Северозападен универ-
ситет, Илинойс ■ април 1962 Военноморска комисия, 
Кадетско училище, Нюпорт, Род Айлънд ■ август 1962 
Произведен в чин Знаменосец, Военноморски сили 
на САЩ, Нюпорт, Род Айлънд ■ 1962-1977 Като мор-
ски офицер служи в USS TOPEKA [CLG-8], Тихооке-
ански флот ■ 1977 Първа награда: Медал за заслуги ■ 
1979-1981 Командващ офицер, Assault Craft Unit ONE, 
Коронадо, Калифорния ■ 1981-1989 Назначен от пре-
зидента Рейгън за комисар, а по-късно избран и за пре-
зидент на Федерална морска комисия на САЩ ■ 1983 
Ръкоположен като рицар тамплиер, Велик Приорат 
НАТО, Осло, Норвеги: ■ 1981 ВТОРА награда: Медал 
за заслуги ■ 1982 Повишен до военноморски коман-
дир ■ Командващ офицер, Naval Beach Group 
TWO, Литъл Крийк, Вирджиния ■ 1987 
ТРЕТА награда: Медал за заслуги ■  
1986 Повишен до Военноморски 
капитан ■ 1986 Приет за Рицар 
от Ордена на Свети Лазар ■ 
1987-1989 Главен инспектор 
на Отряд за бързо реагиране, 
район ШЕСТ, Вашингтон ■ 1997 
Национална морска награда на 
военноморската лига на САЩ ■ 
1989 Медал за особени военно-
морски заслуги ■ 1988 Приет за 
рицар на Военен хоспитали-
ерски орден на Свети Йоан 
(Рицари хоспиталиери) 
■ 1988-1990 Командващ 
офицер на военноморски 

сили ОР-04, Пентагон, Вашингтон ■ 1988 Награден с 
„Медал на честта” от президента Рейгън ■ април 1989 
Назначен за Председател на Федералната морска коми-
сия от президента Джордж Буш-старши ■ 1989 Награда: 
Легион за военноморски заслуги ■ 1990 Повишаване 
в ранг военноморски контраадмирал ■ декември 1990 
Получава най-високото отличие на Федералната морска 
комисия на САЩ: Златен медал за постижения ■ 1990 
Награда за гражданска служба от президента Джордж 
Буш-старши ■ 1990-1991 Главнокомандващ на силите за 
бързо реагиране, Атлантически флот, Норфолк, Вир-
джиния ■ 1989-1992 Главнокомандващ на Отряд за бързо 
реагиране район ШЕСТ, Военноморска база Вашингтон 
■ 1991 Награда: Легион за военни заслуги за Операция 
ПУСТИННА БУРЯ ■ 1991-1993 Секретар на Приорат 
на рицарите тамплиери на Св. Крал Чарлз Мъченик, Ва-
шингтон ■ 1993 Награда: Легион за военни заслуги ■ 
1993-1995 Приор на Приорат на рицарите тамплиери на 

Св. Крал Чарлз Мъченик, Вашингтон ■ октом-
ври 1994 Пенсиониране от военноморските 

сили след 34 години служба ■ 1994 Награ-
да: легион за военни заслуги ■ 1994-1996 

Велик секретар на Велик приорат на 
САЩ на рицарите тамплиери ■ 1998 

г. до момента Основател и председа-
тел на Фондация „Добрите самаряни на 
рицарите тамплиери” ■ 1995- 1997 Наци-
онален президент на Асоциация на воен-

номорските запасни офицери (25 000 
члена) ■ 1996-1998 Велик приор на 
Велик Приорат на САЩ на рица-
рите тамплиери  ■ 1998-2001 Велик 
командир на OSMTH ■ 2001-2004 
Велик майстор на OSMTH  

Водачи на Ордена
Адм. Джеймс Кери е личност, на която Орденът на рицари-
те тамплиери дължи много. Значителен е неговият принос 
за международната акредитация и високия авторитет на 
Ордена като елитарна военно-християнска неправителстве-
на организация, за развитието му като структура, обхваща-
ща целия християнския свят, за утвърждаването на икуме-
низма като философия в световната общност.

Официална фотография на 
кап. Джеймс Кери при избирането му за флотски офицер
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Първите

Основател и 1-ви Велик магистър от 1118 
до 1136 г., син на Монтини-Лагесо, граф и 
владетел на замъка Пайен, област Шампан, 

Франция. Под неговото ръководство Орденът на там-
плиерите постига първите си победи в битките по гра-
ниците на Йерусалимското кралство. Благодарение на  
неговото влияние са изградени дългогодишни връзки 
между тамплиерите и исмаилите, включително и със 
сектата на хашашините.  

▲ Балдуин II с Юг дьо Пайен и Жофроа дьо Сен Омер

í à ð ú ÷ í è ê  ç à

Нарú÷ник çа оöåëяванå 
ИК СтЕНо Варна
Формат 165/110, обем - 48 стр.
ISBN 978-954-449-484-1

Издаден със съдействието на Велик Приорат България 
на ордена на рицарите тамплиери от Йерусалим

С предговор от проф. д. ист.н. Николай овчаров, KCTJ
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През 1994-1995 г. е приет за рицар Барон Вол-
фганг Оделга, с което започва създаването на 
Австрийския Приорат към Ордена на Рица-

рите Тамплиери под менторството на Велик Приорат 
Германия. На 4 юли 2007 г., по време на Магистралния 
съвет на Ордена в Тюрку, Норвегия, Приорат Австрия 
получава статут на Национален Приорат, присъеди-
нен към OSMTH, с Приор Барон Волфганг Оделга. 
През 1999 г. по време на международна среща на Ор-
дена в Глазгоу, Шотландия, Виктория Хусарек е при-
ета за дама на Храма в Ордена. През есента на 2000 г. 
се провежда Велик Магистрален Съвет във Виена, къ-
дето се приемат промени в Правилника на Ордена и 
заедно с това се извършва Инвеститура на австрийски 
рицари. През пролетта на 2001 г. се провежда Магис-
трален съвет на Ордена с домакин Приорат Австрия 
в кралската вила в градчето Бад Ишл. През есента на 
2003 г. Приорат Австрия е обявен за Велик Приорат, 
а за Велик Приор е избрана Виктория Хусарек. През 
2005 г. в Ордена е приет Якоб Хусарек, който изця-
ло се посвещава на работата с младите хора както в 
Австрия, така и в САЩ. През 2007 г. е организирано 
едно изключително тридневно честване на австрий-
ския Орден заедно с празнична Инвеститура на нови 
рицари в градчето Гумполдскирхен край Виена. От-
тогава досега продължават активните действия на все 
по-разрастващия се Велик Приорат Австрия.

Велик Приорат Австрия извършва значителни бла-
готворителни мероприятия. Участва активно и в меж-
дународната дейност на Ордена, като поддържа по-
стоянното ни дипломатическо представителство към 
ООН във Виена. Ръководител на представителството 
на Ордена е Барон Волфганг Оделга. Като доказа-
телство за неговата активна и ползотворна дейност е 
и избирането му през м. юли т.г. за Вицепрезидент 
на Постоянната комисия за устойчиво развитие към 
ООН 

Хроника на ВП 01 Австрия

6     Български тамплиер • 18 август 2010 г.

Виктория Хóсарåк, GCTJ

Велик Приор на 

Велик Приорат Àвстрия

Произхожда от традицион-

но семейство на предприема-

чи. Висшето си образование е 

завършила във Виенската ака-

демия, специалност „реставра-

ция и консервация“. Çанимава 

се с изкуство. 

омъжена през 1980 г. в Õю-

стън, СÀÙ. Има 2 деца. 

Приета е за дама рицар през 

1999 г. Поема ръководство-

то на  Велик Приорат Àвстрия 

през 2003 г.

Велики Приорати   

Ваше Превъзходителство, как се чувствате като дама сред рицари 
и като Велик Приор?

Гледам на моето призвание като служба за хората, като ми-
сия, за която съм нужна.

Как оценявате ролята и мястото на Велик Приорат Австрия в 
австрийското общество?

Нашият Велик Приорат се приема изключително добро-
намерено от всички, които ни познават, и се подкрепя спо-
ред възможностите в своите начинания.

Какво бихте казали за Вашите бъдещи планове?

Ще продължим нашите хуманитарни програми, особено 
тези, насочени към бездомните хора, към майките ими-
гранти с малки деца, които са настанени в Австрия. Освен 
това започваме програма за строеж на жилища за най-бе-
дните от пострадалите от цунами в Шри Ланка. 

Вашето мнение, Вашите впечатления от Велик Приорат 
България и от българските рицари и дами?

За мен е чест, че винаги 
съм канена от Велик При-
орат България на негови 
мероприятия и съм изклю-
чително сърдечно посре-
щана. Оценявам високо 
моите български братя и 
сестри в Ордена за тяхната 
изключителна активност и 
постигнатите резултати. Аз 
се радвам на приятелството 
ни с толкова изявен Велик 
Приорат като България.

Австрия
ВП 01
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▲ Сертификат от ООН 
за неправителствени организации, юли 2002 

(OSMTH Archives, document №20020701-1)

Орденът по света

Посëаник на ооН

Орденът на рицарите тамплиери на Йерусалим е световна неправителствена организация със 
статут на военно-християнски орден и консултативен комитет по социално-икономически-
те въпроси към ООН. Със своя постоянна квота представители Орденът участва в работата 

не само на комисиите на ООН по света, а и в Съвета за мир и Съвета за Нобеловски премии. Своите 
цели и задачи Орденът осъществява в сътрудничество с над 200 световни неправителствени органи-
зации. 

Комуникационен център на ООН 19885
26 юли 2002 г. 

United Nations 
Организация на обединените нации

Секция НПО, Отдел по икономическите и социални въпроси 

Накрая, в случаите, когато желаете да посочите вашия статут в Обединените нации, моля използвайте следната форму-
лировка: “Неправителствена организация със специален статут на консултант към Икономическия и социален съвет на Обе-
динените нации”. Емблемата на Организацията на Обединените нации не може да бъде използвана без изричното одобрение 
на правния отдел на ООН. Това не е разрешено нито при кореспонденция, нито за каквито и да са печатни материали, които 
описват вашата организация.

Очакваме ползотворни взаимоотношения с вашата организация и нейните представители.
         
         Искрено ваш (подпис)
         Ханифа Мазуи,
         Ръководител на Секция НПО
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Магистрални съвети

отëи÷ия çа Вåëикия Приор на Бúëãария

На 10-11 април 2010  г. в 
околностите на Амстер-
дам в замъка Лис се про-

веде работно заседание на Великия 
Магистрален съвет на Ордена на 
рицарите тамплиери на Йеруса-
лим. На това заседание бе обсъде-
на подготовката за Великото Общо 
събрание на Ордена, което ще се 
проведе в Торонто през м. септем-
ври. Това е най-представителният 
орган на Ордена и в него вземат 
участие делегати от всички Велики 

Голямо признание за българските рицари тамплиери и за приноса в делата на Ордена на Великия 
Приор на Велик Приорат България брат Румен Ралчев бе награждаването му през октомври 2009 
г. в Лисабон, Португалия, на специална церемония с най-високото отличие на Ордена – Великия 

кръст на Храма на Йерусалим. Великият кръст се връчва при изключително редки случаи и за първи път 
в историята на Ордена с него е отличен българин.

Вåëик Ìаãистраëåн сúвåт Аìстåрäаì – 10-11 аïриë 2010

През април 2010 г. по вре-
ме на проведения в гр. 
Кавала Международен 

конвент на Велик Приорат Гър-
ция Негово Превъзходителство 
брат Румен Рал чев бе награден с
Великия кръст на Велик Приорат 
Гърция за своите из клю чителни 
заслуги в развитието на отно-
шенията между Велик Приорат 
Гърция и Велик Приорат Бъл га-
рия. 

Приорати, като броят на делегати-
те се определя съобразно числе-
ността на всеки Велик Приорат.

На Магистралния съвет бяха 
взети и редица важни решения, 
касаещи оперативната работа, 
включително потвърждаване на 
нови назначения в ръководството 
на Ордена и в отделни комисии. 
Назначения получиха братя и сес-
три, членове на Велик Приорат 
България като Заместник-генера-
лен секретар на Ордена, членове 

на комисията за история и архиви, 
комисията за награди и Междуна-
родно бюро за мир. Магистрал-
ният съвет прие и Приората на 
Ордена на рицарите тамплиери в 
Аржентина за присъединен член 
на Ордена.

Великият Приор на Велик 
Приорат България Н. Пр. Румен 
Ралчев взе участие в работата и 
предложи 2 основни точки за раз-
глеждане от следващия Магистра-
лен съвет през септември в гр. То-
ронто, Канада. 



Орденът на рицарите тамплиери на 
Йерусалим, Велик Приорат Бълга-
рия, проведе X юбилеен конвент от 

28-29 май в град Плевен. В чест на юбилея 
беше открита изложба на рицари тамплиери 
– художниците Венцислав Тулешков и Пе-
тър Мичев. Над 40 представители на Ордена 
от Гърция, Сърбия, Италия  и Румъния бяха 
гости на събитието. 

На 28 май (петък) бяха приети постуланти 
на Ордена в старинната базилика над парка 
Кайлъка в града-домакин Плевен. На след-
ващия ден бе проведена официална инвес-
титура, на която Негово Превъзходителство 
Великият Приор на България Румен Ралчев 
прие 40 рицари и дами на Ордена. На съща-
та церемония и сръбският Велик Приор при-
общи към Ордена 10 сръбски рицари.

В рамките на конвента се проведе и Велик 
съвет на Ордена на рицарите тамплиери. 
Обсъдени бяха предстоящите задачи и беше 
приет отчет за извършеното до момента. 

Командерия “Света Петка”, Плевен,  беше 
специално отличена за организацията по 
провеждането на Х юбилеен конвент на Ор-
дена на рицарите тамплиери на Йерусалим, 
Велик Приорат България. 
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ÇАВÚРØи 
Х ÞБиËееН КоНВеНт 
НА ВеËиК ПРиоРАт 
БÚËÃАРиß

ПËеВеН, 29 ÌАЙ 2010 Ã.

Конвенти
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През тези размирни и под-
властни на богомилските про-
поведи територии преминават 
рицарските войски. Най-ве-
роятно такива хора е видял по 
нашите земи и младият рицар 
Юг дьо Пайен, който заедно 
със своите братя рицари е взел 
участие в похода в отрядите на 
Раймонд от Тулуза и Готфрид 
Булонски.

За съжаление след разде-
лянето на християнския свят 
през 1054 г. на католици и из-
точноправославни местното 
население е считано за „не-
правоверни“ и „схизматици“ 
и възприемано като враждебна 
сила. Затова рицарският поход 
от 1096 г. е съпроводен с нови 
бедствия за хората по нашите 
земи и съвсем естествено те са 
принудени с меч да опазват жи-
вота и имотите си.

Вторият кръстоносен поход 
(1187 г.), доминиран от нем-
ското рицарство и ръководен 
от Конрад III, преминава през 
нашите земи, оставяйки след 
себе си същите безчинства и 
грабежи. Различното е, че в не-
говите редици вече са присъст-
вали представители на Ордена 
на тамплиерите (създаден през 
1118 г.) и на тевтонските рица-
ри, чийто Орден официално е 
обявен няколко години по-къс-
но (1190 г.).

Третият кръстоносен поход 
(1187 г.) е воден от императора 
на Свещената Римска империя 
на германския народ Фридрих 
I Барбароса и намира нашите 
земи в нова политическа об-
становка. Българската държава 

◄ Боят на цар Калоян с латинците. 
Рисунка възстановка. Художник Пламен Монев
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Първото исторически възможно присъствие на тампли-
ерите по нашите земи трябва да се търси в хрониките на 
кръстоносните походи през XI - XIII век.

Първият кръстоносен поход през 1096 г., посветен официално 
на защитата на източното православие и Божи гроб от сарацини-
те, преминава през българските територии по маршрута Белград 
- Ниш - София - Пловдив - Одрин, който през следващите десети-
летия се превръща в традиционен път на рицарските войски. По 
това време българската държава не съществува, а нейното населе-
ние носи гнета на византийското робство. Това е епоха на неспир-
ни бунтове и битки на българите срещу византийската власт. 

Духовни водачи и двигатели на българската съпротива са бого-
милите, които благославят и подкрепят всеки опит за освобожде-
ние на нашите земи. Гонени и преследвани като ерес от офици-
алната царска и църковна власт, най-вече при цар Петър (927 - 969 
г.), по време на византийското робство те стигат в патриотичните 
си проповеди дотам, че възхваляват именно него като благочес-
тив и милеещ за поданиците си владетел и призовават на вой-
на срещу византийците („Сказание на пророк Исая“ от XI век). 
Заради опасността от техните действия византийският император 
Алексий Комнин им „посвещава“ специален събор, на който во-
дачът им Василий е осъден и изгорен на клада, като преди това 
учудил с твърдото си държание дори византийските хроникьори.   

тАÌПËиеРите 
По БÚËÃАРсКите 
ÇеÌи ПРеÇ 

сРедНоВеКоВието

Проô. ä-р Никоëаé ов÷аров, KCTJ
Директор на Института по история
на Средновековието към ВП (ИИС)
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дарение, например, извърш-
ва в Константинопол един от 
водачите на рицарите – граф 
Луи дьо Блоа и дьо Шартрен. 
Преки данни за действия на 
тамплиери срещу българската 
армия отсъстват, но е известно, 
че един техен отряд участва в 
превземането на Пелопонес. 
Няколко участници в похода 
заминават за Йерусалим. Там те 
влизат в Ордена на рицарите-
тамплиери, но после се завръ-
щат в Латинската империя. 

Данни за присъствие на там-
плиери по нашите земи има и 
в по-късно време. Последното 
известно сведение е за начало-
то на ХІV в. Тогава небезиз-
вестният член на Ордена аван-
тюристът Роже дьо Флор се 
жени за дъщерята на избягалия 
в Константинопол бивш бъл-
гарски цар Иван Асен ІІІ. На-
истина по това време той вече е 
изключен от редиците на там-
плиерите заради пиратството, с 
което се заема след превземане-
то на последната християнска 
крепост на Изток – Акра.

Имаме всички основания да 
предполагаме, че като две ран-
нореформаторски движения 
в християнството по нашите 
земи е съществувало духовно 
общуване между рицарите там-
плиери и богомилите. Правил-
никът на богомилите и уставът 
на тамплиерите поразяват със 
сходството си и общите фило-
софско-духовни постулати. И 
двете християнски формации 
търсят истинските корени на 
вярата, отричат начина на жи-
вот и проповядване от офици-
алната църковна власт, обвиня-

вани са еднакво в неуважение 
към божия образ и занимания с 
идолопоклонничество. 

Единствено в Ордена на 
тамплиерите, както е при бо-
гомилите, жените се ползват с 
равни права и достигат до най-
високата степен на съвършен-
ство. Трябва да добавим и още 
два исторически факта, за да 
разпознаем духовните връзки 
на нашите богомили с тампли-
ерите. Така например само в 
Ордена на тамплиерите се по-
чита „комката” – „Христовата 
кръв” за причастие. От друга 
страна, богомилите са бягали и 
търсели спасение само и точно 
на запад, във френските тери-
тории, тър-
сейки своите 
духовни братя. 
Там те не само 
са добре при-
ети, но и съз-
дават ново и 
оригинално за 
тогавашния ду-
ховен свят ран-
н о р е ф о р м а -
торско течение 
на катарите. 
Наскоро дори 
бяха открити 
данни, че Юг 
дьо Пайен е 
бил и катар. 

Впрочем в това отношение 
могат да се припомнят още два 
момента от събитията около 
Четвъртия кръстоносен поход. 
В един френски документ от 
ХІІІ в. се намеква, че рицарите 
нападнали България именно 
защото била огнище на ере-
тическата зараза, поразила За-

пада. А само няколко години 
по-късно катарският френски 
Юг е потопен в кръв в кръсто-
носен поход, предизвикан от 
правоверните северни католи-
ци. Забележително е, че той е 
предизвикан от инициатора на 
Четвъртия поход, папа Инокен-
тий ІІІ, и е воден от участника 
в същия поход граф Симон дьо 
Монфор.

Остава да споменем, че „чер-
ният петък”, 13 октомври 1314 
година, е имал половин век 
преди това и свой по-малко из-
вестен „брат” – „черния петък” 
през май 1256 година, когато в 
един ден са изгорени от Инкви-
зицията над 300 катари.

Двете исторически дати и 
днес огряват нашите дела, дела-
та на наследниците на тогаваш-
ните тамплиери и богомили 
– днешните български тампли-
ери. 

▲ Стенопис от купола на църквата 
в манастира “Св. Наум” до Охридското езеро: 

богомили се опитват да изпъдят св. Наум
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е възстановена от братята Асен 
и Петър, които след победното 
въстание през 1184 г. и някол-
ко успешни военни кампании 
успяват да отвоюват от визан-
тийците голяма част от стари-
те български територии. Явно 
новите български владетели 
са били наясно с проблемите, 
свързани с преминаването на 
рицарските походи. Те активно 
използват противопоставяне-
то на католическите държави 
и Византия и незабавно правят 
опит да установят добри отно-
шения с рицарските войски. 
Асен и Петър изпращат посла-
ния за приятелство и взаимопо-
мощ до Фридрих I с делегации 
в Ниш и Солун, но те остават 
без отговор. Императорът от-
казва сътрудничество, изглажда 
отношенията си с византий-
ския император Исак Ангел и 
преминава през земите ни към 
Мала Азия по „стария“ начин.

През 1197 г. короната е по-
ета от третия брат - Калоян. 
Прозорлив политик и умен ди-
пломат, той не чака следващия 
кръстоносен поход, а сключва 
споразумение с папа Инокен-
тий III, получава титлата “гех” 
(крал), а българският първос-
вещенник - титлата „primas”, 
гарантирайки своята държавна 
независимост.

През 1204 г. започва Четвър-
тият кръстоносен поход, който 
вместо да следва божиите на-
пътствия и атакува неверниците 
в Египет, изменя посоката и за-
владява Константинопол. Съз-
дадена е Латинската империя. 
Новите управници, не зачитай-
ки статуквото, обявяват българ-
ските земи за свое византийско 
наследство и дори разработват 
план за разделянето им на от-
делни графства. Например за 
такова графство е обявена Пло-
вдивска област. През 1204 г. тя 
е дадена на Рение де Три и той 
тръгва да я завоюва.

Тогава Калоян предупрежда-
ва латинците в свое послание, 
че ако не спрат тези действия, за 
тях „няма да има милост”. Папа 
Инокентий III пък в специално 
писмо съветва латинските вла-
детели да се отнасят приятел-

ски към „неговия любим син в 
Христа и rex illuster Bulgarorum 
e Blaqorum”. 

Явно предупреждението и 
молбата на папата са оставени 
без внимание. Въпреки това Ка-
лоян не напада пръв, а изчаква 
през 1205 г. гръцкото и българ-
ското население около Димоти-
ка да въстанат срещу латинците 
и ги подкрепя незабавно. На 
14.04.1205 год. неговите войски 
разбиват латинците и първият 
латински император Балдуин е 
взет в плен. Малка част от рица-
рите успява да изведе от боя и 
да спаси Жофроа де Виларду-
ен, маршал на Шампан. След-
ват още няколко успешни бит-
ки на Калоян с кръстоносците 
до 1207 г., когато той подло е 
убит.

Проучените напоследък но-
ви исторически извори показ-
ват, че именно при Четвъртия 
кръстоносен поход най-вече са 
станали възможни контактите 
между българите и тамплиери-
те. Със сигурност се знае, че 
много от участниците-кръсто-
носци са направили огромни 
дарения на Ордена. Такова 

▲ Цар Калоян 
и неговият пръстен ►
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хвана за 
ръка и го 
п о в е д е , 
както се 
води мал-
ко дете. С 
него беше 
и жена му, 
категорич-

но решена 
да го пос-

ледва и на-
край света.

Тримата по-
еха на изток. 

Пристигнаха в 
земя, извоюва-

на от пустинята. 
Земя, покрита със 

зеленина и свежест, 
въпреки адското слън-
це. Земя, населена 
с хора, човечни по-
между си, със светли 

мисли в душите си. Те 
му вдъхнаха надежда, 
така нужна в този миг! 
Приеха го за повече 
от приятел. Приеха го 
в голямото си семей-
ство! А до вчера не 

бяха и чували за него... 
Разтичаха се, организи-
раха прегледи, лекари.

В деня, преди да 
постъпи в болницата, 
брат му го заведе в 
Светата земя. Предста-
ви го пред Бога, помо-

лиха се за успех. И за 
здраве! Енергията на 
милионите хора пре-

ди него се вля в душа-
та му, накара го да потръпне!

Сетне - Виа Долороса. Хиляди 
хора, тесни улички, стотици дюкян-
чета и магазини. Пъстрота, мирис 
на странни източни подправки, нар-
гилета, глъч. Плодове и гевреци, 
сладкиши и месо. Безброй сувени-
ри, бижута, платове, цветни шало-
ве, дрехи. Подвиквания от арабски-
те търговци, пазарлък, смях...

 Вървяха двамата с жена си, 
когато изведнъж долови някакво 
странно ухание. Идваше сякаш от 
много далече... Стояха пред малък 
магазин за антики. Нещо като че 
ли го накара да влезе вътре. Сред 

прахоляка на времето, останали 
като живи връзки с миналото, бяха 
подредени статуи, вази, арабски 
светилници, египетски фрески, ук-
рашения, върхове от стрели, криви 
саби... Мъжът плъзгаше погледа си 
върху тях, а собственикът арабин 
учтиво го чакаше да направи из-
бора си. И тогава го видя – малък 
бронзов кръст, патинирал от време-
то. Равностранен, с раздвоени хо-
ризонтални рамене. Отгоре - малка 
халкичка за връв. Той поиска да го 
види отблизо. Търговецът го даде, 
спомена за цена и сертификат. Мъ-
жът го подържа в дланта си, после 
вни ма телно го върна на мястото 
му. Собственикът ги по черпи кафе 
и някак между другото отбеляза, че 
кръстът е от времето на първите 
кръстоносни походи. Мъжът знаеше 
това, нещо му подсказваше, че този 
символ му е познат от миналото.

Вечерта, преди да потъне в сън, 
той реши да се върне отново на Виа 
Долороса...

...Армията се спускаше на югоиз-
ток. Виеше се като тънък поток през 
кри вите планински проходи или се 
разливаше като спокойна река в 
равнината. Рицарите знаеха силата 
си. Владетелите, през чиито земи 
преминаваха, бързаха да засвиде-
телстват почитта си към предводи-
телите. И вярата си в Кръста! Оси-
гуряваха провизии за войниците, 
водачи през планините, и всякаква 
помощ. В замяна искаха само едно 
– рицарите да не закачат мирно-
то население, да не опустошават 
земята и крепостите. Въпреки че 
местните се пазеха и сами – просто 
бягаха от поселищата си, заедно с 
децата и старците. Така де – армия 
е това, не знаеш какво ще им хрум-
не на железните мъже. Дори само 
видът на конете им беше стряскащ 
– нямаше място, непокрито с желя-
зо. Приличаха на подвижни стено-
бойни машини. И тук господарите 
имаха войници и конница, но тия 
бяха различни. Мълвата носеше, 
че стрели и копия отскачали от бро-
ните, не можели нищо да сторят на 
хората под тях. Защото – така бил 
наредил Бог – мъжете с кръстовете 
били неговата армия... Са мият Той 
стоял над тях и ги закрилял!

Мъжът яздеше и мислеше за 
времето преди похода. В Клермон 
ги беше призовал самият папа. 
Пред хиляди хора, под светлината 
на факли и свещи той говореше за 
историята – за времената на меро-
вингите и каролингите. Повечето от 
присъстващите не разбраха много 
от думите му. Но всички запомниха 

едно име – Йерусалим! Всички зна-
еха, че там е разпънат Спасителя 
и че сега Светите земи са в ръцете 
на неверниците – селджуки и турци. 
Тази земя трябваше отново да ста-
не християнска, с цената на всичко! 
Да бъде Волята Божия!

Най-нетърпеливите тръгнаха ве-
д  на га. Водеше ги прост човек от 
на рода – монах отшелник. Над сто 
хиляди го последваха, заедно с же-
ните и децата. Това си беше чисто 
самоубийство – нямаха достатъчно 
храна, без нужното оръжие и подго-
товка. Бяха принудени да грабят от 
населението, през чиито земи пре-
минаваха. Местните владетели не 
им останаха длъжници. Със своите 
войски, заедно с разгневените хора, 
те изтребиха голяма част от първа-
та армия. Малцина успяха да стиг-
нат до източните земи. Никой не 
знаеше какво е станало с тях...

Сега обаче беше различно. Наче-
ло на похода стояха господарите на 
Запада – бароните на Лотарингия и 
Нормандия, принцовете на Прованс 
и земите на франките. Следваха ги 
добре въоръжени мъже – конници 
и пешаци, покрити с брони. Бяха 
обучени за битки, подчиняваха се 
на желязна дисциплина. Голям обоз 
вървеше след армията – имаха ша-
три, храна, мехове с вода. Изглеж-
даха непобедими...

Навсякъде преминаваха безпре-
пятствено. Дори и тук – в тази дивна 
страна, където облаците като че ли 
стържеха по планинските върхове. 
Говореше се, че най-голямата пла-
нина прорязвала цялата страна. 
Стръмните ù скали стигали на изток 
чак до морето. Могъщите гори пре-
минаваха в китни поля, слънцето 
все още беше милостиво към рица-
рите. Вода имаше в изобилие. Реки-
те, които пресичаха, бяха хладни и 
дружелюбни с тях.

Хората ги посрещаха като прияте-
ли, помагаха им. Не всички се стра-
хуваха от тях. Мъжът никога нямаше 
да забрави момичето, което стоеше 
на брега на един от планинските по-
тоци. Наоколо пееха незнайни пти-
ци, вятърът шумеше по листата и 
тревите. Носеха се аромати на див-
ни горски треви, миришеше на мъх 
и гъби. Рицарят слезе от коня си и 
се доближи до девойката. Странно 
– тя не избяга от него. Погледна го в 
очите и се усмихна. После свали от 
врата си конопена връвчица. На нея 
висеше бронзов кръст, неголям, но 
изработен с майсторлък. Момичето 
я окачи на врата на рицаря. Про-
дължаваше да се усмихва. В този 
миг мъжът усети някакво странно 
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ìъжът лежеше в леглото си. 
Чувстваше се сякаш в без-
тегловност – и физически, и 

психически. Не искаше, не можеше 
да повярва... Цялото му същество 
се противеше, отхвърляше дори 
само мисълта за това, което му съ-
общиха.

Лекарите бяха категорични 
– тумор в левия бъбрек. Цветната 
снимка на компютърния томограф 
потвърди диагнозата. Голямо, до-
бре оформено образувание. Със 
собствена, създадена от него кръ-
воносна система. По размер се до-
ближаваше до големината на самия 
бъбрек. За щастие все още беше 
само вътре, капсуловано, без раз-
сейки. Ала обемът му беше такъв, 
че се налагаше отстраняване на це-
лия бъбрек, заедно с всичко около 
него. За по-сигурно – така казаха 
лекарите.

Мъжът не искаше това да се 
случва изобщо. Неотдавна имаше 
малък проблем на същото място и 
тогава, без много-много да му ми-
слят, лекарите го разрешиха. Мъ-
жът сметна, че всичко е приключи-
ло, и продължи активния си живот. 
Докато на един от контролните пре-
гледи ехографът видя вътре смърт-
та. Хирурзите назначиха неотложна 
операция. Иначе не му даваха пове-
че от две-три години живот. Прокле-
тата формация щеше да го изяде 
отвътре. Щеше да пусне незабеля-
зано кръвоносните си пипалца в ця-
лото му тяло, да се развива в него, 
докато започнеха болките. А тогава 
вече щеше да е късно...

Странно – и в този момент мъжът 
не изпитваше болка. Нямаше никак-
ви оплаквания, дори резултатите от 
изследванията му бяха прекрасни 
– като на напълно здрав човек. За-
това той не искаше да повярва, не 
можеше да се примири с мисълта, 
че това се случва точно на него. 
Въпреки че приемаше философски 
нещата – тези работи по хората хо-
дят, защо той да е някакво изключе-
ние?! Така или иначе – предстоеше 
му вземането на важно решение 
– кога и къде да предприеме хирур-
гическата интервенция. Знаеше, че 
няма много време, проблемът не 

можеше да се отлага за дълго. Въ-
тре в него дремеше смъртта...

Неусетно умората надделя и съ-
нят го завъртя в танца си. Странен 
сън, сякаш изплуващ от безкрайни-
те дълбини на миналото...

... Вятърът свиреше в клоните на 
вековните дървета. Дъбовата гора 
шумеше, опитваше да го задържи в 
листата си, но той се изплъзваше и 
се втурваше в равнината... Полето 
беше настръхнало, но не от студ. 
Стотици върхове на копия сочеха 
небето. Вееха се разноцветни зна-
мена. Слънцето хвърляше студе-
ни отблясъци от лъснатите брони. 
Цвилене на коне, брадясали мъже 
с груби лица, викове, мирис на тор 

и на недогорели дърва. Огромна 
рицарска армия се готвеше да тръг-
не на поход. Всички мислеха само 
за едно – да освободят Йерусалим 
от неверниците. Бяха се заклели 
в кръста Христов, бяха целунали 
меча и сега пред тях беше само 
славата. Никой не знаеше дали ще 
се завърне жив. Мъжете дори и не 
предполагаха какво ги очаква отвъд 
морето. Въпреки това всеки беше 
по своему радостен. Те бяха воини 
на Христа - железните армии на вя-
рата и светлината. Носеха кръсто-
ве, пришити върху плащовете си. 
Вярваха, че нищо земно не може да 
им навреди. Кръстът ги закриляше 
и те се биеха като зверове за него. 
Мълвата за тях ги изпреварваше и 
хвърляше в ужас противника.

Мъжът беше възседнал коня си. 
Зад него стояха оръженосците му. 
Всички бяха тежко въоръжени. В 
предстоящия поход той трябваше 
да е начело на голямо подразде-
ление. Стотици рицари следваха 
и най-малкия жест на ръката му. 
Подобно на срутваща се лавина, 
водени от желязна дисциплина и 
воинско умение, те се разгръщаха 
като ветрило или се вклиняваха в 
редовете на противника. Нищо не 
можеше да спре устрема им. Насо-
чените напред мечове, острите пики 
и обкованите в броня тежки бойни 
коне премазваха всичко по пътя си. 
Зад тях оставаше само тишината, 

разкъсвана от пи-
съците на виещи 
се лешояди...

Мъжът знае-
ше, че в най-ре-
шителния мо мент 
на битката всички 
се уповават на него. 
Той винаги беше в 
центъра. Мечът му се 
въртеше като крилете 
на някаква страховита 
вятърна мелница и сее-
ше смърт. Доверяваха му 
се напълно. Биха вле зли 
и в ада след него, защото 
знаеха, че той ще ги изведе 
отново под слънцето!

Мъжът седеше върху коня си. 
Течаха последните минути на под-
готовката. Внезапно 
някаква тъмна ми-
съл, като черна пти-
ца, прелетя през съз-
нанието му, но той не 
ù обърна особено 
внимание. Вдигна 
меча си. Слънцето се плъзна по 
острието и застина. Времето сякаш 
спря. Изведнъж полето се разцепи 
от звука на тръбите, въздухът се из-
пълни с вибрации. Боен вик от хи-
ляди гърла проехтя над долината. 
Десницата на мъжа сочеше на из-
ток. Кръстоносната армия пое към 
неизвестността...

...Той реши да се бори. Щеше да 
опита всичко, преди да отиде в бол-
ницата. Започна да мачка болестта 
– с билки и добри мисли. Близките 
му бяха около него, помагаха му. 
Приятелите – също! Простряха вър-
ху него вярата си, пожелаваха му 
успех, стискаха ръцете му. Твърдя-
ха, че светлината е с него – носел я 
в името си! Беше време за подкре-
па. Но беше и време за преоценка. 
Мъжът разбра на кого може да се 
опре и кой трябва да остане в ми-
налото.

Един от братята му – човек с го-
лямо сърце – застана пред болката. 
Нямаше да ù позволи да го превзе-
ме. Даде му съвети какво да напра-
ви и къде да се лекува. Накрая го 

Брат „оР“
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разпокъсани. Наоколо витаеше 
смъртта. Носеше се зловеща ми-
ризма на кръв, задушаваща смрад 
от разпилени вътрешности – живо-
тински и човешки. Умираха коне и 
хора. Мъжът беше опрял върха на 
меча си в земята и се молеше. Бла-
годареше на Бога за спечеленото 
сражение, за това, че го пощади и в 
тази сеч. Молеше Господ да укрепи 
десницата му, да му даде сили за 
следващата битка. Изведнъж ръка-
та му несъзнателно напипа кръста 
под бронята. Онзи кръст, който му 
подари девойката от планинската 
страна. И странно – въпреки воня-
та наоколо, сред мириса на кръв и 
мърша, той отново долови лекото 
ухание от косите ù... От унеса го из-
тръгнаха крясъците на гарваните и 
лешоядите...

...Виа Долороса – Кръстният път 
на Спасителя! Тук се беше върнал 
мъжът. Премеждието беше вече в 
миналото. Сега имаше да свърши 
още две неща. Първото – да прибе-
ре кръста от арабина. Беше му се 
обадил преди два дни и го помоли 
да го отдели настрани. Човекът се 
оказа внимателен, уважи искането 
на иновереца. С присъщата любез-
ност на Изтока той ги посрещна от-
ново в малкото магазинче за антики. 
Покани ги да седнат, почерпи ги сок. 
Сетне, без да бърза, извади от един 
ъгъл на витрината малкия кръст. 
Мъжът вече знаеше, че той е негов, 
без значение на цената. От уваже-
ние към традицията по тези места 
той се попазари малко с търговеца. 
Накрая си стиснаха ръцете. И два-
мата останаха доволни. Разделиха 
се като приятели.

После мъжът, заедно с жена си, 
отново се върна на Голгота. Кръстът 
мина с него по стъпките на Спасите-
ля, последните четири на тази земя. 
Поставиха го на плочата на помаз-
ването. Осветиха го на най-святото 
място. Духът на вярата, запазен в 
тържества и страдания, отново се 
вля в него.

Свещите горяха пред Разпяти-
ето. В благодарността си към Бога 
и в приглушената светлина на Хра-
ма мъжът усети силата на вековете 
преди него. Видя отново хилядите 
ръце, докосвали се до тези светини, 
суровите мъже, плачещи на Гроба 
Господен. И се почувства като един 
от тях, върна се назад във време-
то, после долови в себе си вечност-
та. Спокойствие и мир изпълниха 
душата му. Отнякъде повея хлад. 
Заедно с вятъра, понесъл мириса 
на разтопен восък, като че ли пре-
мина някакво странно ухание. Уха-

ние, идващо от далечното минало, 
странно, но все пак познато... Мъ-
жът опита да си спомни откъде го 
познава, но не успя...

... Армията беше пред стените на 
Йерусалим. В началото на похода 
всички мислеха, че той не ще им 
отнеме много време. А вече бяха 
изминали повече от три години от 
проповедта на папата пред множе-
ството в Клермон. Сега целта беше 
близо – точно пред тях, на един 
хвърлей разстояние. И все още 
беше в ръцете на врага. Най-свято-
то място за целия християнски свят 
още не му принадлежеше. Ала ар-
мията ликуваше!

Огромната крепост се издигаше 
на хъл ма. Стените опираха в не-
бето. Над тях се белееха кулите на 
сградите, пове че  то от които увенча-
ни с полумесец. След дългите пре-
ходи в пустинята и не   престанните 
битки градът, прострян пред рица-
рите, изглеждаше някак призрачен.

Мъжът седеше върху коня си 
и гледаше зъберите. Скоро върху 
тях щеше да се изсипе ураганът от 
обсадните машини. Тежки камъни 
и гръцки огън щяха да разтресат 
отбраната на кулите. Викове за по-
мощ щяха да разцепват простора, а 
кръвта щеше да обагря белите ка-
мъни.

Обсадата продължи дълго. В по-
следния момент, когато повечето 
от кръстоносците бяха обезверени, 
един незнаен монах поведе войни-
ците след своето видение. В съня 
му се бе явил първосвещеник. Само 
с една заръка – всички да обиколят 
стените на крепостта в нарочна боса 
процесия. След това градът щеше 
да е техен. Така и направиха. Сега 
предстоеше последният щурм.

По изгрев каменометите зарева-
ха. Огромни каменни късове поле-
тяха срещу крепостта. Ударите раз-
търсваха земята, чупеха зъбер след 
зъбер. Стените стояха непоклати-
ми. Градът зад тях вече гореше, но 
защитниците му изстрелваха обла-
ци стрели от височините. Някъде 
откъм крепостта незнайни машини 
изпращаха срещу рицарите огнени 
кълбета. Конете, подивели от пла-
мъка, скачаха неистово и хвърляха 
хората върху земята. Горяща смола 
плискаше върху им. Кръстоносците 
с мъка удържаха бойния ред. И този 
път ли нямаше да успеят?!...

Изведнъж една от стените под-
даде на натиска. Тонове каменни 
блокове с грохот се сринаха надо-
лу. Облаци прах закриха всичко 
наоколо. И в пепелта и разрухата, 
сред пламъците и гибелта, напред 

се вряза острият клин на тежката 
конница. Бронираните мъже с мъка 
си пробиваха път през купчините 
камъни. Навлизаха все по-навъ-
тре... Нямаше земна сила, която да 
ги спре! Мечовете им сееха смърт и 
обръщаха в бягство оцелелите за-
щитници на града. Водена от Кръста 
Христов, сред хаоса и пожарищата, 
в Йерусалим влизаше светлината!

Мъжът отново беше на седлото 
си. Зад него напираха десетки коне, 
все повече и повече рицари влизаха 
в крепостта. Внезапно усети паре-
ща болка. Вражеско острие прониза 
слабините му, малко над корема от-
ляво. Странно – стоманата не беше 
хладна. Тя изгаряше. Мъжът се 
свлече на земята. Видя как кръвта 
му избликва на тласъци. Почувства 
я под езика си. Светът около него се 
завъртя, сякаш прелетя черна пти-
ца. Десницата му напипа кръста – 
онзи кръст – от момичето до потока. 
Зверската болка като че ли отмина. 
Последното, което долови, беше 
някакъв далечен аромат на горско 
биле и ухание на женски коси.

Господ милостиво му спести пос-
ледвалото клане между крепостни-
те стени на падналия град...

...Мъжът и жената седяха в само-
лета. Летяха към България. И два-
мата бяха щастливи, но и тъжни по 
един особен начин. Прибираха се 
при своите близки и приятели, като 
само преди минути се бяха разде-
лили с други приятели. Щяха да ги 
носят винаги в мислите си. Щяха да 
се сещат за тях в дългите летни дни 
и в студените зимни вечери. Защо-
то за приятелството няма прегради. 
Времето и разстоянието не могат да 
му попречат. Та нали ако можеха, 
хората щяха да загубват приятели-
те си, след като вече се научиха да 
преодоляват времето и простран-
ството.

Мъжът леко задряма. Изведнъж 
усети в съня си странно ухание, ид-
ващо сякаш много отдалеч. Ухание 
от миналото, пренесено в настояще-
то. Мирис на незнайни горски билки, 
на мъх и гъби. И сред тях – съвсем 
ясно, съвсем точно – онова дивно 
ухание на женски коси. Мъ жът вече 
знаеше откъде идва то. Бе ше абсо-
лютно сигурен – то идеше от косите 
на жената до него. Той се събуди и 
я прегърна.

Кръстът от Йерусалим се завръ-
щаше в България!
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ухание, идващо от косите ù. Затво-
ри очи, вдъхна го отново и поиска 
да го запомни за цял живот. Смехът 
на девойката се разля над цветята. 
Тя се обърна и побягна в гората. 
Мъжът остана безмълвен. Не зна-
еше коя е тя, не разбра и името ù. 
Но това нямаше значение. Рицарят 
коленичи на тревата и за втори път 
в живота си се сля с Бога!...

...Мъжът бавно се връщаше в ре-
алността. Ръката му напипа доза-
тора на морфина и натисна бутона. 
Болката постепенно отшумя. Опе-
рацията, на която се подложи, вече 
беше зад гърба му. Както казваха 
приятелите му, вече беше „след”, а 
не „преди”. Една част от него зави-
наги щеше да остане в тази страна. 
Той си спомни за духовника, с когото 
се беше запознал преди един ден, 
съвсем случайно. Човекът влезе в 
колата, с която пътуваха, ръкува се 
с него. Знаеше защо е тук. После 
попита за името му, сетне – за име-
ната на майка му и на жена му. За-
писа ги и каза, че на другия ден щял 
да събере децата. Всички щяха да 
се молят за неговото оздравяване! 
Барух Ашем! Мъжът беше изумен – 
не беше очаквал, че ще срещне та-
кава съпричастност и толкова много 
човечност! Та нали децата говорят с 
Бога и Бог говори чрез децата!

А голямата фамилия го посети в 
болницата. Бяха неотлъчно с него – 
в действителността и в мислите си. 
Окуражаваха го, радваха се с него, 
че се възстановява бързо, говореха 
за предстоящия празник. И за хоро-
то, което трябваше да играе заедно 
с тях. Хоро ли – само седмица след 
тежка операция?! Но те бяха сигур-

ни... И наистина – на втория ден ле-
карят го прегледа и остана видимо 
доволен. Дори му каза, че може да 
си ходи в къщи. Ако поиска, разбира 
се. Мъжът се сети за хорото...

На следващия ден хората го 
взеха при себе си... Бяха истински 
щастливи, радваха се заедно с 
него... Той легна в спалнята. Раната 
все още го болеше. Трябваше да се 
отпусне...

...Битката беше жестока. Още от 
сутринта слънцето прегаряше, лъ-
чите му безмилостно нагорещява-
ха броните и снаряжението. Конете 
цвилеха нервно, въздухът не треп-
ваше. Носеше се миризма на кръв - 
кръв, още непролята. Армиите бяха 
строени една срещу друга – посред 
обширна равнина, покрита с дребен 
пясък, камъни и изсъхнали треви. 
Рицарите бяха вече в земите на не-
верниците. Далеч зад тях останаха 
тучните ливади, прохладните гори 
и пенливите реки – като спомен 
– отвъд морето, което прекосиха с 
корабите.

Пред тях стояха черните пълчи-
ща на врага. Изглеждаха безчетни 
– повече от пясъка под конските ко-
пита. Под извитите полумесеци на 
копията им се вееха цветни знаме-
на. Носеха криви саби и алебарди, 
брадви и боздугани. Бяха с черни 
шапки и чалми, с раздвоени бради 
и сплетени мустаци. Стрелците им 
вече разбраха, че тактиката на вне-
запните нападения и градушката от 
остри стрели не вършат никаква ра-
бота. Върховете падаха пречупени 
от броните на рицарите. Затова сега 
се решиха на открита битка. Човек 
срещу човек, сабя срещу меч, воля 
срещу воля! Пък каквото Аллах е 
отредил...

Лъчите на слънцето искряха по 
броните на кръстоносците. Те бяха 
разгърнати в широк фронт. Зад все-
ки конник стоеше друг, зад него тре-
ти и така всички образуваха плътна 
маса. Напред стърчаха върховете 
на пиките, увенчани с цветни ленти. 

По даден знак мечовете просвет-
наха във въздуха. Мъжът вдигна 
ръката си. Бойният вик „Не нам, 
Господи, не нам!” проехтя от стоти-
ци гърла зад него. Той беше в цен-
търа, но знаеше, че и двата фланга 
ще тръгнат едновременно. Така се 
бяха уговорили вечерта преди бит-
ката. Четвъртата група стоеше в ре-
зерв, скрита зад близките хълмове. 
Конете вече трепереха от възбуда, 
пръхтяха и цвилеха ядосано. В този 
миг мъжът насочи меча си напред. 
Слънцето изтръпна. Земята потре-
пери, все едно Бог рушеше плани-
ните. Като буйна река, невиждана 
по тези места, армията на Христа 
се понесе в атака.

Първите редици на неприятеля 
просто бяха премазани. Копията 
се впиваха в телата, пронизваха 
по двама или трима души едно-
временно. Мечовете довършваха 
следващите. Огромната желязна 
маса вървеше в каре и адът след-
ваше подире ù. Войниците в черно 
бяха стъписани. Редиците им, вече 
безредно разпокъсани, оредяваха 
с всяка минута. Тяхната конница 
не можеше да им помогне. Кривите 
саби се плъзгаха върху броните, без 
да наранят враговете им. Само теж-
ките брадви и куки вършеха работа, 
но за кратко – докато не паднеха на 
земята, заедно с отсечените ръце... 
В този ден Аллах не беше на тяхна 
страна, като че ли ги беше изоста-
вил! С викове за милост към небето 
и разтърсена от ужас, армията на 
неверниците побягна в паника. Из-
веднъж, иззад хълмовете отдясно, 
резервната част на кръстоносците 
се разля върху бягащите хора. Ня-
маше нужда. Но в този миг всеки се 
биеше за вярата си в Бога! Вяра, 
оцветена с кръвта на тези, които 
все още държаха Светите земи в 
своя власт!

Битката беше без милост. Зад 
тежката конница останаха хиляди 
трупове. Мъжът коленичи на зе-
мята. Кървавите му дрехи висяха 
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Студентът продължил: „Професоре, а тъм-
нина съществува ли?” „Да, съществува.” Сту-
дентът отвърнал: „Отново не сте прав, сър. 
Тъмнината също не съществува. В действител-
ност това е отсъствието на светлина. Можем да 
изучим светлината, но не и тъмнината. Можем 
чрез призмата на Нютон да разложим видима-
та светлина на отделните  ù цветове и да изу-
чим дължината на вълната на всеки цвят. Не 
можем да измерим тъмнината. Обикновен лъч 
светлина може да се промъкне в тъмнината и 
да я просветли.  Как може да се измери колко 
е тъмно дадено пространство? Измерва се ко-
личеството светлина. Тъмнината е понятие, из-
мислено от хората, за да се опише отсъствието 
на светлина.” Накрая студентът попитал отново 
професора: „Сър, злото съществува ли?” Този 
път професорът отговорил доста по-неуверено: 
„Разбира се. Виждаме го всеки ден: жестокост-
та между хората, множеството престъпления, 
насилието по света – все примери за съществу-
ването на злото.” На това студентът отвърнал: 
„Злото не съществува, сър, само по себе си. 
Това е отсъствието на Бога. Прилича на студа 
и тъмнината и е дума, създадена от човека да 
обозначи отсъствието на Бог. Той не е създал 
злото. Злото – това не е вяра или любов, ко-
ито съществуват както топлината и светлината. 
Злото – това е резултатът от отсъствието на Бо-
жествената любов у човека. Прилича на студа, 
който се появява тогава, когато няма топлина, 
или на тъмнината, настъпваща при отсъствието 
на светлина.”

Името на този студент било Алберт Айн-
щайн.

Бог е дал в живота ни място на различни 
видове любов: влюбеността, онази телесна и 
духовна страст, наречена Ерос; болезненото 
желание, граничещо с обсебването – Мания; 
онази любов-игра, която не се отличава с осо-
бена дълбочина на чувствата, наречена Людус; 
семейната обич – Сторге, и дълбокото приятел-
ство – Филия. Но над всички стои Божествена-
та любов – Агапе, която се излива в сърцето на 
новородения чрез Святия Дух – онзи триумф 
на волята над емоциите, достигащ до пълна 
жертвеност и  себеотрицание. Точно за Агапе 
– любовта искам да говоря днес. Тази любов е 
критерият за нашия живот. Истинската вяра се 
проявява чрез любов и милосърдие, които са 
така неотделими от нея, както топлината и свет-

лината от огъня. Когато се загубва вярата, тогава 
угасва надеждата, изчезва любовта. Парадоксът 
на нашето време е, че имаме високи сгради, но 
ниска търпимост, широки магистрали, но тесни 
възгледи. Харчим повече, но имаме по-малко, 
купуваме повече, но се радваме на по-малко. 
Имаме по-големи къщи и по-малки семейства, 
повече удобства, но по-малко време. Имаме 
повече образование, но по-малко разум, пове-
че знания, но по-лоша преценка, имаме повече 
експерти, но и повече проблеми, повече меди-
цина, но и по-малко здраве.

Пием твърде много, пушим твърде много, 
харчим твърде безотговорно, смеем се твърде 
малко, шофираме твърде бързо, ядосваме се 
твърде лесно, лягаме си твърде късно, събужда-
ме се твърде изморени, четем твърде малко, гле-
даме твърде много телевизия и се молим твърде 
рядко. Увеличихме притежанията си, но нама-
лихме ценностите си. Говорим твърде много, 
обичаме твърде рядко и мразим твърде често.

Знаем как да преживяваме, но не знаем как да 
живеем. Добавихме години към човешкия жи-
вот, но не добавихме живот към годините. Оти-
дохме на луната и се върнахме, но ни е трудно 
да прекосим улицата и да се запознаем с новия 
си съсед. Покорихме космическите ширини, но 
не и душевните. Правим по-големи неща, но не 
и по-добри неща.

Пречистихме въздуха, но не и душата. Под-
чинихме атома, но не и предразсъдъците си. 
Пишем повече, но научаваме по-малко. Плани-
раме повече, но постигаме по-малко. Научихме 
се да бързаме, но не и да чакаме. Правим нови 
компютри, които складират повече информа-
ция и бълват повече копия от когато и да било, 
но общуваме все по-малко.

Това е времето на бързото хранене и лошото 
храносмилане, големите мъже и дребните души, 
лесните печалби и трудните връзки. Времето на 
по-големи семейни доходи и повече разводи, 
по-красиви къщи и разбити домове. Времето на 
кратките пътувания, еднократните памперси и 
еднократния морал, връзките за една нощ и над-
норменото тегло и на хапчетата, които правят 
всичко – възбуждат ни, успокояват ни, убиват 
ни.

Днес все повече охладнява Агапе – любовта 
сред хората. Началото на духовното падение и 
неговият край е гордостта, която е многолика. 
Тя се прикрепва кьм самото добро като епифи-
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Университетски професор задал следния вапрос на своите 
студенти: „Всичко ли, което съществува, е създадено от 
Бога?” Студент смело отвърнал: „Да, създадено е от Бога”. 

„Значи Бог е създал всичко?” „Да, сър”- потвърдил отново сту-
дентът. Професорът продължил: „Ако Бог е създал всичко, значи 
Той е създал и злото, тъй като то така или иначе съществува и 
съгласно принципа, че нашите дела определят нашата същност, 
Бог е зло”. Студентът притихнал след този отговор. Професорът 
бил много доволен от себе си и се похвалил пред студентите как 
още веднъж доказал, че вярата в Бога е абсолютен мит. Още един 
студент вдигнал ръка с молба да зададе въпрос:” Професоре, а сту-
дът съществува ли?” „Що за въпрос? Разбира се, че съществува! 
На теб никога ли не ти е било студено?” Студентите се засмели 
на въпроса на младежа. А той продължил:” Всъщност в съответ-
ствие със законите на физиката студ не съществува. Това, което 
ние възприемаме за студ, всъщност е отсъствие на топлина. Човек 
или предмет могат да бъдат изучени в съответствие на това дали 
притежават или предават енергия. Абсолютната нула е абсолютно 
отсъствие на топлина. Цялата материя става инертна и не може да 
реагира при тази температура. Студ не съществува. Ние сме съз-
дали тази дума, за да обозначим това, което чувстваме при отсъст-
вието на топлина.” 

сåстра Рóìяна
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този човек, когото Христос възлюби до 
смърт кръстна, ти не щеш да го знаеш. 
Той ти е чужд, той ти е непонятен, не ти 
влиза в работата; ако го нямаше на света, 
би ти било също така просто и хубаво. 
Нима това е християнска любов? Трябва 
да се научим, когато срещаме някой човек, 
да го погледнем и да кажем: това е икона 
Христова, това е образ Божий, този човек 
е пратеник Божий. Той е изпратен, за да 
ме научи на нещо, за да ми донесе нещо, 
за да постави пред мен въпрос, изискване 
Божие. Понякога ние можем да направим 
това след време; а понякога не успяваме, 
докато не стане късно. Та нека поми-
слим за това, на какво ниво на любовта 
се намираме. Намираме ли се на нивото 
на любовта на децата към родителите, на 
булката и младоженеца един към друг, на 
неразделните приятели, на които никога 
не им се е налагало да се сблъскат с бол-
ката и отрицателните качества на люби-
мия? Или се намираме в положението на 
тези хора, които са заобиколени от чуж-
ди, за които моят ближен не съществува 
– обичам го, доколкото той не ми пречи 
да живея, отхвърлям го в момента, кога-
то той застане на пътя ми... Ако можем да 
мислим така за когото и да било (и аз съм 
сигурен, че ние можем да мислим така за 
мнозина около нас), то ние още не сме се 
научили какво значат Христовите думи: 
да любите един другиго, както Аз ви въз-
любих... Той възлюби всекиго от нас не 
за неговата добродетел, не за неговата 
красота, не за това, че той е толкова до-
бър, а заради това, че му е толкова нужна 
любов, за да стане човек, заради това - да 
може той да се опомни, за да стане нова 
твар, за да влезе в него живот...

И ето, да се погледнем един другиго, 
макар и в нашия храм, макар и сред на-
шите познати, и да се запитаме: обичам 
ли аз този човек с такава любов? А ако 
не, то аз още не съм започнал да обичам 
с Христовата любов. И колко е страшно 
това, колко страшно е да си помислиш: 
когато застана пред Бога, около мене ще 
има хора, които съм познавал цял живот, 
и ще кажа: тези хора никога не съм оби-

чал, не ги обичам и не желая да ги зная. 
Искам да вляза в Твоя рай, Господи, там 
няма място за тях, както няма за тях място 
и в моето сърце на земята!.. Да помислим, 
защото тази заповед Христова: да любите 
един другиго, както Аз ви възлюбих – не 
е обикновена заповед; тя изисква от нас 
съвършено нов обрат в живота. Да поми-
слим, да помислим даже просто за този 
човек, който стои сега до нас: той свой 
ли ни е, или чужд? Той съществува ли за 
мене, или не съществува? А ако същест-
вува, то в каква степен? Как?

Да помислим за това, защото рано или 
късно ще застанем пред Христос, Който 
ще ни каже: Аз заради този човек дойдох 
на света, заради този човек умрях на Кръ-
ста. И ако ти го отхвърляш, то отхвърляш 
и целия Мой подвиг на любовта; ти по 
свой избор ставаш чужд на Мене. Амин!

И тук стигам до страха от Господа, 
който е неразривно свързан с любовта 
ни към Него. Не може само да обичаш 
Бог. Ако нямаш страх от Него, ти ще си 
способен да извършиш грях по всяко 
време, защото само любовта не може да 
те предпази от това. Попитали един Бо-
жий служител, който поради своя грях 
стигнал до затвор: „Ти кога престана да 
обичаш Бога?” Той отговорил: „Никога 
не съм преставал да обичам Бога. Спрях 
да се страхувам от Него и тогава дойде 
грехът”.

Знам, че бихме били свободни от гре-
ха тогава, когато стигнем дотам да молим 
Бога за това, за което бихме могли да Го 
помолим открито. Колко безумни са хо-
рата! Шушнат на Бога най-срамни молби, 
ако някой нададе ухо, ще млъкнат, а на 
Бога разказват всичко това, което не ис-
кат никой да узнае. А трябва да общуваме 
с хората сякаш Бог ни гледа, а с Бога да 
говорим така, сякаш хората ни слушат.

И нека открито да се помолим любовта 
ни да бъде все повече и повече, изобилно 
просветена, всячески проницателна, за да 
изпитва нещата, та да бъдем искрени и 
незлобливи, изпълнени с плодовете на 
правдата, които са чрез Исуса Христа за 
слава и хвала на Бога. Амин!
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тите – онези хищни растения, които обвиват 
ствола на дьрветата, хранят се с техните сокове 
и така ги изсушават.  Гордостта поражда егои-
зъм и е егоцентризъм – онази извратена любов 
на човека към самия себе си. Тя поражда вяра 
в собствения разсъдък като в универсален ин-
струмент на познанието, който се проявява чрез 
постоянно реформаторство. Гордостта може 
да се  прояви в разрушаване на съществуващи-
те структури като анархизъм или, напротив, в 
централизация на структурите – империализъм 
и диктатура. Загубването на любовта се изразява 
с настъпване на душевна хладост и безразличие, 
надменност или насилие над другите.

Гордият гледа като на оръдие за постигане 
на своите цели – най-често служи на своите 
страсти и човекът до него няма никаква цен-
ност. Гордостта ражда тирани и роби. Тя разде-
ля и отчуждава хората. На гордия му се струва, 
че светът е за него, той е в центъра му, а около 
него трябва да се въртят останалите хора. Той 
иска да получи повече от това, което дава, и се 
оскърбява, когато другите не оценяват неговото 
мнимо превъзходство. Затова катастрофално се 
разпадат семейства и остават след себе си само 
парчета – своите разделени членове. Изгубва-
нето на любовта е вече глобален процес – път 
към духовна смърт. И това е най-голямата ката-
строфа през последните векове, особено в наше 
време, по-страшна, от  колкото кръвопролитни-
те вой ни и стихийните бедствия.

Човекът загубва красотата на своята душа, 
затова не може да обича. В него са се настани-
ли толкова много страсти, които го управляват. 
Затова, изгубвайки красотата, човек губи и лю-
бовта. Дистанцията между хората се увеличава, 
а емоционалната хладност прави света ни като 
гробище, в което обитават живи телом, мъртви 
духом хора.

Как може да се стопли изстиващият свят, за 
да не живеем в отчуждение и пустота? Ако ис-
кахме, бихме могли да почувстваме болката на 
другия, можем да стоплим душата си с неговата 
топлина. И да напуснем своята самота, осъзната 
и неосъзната, пустинна самота, която е страш-
ното проклятие на нашия век. Трябва ни топли-

на, трябва ни вяра, трябва ни надежда, трябва ни 
любов – онази Божествена любов, за която ни 
говори Апостол Павел в Коринтяни: 13 глава:

1 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов 
нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що 
дрънка.

2 И ако имам пророческа дарба, и зная всички тай-
ни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и 
планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.

3 И ако раздам всичкия си имот за прехрана на си-
ромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов 
нямам, никак не ме ползува.

4 Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не 
завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,

5 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, 
не държи сметка за зло,

6 не се радва на неправдата, а се радва заедно с ис-
тината,

7 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всич-
ко се надява, всичко търпи.

8 Любовта никога не отпада; другите дарби... ще се 
прекратят...

13 И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и 
любов; но най-голяма от тях е любовта.

Като християни любовта, смирението и ис-
тината винаги ще бъдат нашият стандарт и цел. 
„Да се любим един другиго така, както Бог ни 
възлюби”. Тези думи достигат сърцето ни и 
радват душата ни, в същото време ни се струва 
изключително труден подвиг, когато трябва да 
ги въплътим в живота. Да се любим един дру-
гиго значи, че трябва да ценим всеки човек. Че 
трябва да ценим всеки човек, всеки срещнат, 
познат и непознат, чужд, привлекателен или 
не, като човек с вечна съдба. Това е човек, ко-
гото Бог е призовал от небитие към живот, за 
да направи своя неповторим принос в живота 
на човечеството. По човешки той може да не 
ни харесва, да ни е чужд, непонятен за нас – но 
той е извикан от Бога и поставен в света, за да 
внесе в него нещо, което ние не сме в състояние 
да внесем. И още повече: той е поставен на моя 
жизнен път, за да ми се открие нещо. Най-на-
пред, за да ми се открие, моята неспособност да 
виждам всеки човек като икона; умеем ли да се 
гледаме един другиго по този начин? Боя се, че 
не умеем, че има хора, които са ни близки, скъ-
пи, а другите, в най-добрия случай, са ни просто 
чужди.

На тези „чужди” хора трябва да обърнем осо-
бено внимание, защото те поставят пред нас въ-
проса: ти с Христа ли си, или без Него? Защото 



Йоан носи прозвищата Кръстител и Предтеча основно заради 
две свои функции – като този, който покръстил Иисус Христос 
и като дошлия с предсказанието, че Спасителят вече е тук. Затова 
и в православното християнство е прието наименованието Йоан 
Предтеча, Кръстител Господен. Неговата роля в християнство-
то е важна, тъй като при светото кръщение на Иисус Христос 
(Богоявление) Светият Дух се спуска от небето под формата на 
гълъб, което е, от една страна, чудо, а от друга – легитимиране 
на тайнството и утвърждаване на неговата значимост. За мястото, 
което заема Предтечата в християнската вяра, можем да съдим и 
от факта, че задължително във всеки храм той присъства в т. нар. 
„Деисис” или реда над царските двери на иконостаса. Този ред е 
задължителен дори и в най-скромните храмове. В средата е изо-
бразен Спасителят в Съдния ден, от дясната Му страна стои Него-
вата Майка, а от лявата – св. Йоан Кръстител: те ходатайстват пред 
Христа за света и са застъпници за човечеството.

За Йоан Кръстител свидетелстват и четирите канонически 
евангелия. Родил се е  половин година по-рано от Христос и бил 
негов братовчед. За детството на Йоан се говори в евангелието на 
Лука. Йоан бил син на свещеника Захарий и праведната Елиса-
вета. Двамата дълго били бездетни, но, както твърди евангелист 
Лука, архангел Гавраил се явил при неговия баща и му предрекъл 
раждането на сина му. Евангелието споменава за кратко детството 
на Йоан, твърдейки, че той го прекарал до зрялата си възраст в 
пустинята, където водел аскетичен начин на живот, обличал се в 
груби дрехи от камилска вълна, препасани с кожен ремък.

Основната тема в проповедите на Йоан било покаянието. В тях 
се изразявал Божият гняв към грешниците и се съдържали призи-
ви към разкаяние. Той укорявал народа за самодоволната му гор-
дост за своето избраничество, особено характерна за фарисеите 
и садукеите, призовавал към възстановяване на патриархалните 
норми. 

На 28 юли 2010 г. на остров Св. Иван край Созопол екип археолози откри мощи-
те на Св. Йоан Предтеча в черква от XII в. В археологическата находка са положени 
части от ръка, лицева кост, пета и зъб. Според историците се предполага, че още в 
дълбока древност някой от Константинополската пàтриаршия е дарил на манасти-
ра „Свети Йоан Предтеча” част от светите мощи, съхранявани в Константинопол. 
Предположенията на археолозите, водени от надписите върху двете находки, се 
потвърждават и при официалната церемония по отварянето им в присъствието на 
комисия от специалисти, политици и журналисти. Православната църква официал-
но обяви, че те ще останат в Созопол, който медиите вече обявиха за българския 
Йерусалим.

Éîàí Êðúñòèòåë
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Éîàí Êðúñòèòåë
Йоан Кръстител или Йоан 

Предтеча, съгласно еван-
гелието, е предшестве-

ник на Иисус Христос и е пред-
сказал идването на Месията. Той 
е живял аскетски живот в пустиня 
и проповядвал покаяние чрез кръ-
щаване. Във водите на река Йор-
дан е покръстил и своя родстве-
ник Христос. 

Земният му път завършва за-
ради твърдата му и изобличител-
на позиция спрямо юдейския цар 
Ирод, който се опитва да събла-
зни жената на своя брат Филип 
Иродиада. Йоан Кръстител става 
свидетел на случващото се и се 
обръща към него с думите: „Ти не 
трябва да я имаш!“. След тези си 
думи той е затворен в тъмница. На 
рождения си ден Ирод дава пир-
шество и дъщерята на Иродиада 
– Саломе, танцува за него. След 
като тя приключва танца си, той 
ú се заклева, че ще ú даде какво-
то поиска. Саломе пита майка си 
какво да пожелае, а тя ú отговаря 
“Главата на Йоана Кръстителя”. 
За да изпълни клетвата си, Ирод 
дава заповед да обезглавят Йоан и 
да донесат главата му на тепсия на 
танцьорката.

В християнските традиции той 
се явява последният пророк, пред-
вещал появяването на Месията. 
Йоан Кръстител е почитан като 
пророк от исляма, също от бахай-
ската религия, сред християнски-
те арабски църкви и особено при 
мандеите, които го смятат за най-
благородния посланик на Бог (в 
исляма и в християнските арабски 
църкви е наричан пророк Яхия).
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И в по-ново време въпросът за светците българи занима-
ва изследователите и самите вярващи. Според проф. Асен 
Василиев „... историята на българите светци е дело на народ-
ната памет...”. Монахиня Валентина (Друмева) отбелязва, че 
„... българската святост не се заключава само в границите на 
днешна България. Това трябва да се помни, когато говорим 
за светии, просияли извън сегашните български предели, но 
свързани с България, и да не се забравя историческото ми-
нало...”.

Архимандрит доц. Павел Сте-
фанов отбелязва: „Ние сме дали 
православието и писмеността на 
другите славянски народи, които 
имат повече светци в календари-
те си от нас. Трябва сериозно да 

се помисли за канонизирането на великите и благочестиви 
наши царе като Иван Асен II, Иван Александър, отказалия 
да приеме исляма Иван Шишман. Не заслужава ли ореола 
на светостта един титан със световни мащаби като Екзарх 
Йосиф...”. Тази „непотърсена българска святост” е изтък-
ната основателно от Валя Христова: „На много места по 
нашите земи има късноантични храмове-мартирии (парак-
лиси с мощи на мъченици) – знак, че още в епохата на ран-
ното християнство светците са били почитани и вярващите 
влизали в молитвено общение с тях. В наши дни житията 
на тракийските светци служат предимно като източници на 
научна информация. Не се осъществява основната мисия на 
култа към светците – да повдига духа и да призовава бълга-
рите към святост (...)

Ние ходим по земя, пропита с мъченическа кръв, и по 
стъпките на светци, за които знаем малко или не знаем из-
общо... Непознаването на българската святост води до лъж-
ливото внушение, че българинът е пришълец без корен на 
земята си, случайно минал оттук и без следа отминал. Такава 
е съдбата на народите, забравили най-светите от дедите си. 
Имаме ли пред Бога по-добри молитвени застъпници от 
нашите светци? Българската същност е в българската свя-
тост...”.

Разбира се, българската святост не се ограничава само със 
страданието и мъченичеството. В нея са записани безброй 
случаи на човешка солидарност, грижа за унижените и ос-
кърбените, щедри жестове на дарителство в името на своя 
народ и неговата по-добра съдба. Такива нравствени под-
визи са правени от българи от всички социални съсловия, 
професионални общности, възрасти... Всички тези хора по 
свой начин са следвали светлите примери от богатата и дра-
матична българска история, заветите на нейните светци и 
духовни водачи. Галерията от образи на повече или по-мал-
ко известни личности, включени в тази книга, показва мяс-
тото на българската цивилизация в духовните пространства 
на древното и съвременното човечество. 

м�троÏол�т 
теодосиус

Изминават 15 години на усилен 

труд, преди Митрополит Теодосий 

да стане световно признат църко-

вен водач и автор на църковни трудове. 

Той е посочен за пример като виден хрис-

тиянски духовник от Рим, православието, 

англиканската, лутеранската и протес-

тантската църква. Признанието в САЩ 

малко закъснява, защото има твърде 

малко кардинали и митрополити в САЩ, 

които са така високо ценени. Рим приема 

като свои малко православни духовници 

и владици за свети, а не лутерански, ан-

гликански и протестантски свещеници.

Единственият неоспорим такъв архи-

епископ в САЩ е главата на православ-

ната църква в Америка. Неговата власт 

и отличия се възлагат на Негово Све-

тейшество най-блажения митрополит на 

източноправославната епархия в САЩ и 

Канада, Епарх на Мексико, Архиепископ 

на Ню Йорк и Вашингтон. В света има 16 

такива църковни глави, сред които са Па-

пата и Митрополит Теодосий. Той един-

ствен от духовничеството в САЩ носи 

тази титла, дори и след оттеглянето си, а 

заместникът му се ползва от почитта към 

предшественика му.

Нашият Орден бе благословен, ко-

гато той и църквата му се съгласиха да 

станат наш духовен патрон. Нарастна 

авторитетът ни в духовния свят, редом с 

религиите на Аврам и великите религии 

от Изток. Нарастна и духовната ни мощ в 

стремежа ни за добруване. 

Българи светци

Прåäãовор от äоö. Пëаìåн Павëов кúì книãата „Бúëãари свåтöи“

Като древен християнски народ ние, бъл-
гарите, почитаме светците, преподобни-
те и мъчениците, възприемаме ги в тяхна-

та универсална цялост. В нашия пантеон влизат 
древните пророци, светите апостоли и отци, 
просияли от древността преподобни и мъчени-
ци за Христовата вяра, ярки фигури като св.св. 
Георги, Димитър, архидякон Стефан, Констан-
тин Велики и майка му Елена, стотици бележити 
имена от общочовешката християнска история. 
Всички те са светци и на българите, казано ина-
че, български светци. И е така от векове. За тях и 
техните духовни подвизи се разказва в стари ръ-
кописи и книги, пред техните ликове вярващите 
се молят във всеки Божи храм.

Идеята на 
тази книга е да се 
вгледаме в онези 
светци, които са 
българи по поте-
кло, които имат 
място в българ-
ската история 
или пък, незави-
симо от техния 
произход, на-
родът ни е въз-
приел като бъл-
гари. Още през 
античната епоха 
срещаме христи-
яни от различни 
краища на тога-
вашния свят, раз-
пространявали 

Божието слово по нашите земи, както и светци и 
мъченици от тракийско потекло. Броят е много 
по-голям от включените в тази книга, а нашият 
стремеж е да припомним личности, които пред-
ците ни са възприели като част от себе си, като 
българи.

Кои са светците българи са се стремили да 
изяснят за себе си и за потомците още средно-
вековните ни прадеди. В края на IX и през Х в. 
православната църква е канонизирала светите 
братя Кирил и Методий, техните ученици и све-
тия цар Борис, вгледала се е по-назад във вре-
мето, търсейки корените на българската святост. 
Тези усилия са продължени от патриаршиите в 
Охрид и Търново, от бележити писатели като 
св. патриарх Евтимий. Векове по-късно св. Па-
исий Хилендарски споделя пред своите читате-
ли, пред своя народ: „Можах да намеря толкова 
имена на свети мъченици, които са били от бъл-
гарски род: имена на двадесет и девет мъченици 
се намериха в България. На първо време турците 
избили многоброен народ по градовете заради 
християнската вяра, но хората поради простота 
и безгрижие не описали страданията им и така 
страданието и имената им преминали от род на 
род в забрава (...) Аз претърсих всички светогор-
ски манастири, гдето има стари български книги 
и царски грамоти, също така и из много места 
из България, гдето се намират много стари бъл-
гарски книги (...) За някои светци има написано 
пространно житие, но тук написах накратко, 
колкото да ги събера всички заедно в тая крат-
ка историйца, за да знаят всички българи колко 
светци има от българския род. Тук се написаха 
петдесет и осем, толкова се и намериха...”.
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• Периодично, в края на срока, или по вре-
ме на ритуален прием на нови членове се пра-
ви отчет на дейността на Клуба  по изпълнение 
на специално подготвения „Кодекс на младия 
рицар”, включващ десет правила, които децата 
приемат да изпълняват – по подобие на клетва-
та при възрастните.

Дейността на Клуба изцяло се финансира от 
събраната лепта на братята и сестрите, от кон-
кретни лични дарения на рицари и дами.

В организационен план към 
всеки клас се изгражда 

„детска командерия” 
с командер-отговор-
ник, като по този на-
чин се дава възможност 

за участие и на деца от 
други училища, без да им 

се пречи на вътрешноучи-
лищния живот.  В клуба се 
приемат само деца с много 
добър и отличен успех и с 

отлично поведение, със 
съгласието на родите-

лите и след съгласу-
ване с учителите. 
Всяко дете – млад 
рицар, има пра-
во да препоръча 
свой връстник и 
„гарантира” за 
него. Членовете 
на клуба, допус-
нали слаб успех и 
лошо поведение, 
след обсъждане 
в „командерията” 
се изключват от 
Клуба.

Така построен, Клубът през изтеклите годи-
ни заживя активен живот благодарение най-вече 
на изключително големия интерес на децата и 
активното им участие във всяко мероприятие.  
Освен привнесените „отвън” форми на изява 
децата от клуба търсеха и постоянно намираха 
и свои начини за показване на своето рицарско 
присъствие. Такива например бяха инициативи-
те за изработване на картини, които те занесоха и 
закачиха в болничните стаи на свои връстници, 
изработването на множество предмети, които те 
сами подаряваха на гражданите, желаещи да ос-
тавят своята лепта в помощ на спонсорската про-
грама на клуба, и много други.

Насъбраният опит бе обсъден на работна 
среща, проведена по инициатива на Великия 
приор, на която бе решено да се започне работа 
по създаване на детски организации и в други-
те командерии. За целта Велкият Приор издаде 
съответен Указ за създаване на работна група по 
реализиране на проекта.

Инициативата първи последваха братята и 
сестрите от командерия „Иван Рилски”, които 
през април 2010 г. с активните действия на ко-
мандера им създадоха втория Клуб на млад ри-
цар в село Боф, известно с древното си истори-
ческо минало. 

В заключение, без колебание може да се счи-
та,  че проектът е успешен експеримент за рабо-
та на Ордена сред най-младите, като възрасто-
вите параметри, подбраните методи и форми на 
работа, както и създадените условия се оказаха 
удачни и съответстващи на детското съзнание и 
възраст. Извършената работа в това направление 
определено е оригинален принос на български-
те тамплиери в програмата на Ордена за работа 
с младите и подрастващите. 

рижата за възпитанието на младите и най-
вече за тяхното обществено-духовно раз-
витие е постоянен обществен ангажимент 

на Велик Приорат България. Следвайки основ-
ните постулати на Ордена, както и очертаните в 
нарочни декларации и решения на Магистрал-
ния съвет задачи, още през 2006 година започна 
работата по програма за възпитание на младите 
в православие и рицарски традиции. Бе реше-
но експериментално да се създаде първа детска 
организация. Така през есента на 2006 година в 
град Варна под егидата на Приорат България и с 
участието на командерия „Цар Калоян” бе учре-
ден първият клуб „Млад рицар”.

иäåята 

за създаването на Клуба бе мотивирана от след-
ните обстоятелствата:

• Опитът от близкото минало у нас, а така 
също и в световната история показва, че една 
идея се превръща в убеждение, ако е посята по 
възможност в най-ранна възраст и е следвала 
развитието на личността до изявата ù като гра-
дивен член на обществото.

• Последните двадесет години доказаха, че 
детските и юношески организации са отговор 
на естествена потребност при възпитанието на 
младите. Отсъствието на такива, както се видя, 
предполага възникване на безконтролни, неор-
ганизирани и често водещи до престъпни проя-
ви младежки групи.

• Рицарството винаги е привличало с роман-
тиката си децата от най-ранна възраст и за разли-
ка от тамплиерството е било винаги присъстващ 
атрибут в детските игри. Интересно е, че и в пре-
дишни години любими филми и занимания са 
били наред с традиционните игри и тези, пред-
ставящи рицарската идея.

От Приора на Приорат България бе избрана 
като организатор командерия „Цар Калоян”, в 
която се зароди идеята и бяха подработени пред-
варителните условия за нейната реализация. За 
целта бе избрано базово училище, където бяха 
реализирали вече наши спонсорски инициативи 
и можеше да разчитаме на подкрепата на учи-
телския колектив. Подробно обсъдихме идеята 
с ръководството на училището, с отделни пре-
подаватели с голям педагогически опит, а така 
също с юристи и психолози към училището. В 
резултат беше оформена идеята, тематичният 
обхват на извънкласните дейности, възрастовата 
рамка на участниците, правовите условия и кон-
кретните форми и методи на работа. След това 
проектът беше представен на родителска среща 
и там срещна необходимата ни подкрепа. Така 
беше оформен окончателно моделът на органи-
зацията като Клуб „Млад рицар”, а именно:

у÷астниöи в Кëóáа са деца от четвърти, 
пети и шести клас на възраст между 11 и 13 го-
дини.

дåéността на Кëóáа включва:

• Извънкласни форми на подготовка като 
лекции на патриотични теми, уроци по история 
на Средновековието и развитието на рицарско-
то движение, занятия по оцеляване в градска и 
извънградска среда, спортни занимания и други. 
Занятията и лекциите се изнасят от поканени от 
нас лектори или братя и сестри, имащи профе-
сионална подготовка по темите.

• Лагери на „зелено” или тематични екскур-
зии, където наученото се демонстрира в тематич-
ни игри и се съчетава с отдих на открито.

• Организиране на разнообразни акции по 
събиране на помощи и спонсорства за страда-
щи, социалнослаби и болни връстници, които 
като идеи, организация и провеждане изцяло се 
предоставят на детското въображение и иници-
атива.

НА×АËото

Павëин Павëов, GOTJ
Велик Àрбитър на Велик Приорат България
Доктор по история
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Óникална книга-албум 

БÚËÃАРи сВетÖи

Орденът на рицарите тамплиери на Йерусалим и Об-
щобългарската фондация “Тангра ТанНакРа” издадо-
ха житията на всички български светци. С удоволствие 

Ви представяме първия съвместен проект на ТАНГРА ТанНа-
кРа Общобългарска фондация  и Ордена на рицарите тампли-
ери на Йерусалим, Велик Приорат България – книгата-албум 
„Българи светци”. С това произведение се откроява ролята на 
християнството за формиране, опазване и израстване на бъл-
гарската народност. В исторически статии, житийни разкази 
и множество приложения авторите Пламен Павлов и Христо 
Темелски представят християнството по нашите земи от древ-
ността до днешно време и личностите, чиято заслуга е славата 
му. Изданието е под общата редакция на проф. д-р Георги 
Бакалов. 

ха житията на всички български светци. С удоволствие 
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Àll Channels Communication Group е ут-
върдена българска комуникационна 
група, обединяваща агенции, специ-

ализирани в предлагането на разнообразни 
комуникационни услуги - PR обслужване, 
рекламно обслужване, дигитални кому-
никации, институционални комуникации, 
Public affairs и бизнес туризъм.

от три години All Channels Com mu-
nication Group е партнüор на ордена на ри-
царите тамплиери на Йерусалим – Велик 
Приорат България, и работи за публичното 
представяне на организацията. Екип от спе-
циалисти се грижи за комуникационното 
обслужване на всички обществени събития 
и кампании на ордена. 

Историята на Àll Channels Communi-
cation Group започва още през 2001 г., като 
за кратък период тя развива своето порт-
фолио от PR агенция до комуникационна 
група. Днес All Channels Communication 
Group се състои от органично свързани спе-
циализирани агенции и е една от водещите 
комуникационни компании на пазара, кон-
султант на редица големи международни и 
български марки.  

All Channels | PR и All Channels | Advertising 
са двата основни фактора за успеха на ко-
муникационната група. All Channels | PR е 
утвърдена компания с над 9-годишна исто-
рия и експертиза в сферата на корпоратив-
ните и продуктови комуникации, връзките с 

медиите, кризисните комуникации и др. All 
Channels | PR е най-награждаваната и един-
ствена българска PR агенция, носител на 6 
международни награди, над 15 номинации 
на престижни световни конкурси, както и на 
повече от 20 български отличия.

През 2010 година Ãрупата стартира две 
нови звена – All Channels | Activation и All 
Channels | Digits, имащи амбицията да бъ-
дат лидери на пазара в България.

В момента Ãрупата работи за едни от 
водещите международни компании, сред 
които Postbank, Avon, Maxxium Bulgaria, 
Microsoft България, Eko, Представителство-
то на Европейската комисия в България, 
GlaxoSmithKline, Discovery Networks, British 
American Tobacco, Colliers, Nescafe, Maggi 
(Nestle), Mercator, AFI Europe, Bella Bulgaria, 
Siemens, Varna Towers, Lenovo, MGH, Team 
Vision, FTS и други.

Философията на All Channels Com mu ni-
cation е, че етиката в бизнеса и отговорното 
отношение към хората и средата, в която 
живеем, е основната предпоставка за ус-
тойчивото развитие на бизнеса. Ето защо All 
Channels Communication Group приема като 
свои каузите на няколко неправителстве-
ни организации, които обслужва изцяло 
про-боно. работата за ордена на рицарите 
тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат 
България дава възможност на компанията 
да бъде активен участник в социалните кау-
зи като борбата с глада и неграмотността  и 
популяризирането на  историята и култура-
та на България. 

Комуникационната група членува в Бъл-
гарската асоциация на PR агенциите (БÀ-
ПрÀ), одит бюро по тиражите, Ãлобалния 
договор на ооН (UN Global Com pact), Àме-
риканската търговска камара в България и 
Ãръцкия бизнес съвет. Àктивните членства в 
бизнес организации като тези помагат на All 
Channels Com mu ni ca tion Group да бъде част 
от процеса за подобряване на бизнес кли-
мата в България. 

Аëåксанäúр дóр÷åв е директор на една от най-
го лемите комуникационни групи в България 
– Àll Channels Communication (All Channels | PR, 
All Channels | Advertising, All Channels | Activation, All Channels | Digits, 2Travel). той е Çаместник-председател 
на Българската асоциация на PR агенциите за 2009-2010 г. и избран председател на асоциацията за 2010-
2011 г. Àлександър е член на ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България, от 3 
години, както и на ротари Клуб – Витоша.

Àлександър Дурчев е преподавател по PR и масови комуникации в НБÓ и гост лектор на редица българ-
ски университети и международни форуми, автор на статии в областта на корпоративните комуникации и 
управлението на бизнеса. Притежава магистърска степен по бизнес администрация от Àмериканския уни-
верситет в България, както и титлата магистър “Връзки с обществеността” от Софийския университет „Св. 
Климент охридски”. 

Аll Channels Communication Group
отãоворност и ôокóс вúрõó öåëитå

АËеКсАНдÚР дуР×еВ
Директор на Àll Channels Communication Group



БОЙНИ ТЕХНИКИ
НА СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ

от 500 до 1500 г.
Оръжия и ОбОрудване, бОйни умения и тактики

матю бенет   джим бредбъри   кели даврийс   еън дики   Филис джестис 

Тактики, бойни техники, оръжия 

и екипировка на средновековните 

армии, представени в цветни и черно-

бели илюстрации ■ 200 пълноцветни 

тактически карти и описание на 

ключови битки ■ Детайлно прецизно 

илюстрирано ръководство по военно 

дело в сревновековната ера.

Предстоящо у нас: 

БÎЙНÈ ÒÅХНÈКÈ
НА ÑРÅÄНÈÒÅ ВÅКÎВÅ

500 – 1500 г.
Îръжия и оборудване, 

бойни умения и тактики
Ìатю Бенет 

Джим Бредбъри   
Кели ДаВрийс   

Еън Дики   
Филис Джестис 

ЕнциклопЕдия  
на РицаРитЕ 
тамплиЕРи

Много е писано за Ордена на тамплиери-
те. Докато голяма част от информация-
та е едностраннa или фокусиранa вър-

ху слухoве и митове, благодарение на автори 
като Малкълм Барбър и Елена Никълсън някои 
от трудовете са наистина отлични. 

„Енциклопедия 
на рицарите тампли-
ери” е имeнно така-
ва книга. Изпълнен 
с информация за 
всички аспекти на 
живота на тампли-
ерите, този ръкопис 
на Карън Ролс ще 
разкрие на всеки 
какво е Сенешал (за-
местник на Великия 
Магистър на Орде-
на), кой е Робер дьо 
Краон (втори Велик 
Магистър) или защо 
Орденът на Храма 
е избрал за свой па-
трон Дева Мария. Ако искате да знаете какви 
са били изискванията към кандидата-тампли-
ер, как са се обличали рицарите и начините на 
водене на морски битки със сарацините, както 
и има ли изобщо връзка Орденът с последва-
лите организации – розенкройцери и масони, 
няма да намерите по-изчерпателно и подробно 
четиво на пазара. Подходът на Карън Рол е съ-
щевременно академичен и популярен, защото 
поставя тамплиерите в контекста на епохата 
– ерата на Кръстоносните походи, сравнявайки 
ги с другите Ордени и с враговете им – сектата 
на хашишините например. 

За да покаже възможно най-правдоподоб-
ния образ на братята, авторката (доктор по пси-
хология) не е спестила и слуховете, съпътства-
щи Ордена – за откриването на светия Граал, 
за притежанието на философския камък или за 
неканоничното християнство, което изповядват 
рицарите-храмовници... 

Без никаво съмнение „Енциклопедия на 
рицарите тамплиери” е полезно и необходимо 
четиво. Хронологията на основните събития 
е спазена, а особено внимание се обръща на 
процесите срещу Ордена. Допълнително са 
съставени годините на понтификат на римските 
папи, на кралете на Йерусалимското Кралство 
и на водещите династии в Европа през периода 
11 -13 век...

Като цяло „Енциклопедия на рицарите там-
плиери” е един от добрите литературни обра-
зци, задълбочено и подробно изследване на 
Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим. 
И би било чудесно допълнение към вашата биб-
лиотека. 

Õóäîæíèê – Ïåòúð Ìè÷åâ, ðèöàð òàìïëèåð

Õóäîæíèê – Âåíöèñëàâ Òóëåøêîâ, ðèöàð òàìïëèåð
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