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Уважаеми братя и сестри,
скъпи постуланти и симпатизанти,

Започна Новата 2011-та година, с надежда за повече здраве, 
късмет и много лични успехи, които от сърце пожелавам на 
всички вас, семействата и близките ви. 

Днес се обръщам към вас и с тревога за събитията по света. 
Годината започна с новини за нападения и убийства на христи-
яни, за разрушения на църкви в Египет и Нигерия, с откровени 
заплахи на Ал Кайда срещу египетските копти-християни. 
Такива действия са безпрецедентни за историята на най-голяма-
та арабска страна – Египет, с население повече от 80 милиона, 
където досега не е имало ислямски радикализъм. Започналите 
вълнения и борба за политически промени в 11 арабски страни 
ни карат да се вглеждаме с внимание и тревога за съдбата на 
християните, живеещи там. Освен положителните усилия за 
демократични промени, които ние бихме искали да подкрепим, 
ние не можем да не се опасяваме от възможностите за радикали-
зация, за заплаха на нашите братя-християни. 

„Християни в риск” е един от основните проекти на нашия 
Орден. Ние оказваме вече много години материална и морална 
подкрепа на застрашените християни. В момента Орденът е 
насочил усилията си към оценка на риска и възможностите ни 
за подкрепа на хилядите християни, засегнати от събитията.

На 11 март в Япония се случи най-катастрофалното земе-
тресение за този век. Природата постави на сурово изпитание 
цял един народ. Не можем да останем безучастни към трагедия-
та, сполетяла десетки хиляди хора. 

Нека заедно се помолим за милостта и любовта на Господ, 
която да се всели в сърцата и мислите на всички хора. Нека 
прео долеем омразата, насилието и страха; нека лекуващата 
сила на Господ да докосне раните, предизвикани от гнева и фана-
тизма, от природните бедствия и катаклизми. Нека нещастие-
то ни сплоти около вечните християнски ценности. 

 
 генерал-майор (ор) Румен Ралчев - GCTJ, СМТН

Член на Великия Магистериум на Ордена 
Носител на Великия Кръст на Храма на Йерусалим
Велик Приор I
Велик Приорат България
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Водачи на Ордена
Еверар де Бар
Велик Майстор 1147-1152

Боб Дисни
Велик Командер на Ордена в САЩ

ХIV Национален 
Конвент 

на Велик Приорат
 Италия

Велик Приорат Англия и Уелс
През 2010 г. Велик Приорат Англия и Уелс отпразнува поредното въз-
становяване на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим и 39-та 

годишнина от Годишното Общо Събрание, което се проведе в историческите покрай-
нини на Ротли Корт – някогашна средновековна Тамплиерска прецептория. 

Балът на Рицарите
На 11.12.2010 г. в хотел “Кемпински”, 
гр. София се състоя ІІІ-тият Коледен 
благотворителен “Бал на Рицарите”.

34

32

36

Свети Йоан пророк, 
Предтеча и 

Кръстител Господен

Павел Митков
Макар и млад, Павел Митков има зад гърба си над 30 
самостоятелни изложби

ТаМПлиЕРСКО изКуСТВО

ЕКСПЕДиция

РЕлигия

26
Рим, 18-19 март 2011 г.

12

24 Протоколът  
воля за стил

Една книга посветена на протокола неминуемо ни изправя пред 
по-общите въпроси за реда и безредието, за закона и беззаконието, за 

смисъла и ценностите.

иСТОРия На ОРДЕНа39
Тайният Устав на Ордена  
на Храма
Мария Арабаджиева DCTJ

Тамплиери по следите на 
прабългарите и Чингис хан
Проф. д-р Николай Овчаров*, KCTJ 

Янка Такева

Св. Йоан Кръстител е определян 
като: „пред Господа след света Бо-
городица най-велик измежду всички 
родени на земята”. Той е връзката 

между Стария и Новия Завет 
- последният пророк, подготвил 

юдеите за идването на Месия. И 
днес, измежду пророците, светата 
Църква изключително почита св. 

Йоан Кръстител и го възпоменава 
няколко пъти в годината

На 6 април 2011 г. в околностите на град 
Стара Загора се проведе Събор на Коман-
дерия. 

На 25-27.03.2011г. Командерия „Света 
Петка” осъществи поклонническо пътуване 
до град Яш, Румъния, където се съхраняват 
светите мощи на Св. Преподобна Параске-
ва-Петка Епиватска (Търновска). 

22

18 КОМаНДЕРии

Командерия 003 „Княз Борис I”, гр. София 
е учредена на 02.06.2006 г. За неин пръв 
Командер е определен Брат Пламен Козар-
ски KCTJ. През 2010 г. ръководството на 
Командерията е поверено на Сестра Юлия 
Николова DCTJ. 
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Водачи на Ордена

Боб Дисни

Водачи на Ордена

Боб Дисни има бакалавър-
ска степен от университета 
в Небраска по „Държавна и 

законова охрана/сигурност” и ма-
гистърска степен по международни 
отношения (със специализация в 
Южна Азия) от университета в Ко-
лорадо. Той е завършил Колежа по 
разузнаване на американските сили 
за отбрана,  Езиковия институт на 
американските сили за отбрана, Ин-
ститута на държавния департамент 
на САЩ за международна дейност 
и Колежа към армията на САЩ за 
команден и главен щаб. През 1975 г. 
Боб Дисни завършва с почетно от-

личие курса за специалисти по зад-
гранични територии на Армията на 
САЩ, със специализация „Южна, 
Югозападна и Югоизточна Азия”.  

Дисни служи с отличие като офи-
цер в елитните специални части на 
американската армия – „Зелените ба-
рети”. Ръководител е на всички нива 
на управление – от противопожарен 
екип до бригада, служи в смесени еки-
пи и в Пентагона, в главния армейски 
щаб. След изпълнението на няколко 
бойни обиколки в Югоизточна Азия 
както в сухопътни войски, така и в 
частите за специални операции, къ-
дето получава многобройни награди 

за храброст, той служи като армейски 
аташе в Пакистан. Това назначение е 
последвано от службата му като ар-
мейски и като аташе по отбраната в 
Афганистан, точно преди Съветската 
инвазия в централноазиатската дър-
жава през 1979 г.

През 1972 г., по време на опусто-
шителните наводнения в Рапид Сити, 
Северна Дакота, в които умират над 
200 души, Боб Дисни Дисни, заради 
своето познание и опит при управле-
нието на бедствия, е назначен за ко-
ординатор на всички издирвателни 
и спасителни акции и последващите 
възстановителни операции.  ► 8

Генерал- майор (о.р.) Рицар 
Робърт К. Г. Дисни GCTJ, 
GMTJ e Тамплиер от август 
1995 г. Той е бивш Приор на 
Приорат „Св. Бернар дьо Клерво” 
в Ню Орлиънс, Луизиана, САЩ. 
На ниво Велик Приорат САЩ 
заема длъжностите Велик 
Секретар, Велик Канцлер и 
е първият назначен Велик 
Администратор на Великия 
Приорат на САЩ – длъжност, 
която заема в продължение на 
четири последователни години. 
През 2006 г. той е избран за 
Велик Приор на САЩ и заема 
тази длъжност две години. 
През същия период участва 
в повторното изграждане 
на постоянна Тамплиерска 
структура в Йерусалим, след 
пауза от 717 години. През 2006 
г. той е назначен за първия 
Главен легат на OSMTH за 
Африка и целия Изток. През 
2009 г. е избран за Велик 
Командер на Ордена и поема 
тази длъжност през септември 
2010 г. 
Боб Дисни е женен и има две 
дъщери. С жена си Шийла 
живеят във Флорида. 

ЕвЕрар ДЕ Бар

Еверар де Бар произхожда от 
рода Бар - високопоставен 
френски род от тази епоха - 

заедно с родовете Бри, Гатине, Ни-
верне, Бургунд и Бурбон.  

Избирането на Велик Майстор 
е било пожизнено. При смъртта на 
Велик Майстор, Великият Командер, 
който е бил най-висшият админи-
стративен офицер, се е консултирал 
с висшия военен офицер на Ордена 
и Командерите в Йерусалим, Трипо-
ли и Антиохия за определяне датата 
на изборите. 13 човека са участвали 
в изборите-8 Рицари, 4 сержанти и 
1 Капелан, избирани по сложна про-
цедура с цел даване възможност и на 
Господ да участва в избора. Бройката 
13 е била символична -  Исус и 12-те 
Апостоли. Обичайно за Велик Май-
стор се е избирал с предимство член 
на Ордена, който е служил на Изток 

(неизв.- 15.11.1176)
(Велик Майстор 1147-1152)

(пред тези, служили само на Запад). 
В тази връзка Еверар де Бар предста-
влява изключение- той е бил Прецеп-
тор на Тамплиерите във Франция (от 
1143 г). Първите данни за него сре-
щаме в аналите на Големия Събор в 
Париж (27 април 1147 г.), проведен в 
щаб-квартирата на Ордена. На него 
освен 130 Тамплиери (много от тях 
повикани от Испания и Португалия) 
присъстват и Крал Луи VІІ, Папа Ев-
гений ІІІ и четирима Архиепископи. 
Еверар де Бар ръководи този Събор, 
като към  името му се добавя и сте-
пен “Магистър на Галилея”. На този 
Събор Папа Евгений обявява данък 
върху всички църковни имущества за 
финансирането на ІІ-рия Кръстоно-
сен поход, като възлага събирането на 
данъка на Ковчежника на Ордена на 
Рицарите Тамплиери. Еверар де Бар 
е и първият Велик Майстор на Там-
плиерите, към когото са се обръщали 
с титлата “Магистър Деи Грация”.

Избран за ІІІ-ти Велик Майстор, 
Еверар де Бар придружава Луи VІІ на 
ІІ-рия Кръстоносен поход до Светите 
земи като най-доверения му съветник. 

Френският крал изпраща Вели-
кия Майстор да преговаря с Ви-
зантийския император за разре-
шение за преход през земите му. 
Еверар де Бар постига успех и 
армиите на ІІ-рия Кръстоносен 

поход преминават от там. През 
януари 1148 г. френската армия, 
деморализирана от известията за 

поражението на немския кон-
тингент, е сериозно притисна-

та от турската лека кавалерия 
в проходите на планината 

Кадмус (тежката френ-
ска кавалерия изпитва 

недостиг на вода, 
храна и амуниции). 
Пред опасността 
от пълно пораже-
ние Луи VІІ от-

ново се обръ-

ща за съвет към Еверар де Бар, който 
практически поема командването на 
френската армия. Великият Майстор 
разделя армията на поделения от по 50 
човека, като на всяко поделение слага 
начело Рицар Тамплиер. По този на-
чин духът на армията е повдигнат и 
при пълен ред достига пристанище 
Анталия, откъдето Луи VІІ заедно с 
част от армията се отправя по море за 
Антиохия.

Според хроникьора Одо от Дьой, 
описващ ІІ-рия Кръстоносен поход 
до Йерусалим, Еверар де Бар е бил 
изключително набожен и храбър, а 
Тамплиерите са били изключително 
дисциплинирани, като помощта, коя-
то са оказали на армията при преми-
наването на Мала Азия, е била безцен-
на. Помощта на Тамплиерите обаче 
не свършва с военното ръководство 
при прехода. Разходите на армията до 
Анталия оставят празна касата на Луи 
VІІ и той отново се обръща към Ве-
ликия Майстор за помощ. На 10 май 
1148 г. Еверар де Бар заминава с ко-
раб за Акра, където използва имотите 
на Ордена за гарантиране на заеми, 
а също и касата на Ордена в Акра и 
успява да събере необходимите на 
Краля 2000 сребърни марки (това се 
равнява на половината от всички го-
дишни доходи на Крал Луи VІІ).

Еверар де Бар спасява живота на 
Луи VІІ при битка със селджукските 
турци в Писидия. След провала на ІІ-
рия Кръстоносен поход при обсадата 
на Дамаск през 1148 г., Луи се завръ-
ща във Франция, следван от Еверар 
де Бар, който оставя за свой временен 
заместник Бернар дьо Тремле.

През есента на 1152 г. Еверар де 
Бар се оттегля от поста Велик Май-
стор, независимо, че е избран по-
жизнено, и въпреки протестите на 
Тамплиерите. Става монах в цистери-
ански манастир до края на живота си 
(15 ноември 1176 г.)   

ОРДЕНЪТ
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ОРДЕНЪТ
Водачи на Ордена

► 7  

След четвърт век активна военна 
служба в редовната войска, Боб Дис-
ни се прехвърля в Гвардейската ар-
мия на Ню Йорк. Той продължава да 
служи активно на своята страна и на 
щата Ню Йорк като бригаден генерал 
и ръководител на екип за тази амери-
канска военна сила с оторизиран ка-
пацитет от над 18 000 войници. След 
общо 44 години служба, през 2004 г. 
Боб Дисни се пенсионира като гене-
рал-майор. 

От няколко години Боб Дисни 
организира и управлява обучението 
за работа с устройства за проверка на 
самолетните пътници – първото по 
рода си в САЩ, за новоучредената 
Административна служба по охрана 
на транспорта в САЩ. 

Понастоящем той е президент 
и главен изпълнителен директор в 
„Сигма Интернешънъл Холдингс” 
АД – една от водещите компании, 
предлагащи услуги по безопасност и 
логистика в световен мащаб. 

Преди да заеме настоящата си 
длъжност, Боб Дисни е президент 

и главен изпълнителен директор на 
„Американски системи за защита” 
АД и президент и главен изпълните-
лен директор на „Дирекция за услуги 
за обучение и подкрепа” – филиали 
на „Армър Холдингс” АД – първос-
тепенен доставчик на услуги по си-
гурността в световен мащаб и произ-
водител на продукти за подсилване 
на сигурността. Преди да стане част 
от „Армър Холдингс” АД, Боб Дис-
ни е вицепрезидент и директор „Кор-
поративна сигурност и безопасност” 
в корпорацията „Чейс Манхатън”. 
Сред предишните негови заемани 
длъжности са: пръв вицепрезидент и 
директор „Корпоративна сигурност 
и безопасност” в „Дрексъл Бърнам 
Ламбърт” АД и директор по сигур-
ността в корпорацията „Ай Ти Ти”. 
По време на неговата работа там, 
всяка от тези компании е най-голя-
мата по рода си в САЩ. Например 
по време на службата на Боб Дисни в 
„Ай Ти Ти”, корпорацията е един от 
най-големите конгломерати с инте-
реси в областта на отбраната, телеко-
муникациите, застраховането, проду-
ктите от естествени и промишлени 
ресурси и хотелската индустрия. На 
всяка от тези корпоративни позиции 
той носи международна отговорност, 
основен двигател е на фирмената 
политика и изпълнява всички функ-
ции по безопасността и охраната и 
свързаните с тях бюджетни въпро-
си. Програмите, които той развива и 
прилага на всяка от тези длъжности, 
включват контрол на достъп и фи-
зическа безопасност, пожароохрана/
животоохраняване, изпълнителна 
охрана, вътрешни/ външни разслед-
вания, сигурност на авиацията и 
наземния транспорт, защита на ин-
формационните системи и управле-
ние на кризите – в т.ч. планиране на 
възстановяването от бедствия. 

Неотдавна той завърши безпре-
цедентен трети изборен мандат като 
председател на управителния съвет 
на Ню Йорк Сити на Американското 
общество за индустриална сигурност 
(ASIS)  – най-големият управителен 
съвет в най-голямата и най-престиж-
на световна асоциация на професио-
налистите от областта на сигурнос-
тта. Наскоро Боб Дисни изпълни и 
своя единадесети срочен мандат като 

председател на Международния по-
стоянен съвет на ASIS за глобален 
тероризъм, политическа нестабил-
ност и междунардона престъпност. 
Освен това е и председател на Съвета 
за вътрешна сигурност на ASIS. Боб 
Дисни е сертифициран следовател 
на измами и регистриран член на 
Националната асоциация на серти-
фицираните следователи за измами. 
Освен това той е сертифциран про-
фесионалист в областта на сигурнос-
тта на финансовите услуги и регис-
триран член с такава специализация 
към Института на сертифицираните 
банкери на Американската банкерска 
асоциация. Неотдавна той е серти-
фициран в областта на вътрешната 
сигурност – ниво „V” (най-високо-
то) от Американския борд за серти-
фициране в областта на вътрешната 
сигурност на американския колеж 
към Института на съдебните следо-
ватели. Също така, той е член на Из-
пълнителния надзорен борд на тази 
престижна институция.

Името му е включено в първото 
издание на „Кой кой е в сигурнос-
тта” и е лицензиран като частен сле-
довател от щатите Луизиана и Ню 
Йрок. Той завършва Академията по 
сигурността в Северна Вирджиния и 
е понастоящем лицензиран от щата 
Вирджиния  частен следовател и 
специалист по лична охрана с пра-
во на притежаване на оръжие. Той е 
регистриран член от Министъра на 
Държавния надзорен съвет по пре-
зокеанска сигурност и Международ-
ната асоциация по управление на 
сигурността. Също така, е пожизнен 
член на Асоциацията на армията на 
САЩ, на Асоциацията за специални 
операции, Военният орден на Але-
ното сърце и Международната асо-
циация на полицейските началници. 
Боб Дисни е и активен член на На-
ционалната асоциация на шерифите 
и Асоциацията на специалните сили 
на САЩ.

През 1995 г. той е награден с 
престижния „Почетен медал” на 
Елис Айлънд, даван на шестима пре-
зиденти на САЩ и многобройни 
международноизвестни и уважавани 
американци от всички сфери за жи-
вота за служба на нацията. 

На събитието присъства 
и 7-членната българска 
делегация, ръководена 

от Н.Пр. Румен Ралчев - Велик 
Приор на Велик Приорат Бъл-
гария. В рамките на Конвента се 
проведе и Велико Общо Събра-
ние. Великият Приор на Италия 
- Н.Пр. Стелио Венцеслаи бе 
преизбран за трети път за Велик 
Приор. В рамките на Конвента 
се състоя и научна конференция 
на тема “Съвременните теми на 
тамплиерството”. Тя бе органи-
зирана от Академия “Тамплиер”, 
Италия. 

На официалната среща между 
Н.Пр.Румен Ралчев и Н.Пр. Сте-
лио Венцеслаи, протекла в изклю-
чително приятелска обстановка, 
бяха обсъдени и съвместни про-
екти за работа между Академия 
“Тамплиер” и Института за сред-
новековна история към ВП Бълга-
рия, в съответствие с подписания 
Протокол между двамата през 
септември 2010 г. в Торонто.

Н.Пр. Румен Ралчев удостои 
Н.Пр. проф. Стелио Венцеслаи с 
почетния знак на Велик Приорат 
България и му връчи Плакет със 
знака на Велик Приорат Бълга-
рия.  ► 10

ХIV НациоНалеН КоНвеНТ 

на вЕлик Приорат италия
Рим, 18-19 март 2011 г.

ОРДЕНЪТ
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ОРДЕНЪТ
Конвент

вЕлик Приорат  
англия и УЕлс

През 2010 г. Велик Приорат 
Англия и Уелс отпразнува 
поредното възстановяване 

на Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим и 39-та годишнина от Го-
дишното Общо Събрание, което се 
проведе в историческите покрайнини 
на Ротли Корт – някогашна среднове-
ковна Тамплиерска прецептория. 

През годините броят на членове-
те на Ордена нарастна и неотдавна 
административната дейност по про-
цедурите беше изнесена във Вилидж 
Хол, а по-светската част, заедно с ри-
туала по Причастието и Приемането, 
се организират в Ротли Корт и парак-
лиса в него.

във вП англия и 
Уелс съществуват 5 
Прецептории и 5 къщи 

Къщите са на териториален 
принцип – Голямата област 
на Лийдс, водена от Брат Б. 
Уилямс; остров Уайт, Дорсет/
Хемпшир – Брат Уил Гърбин; 
Голям Бристол – Брат Стив 
Джоунс; Съмърсет/Югоза-
пад – Брат Джон Гиткомб и 
Източна Англия – Брат Гари 
Хънт. Предстои създаване на 
нови къщи. Всички къщи са 

под ръководството на Прецепторите 
на Прецептории и имат за задача да 
организират дейността на Ордена на 
местно ниво. 

вП англия и Уелс е ментор на 
„отвъдморските територии” 

като има Прецептория в Сингапур. 

Към ВП Англия и Уелс са създаде-
ни две фондации – „Тамплиерско на-
следство” и „Тамплиерско поклонни-
чество”. Фондацията „Тамплиерско 
наследство” има за основна цел запаз-
ването на историческото наследство в 
земите на Англия и Уелс и през тази 
година ще отбележи 40-та годиш-

нина от създаването си. Фондацията 
подкрепя и развива:

1. Консервация и поддържане на 
тамплиерски сгради.

2. Обучение на млади хора в тра-
диционни занаяти.

3. Изследване и проучване на 
Средновековието (Тамплиерска исто-
рия) 

Фондацията „Тамплиерско пок-
лонничество” е създадена преди 25 
години към ВП Англия и Уелс и има 
за цел благотворителни инициативи 
по Светите земи. 

През тази година предстои и смя-
ната на цялото ръководство на ВП 
Англия и Уелс. Настоящият Велик 
Приор – Брат Саймън льо Февр ще 

предаде поста си през юли 
на специална церемония на 
избрания нов Велик Приор 
с 4-годишен мандат, Рица-
ря Годфри Фоулър. Дамата 
Ерика Барти Кинг – досе-
гашният зам.-Велик Приор, 
също приключва мандата 
си и ще бъде удостоена с 
Великия Кръст на Ордена 
за заслугите си към ВП Ан-
глия и Уелс и към Ордена, 
където заема длъжността 

Велик Благотворител.   

► 9

акаДЕмия  
“тамПлиЕр”  
Италия

Академията, ръководена от 
проф. Джозеф Форт, е осно-
вана през 2005 г. Тя е отворе-

на за интелектуалния принос на из-
следователи и експерти по история 
на тамплиерството и средновеков-
ния свят и се стреми да създаде по-
стоянен дебат, вдъхновен от целите 
на модерната тамплиерска политика, 
дефинирани от Н.Пр. Великия При-
ор на Италия и одобрени от VІІІ-ия 
Национален Конвент (Тиволи, март 
2005 г.), а именно:

n културата не е само там, където 
намираме корените на обществото 
ни, но и основното средство за 
комуникация сред хората за 
преодоляване на политическите 
и идеологически граници, което 
е основен фактор за развитие на 
тамплиерското общество;

n днешните Тамплиери виждат в 
съзидателния интелект на човека 
и в свободата за информираност 
по основните точки на свободното 
общество възможността човекът да 
прояви най-добре своите качества. 
В тази връзка Тамплиерите 
проповядват свобода на израза, 
на комуникациите, свобода на 
познанието и търсенето.

Научните департаменти в Акаде-
мията са исторически, философски, 
библиографичен (документален) и 
артистичен (туризъм и информа-
ция)  

ОРДЕНЪТ
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Балът на рицаритЕ

На 11.12.2010 г. в хо-
тел “Кемпински”, 
гр. София се състоя 
ІІІ-тият, станал вече 
традиционен Коле-

ден благотворителен “Бал на Ри-
царите”. В тържествена и празнична 
обстановка бяха обявени годишните 
награди на Велик Приорат България 
за личност и за гражданска органи-
зация. С решение на Великия Съвет 

на ВП България за Носител на на-
градата на ВП България бе опре-
делена г-жа Йорданка Фандъкова 
- кмет на София за съпричастността й 
към инициативите на Ордена (съдей-
ствие за приемането на инициативата 
“Млад Рицар” за извънкласна работа 
с учениците и възпитанието им в духа 
на християнските и рицарските цен-
ности, за съдействието й за инициа-
тивите по линия на интелектуалната 

и духовна благотворителност на Ор-
дена - даренията на книги за учили-
щата и за Столична библиотека) как-
то и за значимия й личен принос за 
развитие на гражданското общество 
в България. Също така като член на 
Международния Орден на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим, асоцииран 
член на ООН, Велик Приорат Бъл-
гария номинира г-жа Фандъкова и за 
носител на Бременските награди за 

мир за 2010 г. С много емоционални 
думи г-жа Фандъкова благодари на съ-
бралите се около 300 членове и прия-
тели на Ордена за високата оценка. 

За номинация на ВП България 
за Наградите на ООН за служба на 
обществото за 2010 г. бе определе-
на Фондацията “За нашите деца”, 
която има дългогодишен, доказан 
принос за популяризиране и прила-

гане на Конвеницята на ООН за пра-
вата на детето. Освен това Фондация-
та напълно отговаря на изискванията 
на ООН за прозрачност, отчетност 
и отговорност при служба на обще-
ството. 

Със златен медал за принос на 
гражданско лице на Велик Прио-
рат България бяха удостоени също 
така и проф. Сергей Игнатов Ми-

нистър на образованието и нау-
ката и акад. Михаил Белчев - Ди-
ректор на Столична Библиотека за 
заслугите им по линия на интелекту-
алната и духовна благотворителност 
на Велик Приорат България. Събра-
ните средства от благотворителния 
търг на Бала бяха определени за съв-
местна инициатива на Велик Приорат 
България и Столична библиотека за 
2011 г.  

ВП БЪлгаРия
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ВП БЪлгаРия

Йорданка Фандъкова е родена 
на 12 април 1962 г. в Само-
ков. Омъжена е и има една 

дъшеря.

Носител е на наградата „Жена на 
годината” за 2009г. В класацията на 
в.”Пари” за „Най-влиятелните жени” 
е в челната тройка. 

образование

n Възпитаничка е на 35-а руска ези-
кова гимназия в София. 

n Висшето си образование завършва 
в Софийския униврситет “Св. Кли-
мент Охридски” - специалност руска 

филология.

n Има допълнителни квалификации 
по Бизнес - администрация, Задочен 
курс в Институт “А. С. Пушкин” в 
Москва; Директор-обучител по про-
грама на МОН и Френски Културен 
институт; 

Професионална  
кариера

n Трудовата си кариера започва като 
учител в 73 СОУ “Владислав Грама-
тик” в София, а от 1998 г. е директор 
на училището.

n Участвала е в следните проекти - 

ЙорДанка 
ФанДъкова

сЕргЕЙ игнатов

Проф. д-р Сергей Игнатов е 
роден на 6 август 1960 г. във 
Видин. Завършил е египто-

логия в Ленинградския държавен уни-
верситет. 

През 1994 г. става доктор на дър-
жавния университет в Санкт Петер-

бург. Той е последователно асистент 
и доцент във Факултета по класиче-
ски и нови филологии на Софийския 
университет, както и ръководител на 
Департамента за средиземноморски 
и източни изследвания. В периода 
2002-2009 г. е ректор на Нов българ-

ски университет, а също и директор 
на Института по египтология там. От 
2009 г. е министър на образованието, 
младежта и науката. Говори англий-
ски, руски и френски език. За научни 
цели ползва египетски, коптски, акад-
ски и старогръцки.  

„Индекс за приобщаване” - за работа 
с деца с увреждания, “Демократично 
училище” на Гьоте Институт-Со-
фия и бюро за образователни про-
екти k.education на правителствената 
агенция КултурКонтакт - Австрия по 
поръчение на МОН - Република Бъл-
гария.

Политическа кариера 

n През 2005 г. е избрана за замест-
ник-кмет на София в екипа на кмета 
Бойко Борисов с ресор “Култура, 
образование, спорт и превенция на 
зависимости”. Ръководи въвежда-
нето на Информационната система 
за обслужване на детските градини 
на територията на град София (ИС-
ОДГ). Системата функционира от 
2008 г. Основните й преимущества са 
свързани със създаване на ефективна 
обработка и обмен на информация, 
свързана с общинските детски заведе-
ния; подпомагане на директорите на 
детски градини в процеса на админи-
стриране на дейностите по регистри-
ране, кандидатстване и класиране на 
децата; осигуряване на по-голяма пуб-
личност и прозрачност в процесите, 
свързани с приема на децата в детски-
те градини; повишаване на управлен-
ския контрол върху дейностите на 
детските заведения.

Участва в разработването на ин-
вестиционна програма за ремонт и 
построяване на нови детски градини 
и учебни заведения, с която започват 
дейностите по преодоляване  на не-
достига на места. В резултат на про-
грамата към 2010 г. са построени и 
открити 40 нови детски градини. 

Ръководи разработването на 
Столичната програма „Култура”. В 
момента програмата е най-мощни-
ят финансов източник на проектен 
принцип в българската култура.

n На парламентарните избори за 
41-о Народно събрание през 2009 г., 
е избрана за депутат от партия ГЕРБ 
в 24 МИР - София.

n През същата година става министър 
на образованието, младежта и науката 
в правителството на Бойко Борисов.

n На 23 ноември 2009 година Йордан-
ка Фандъкова встъпва в длъжност кмет 
на София, след като с убедително мно-
зинство печели местните избори.  

Министър на образованието, младежта и науката
Носител на златен медал за принос на Велик Приорат България

Кмет на София 
Носител на наградата на ВП България
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Благотворителното събитие 
„Приказен танц”, организира-
но от фондация „За Нашите 

Деца”, събира на една сцена популяр-
ни личности, професионални танцьо-
ри и бизнес лидери на 29 април 2011 г. 
в хотел Кемпински

На 29 април 2011 г. от 19:30 ч. в 
Кемпински Хотел Зографски фон-
дация „За Нашите Деца” и танцовата 
школа Денс Академи организират бла-
готворителното събитие „Приказен 
танц” под патронажа на спортния ми-
нистър Свилен Нейков, което има за 
цел да намери приемни семейства за 
изоставени деца. 

“Избрахме именно танца като ос-
новна тема на благотворителното ни 
събитие, защото той е много обеди-
няващ и символизира общата вяра 
на всички присъстващи на вечерта в 
каузата.” – каза Иванка Шалапатова, 
директор на фондация „За Нашите 
Деца” по повод на събитието.

Идеята на “Приказен танц” е да 
събере на една сцена водещи бизнес-
мени, популярни личности от култур-
ния и политически елит и професи-
онални танцьори, които да танцуват 
безвъзмездно в името на нашата кауза 
- всяко дете да има семейство. Сред 
танцьорите са директора за България 

Събират средства  
за изоставени деца чрез танци

Иванка Шалапатова – директор на фон-
дация „За Нашите Деца”

в България близо 7000 деца живеят в соци-
ални домове, лишени от родителска грижа 
и подкрепа. Фондация „За нашите Деца” 
повече от 18 години работи, за да има всяко 

българско дете семейство, което да се грижи за него с 
цялата си любов и внимание. „За нашите Деца” е воде-
щата българска неправителствена организация за защита 
правата на децата.

Фондация „За нашите Деца” е организация, която доказва 
реални резултати и до момента е помогнала на повече от 
5000 български деца да имат свое семейство. 

Фондация „За нашите Деца” е първата организация в 
България, която въвежда приемната грижа като алтер-
натива на живота в социален дом. Днес тя е държавен 
приоритет.

във фондация „За нашите Деца” работят не просто 
хора, които са отлични професионалисти в грижата за 
децата, а личности, обединени от обща кауза. социални-
те работници, фамилните терапевти, психолозите и ре-
хабилитаторите на фондацията са хората, които правят 
чудеса в живота на децата и влагат цялата си енергия и 
професионализъм, за да помагат децата в нужда. 

За повече информация: 
www.detebg.org
Теодора Стоименова
Връзки с обществеността
Фондация „За Нашите Деца”
0884 196 076
t.stoimenova@detebg.org

На 2 април 2011 г. в Мос-
ква беше проведен пър-
вият за тази година съ-

бор на Прецептория „Св. Георги 
– Москва”. В работата на събора 
взеха участие Н.Пр. Румен Рал-
чев – Велик Приор на Велик 
Приорат България и Данчо Джи-
ков – Велик Арбитър и Командер 
на Командерия „Св. Георги По-
бедоносец” – София. Съборът 
се проведе в комплекса на посол-
ството на България в Москва. 

Велик Приорат България е 
Ментор на Русия и Украйна за 
организацията и развитието на 
Ордена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим в тези две държави. 
Прецепторът на Прецепторията 
Брат Георги Дергачев изнесе ин-
формация за дейността на Братя-
та през 2010 г. главно в две основ-

ни насоки: 

- установяване на отношения 
с Московската патриаршия;

- благотворителна дейност и дарения за Манастира в 
град Малоярославец (в него има приют за момичета сира-
ци на възраст 2-12 г.)

На тържествен ритуал бяха приети Постуланти от Ру-
сия, Украйна и Беларус, а Н.Пр. Великият Приор Румен 

Ралчев повдигна в степен „Рицар 
на Храма” и двамата изявили се 
Постуланти от Москва. 

Съборът протече в изключи-
телно приятелска и емоционална 
обстановка, като бяха набелязани 
и задачите за настоящата година. 

Н.Пр. Румен Ралчев проведе 
официални разговори с Минис-
търа на външните работи на Ру-
ската патриаршия, Преподобния 
Отец Филип. На тази среща Ве-
ликият Приор на Велик Приорат 
България запозна Преподобен 
Отец Филип с целите и идеали-
те на Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим, с визията 
ни за икуменизма, с конкретните 
мероприятия и международната 
дейност. Той се спря подробно и 
на работата с младите хора, като 
наблегна на успехите на инициа-
тивата „Рицарско сърце” – за из-
вънкласна заетост на учениците. 
Преподобен Отец Филип награди 

Н.Пр. Румен Ралчев с медал „Цар Александър ІІ” в знак на 
уважение и приятелство.

Българската делегация посети и един от най-известни-
те манастири на Русия – историко-археологическия памет-
ник с действащи църкви от всички християнски деноми-
нации – „Нов Йерусалим” в гр. Истра, край Москва.  

ПрЕцЕПтория „св. гЕорги” 
МосКва

мЕНТОРсТВО

на фармацевтичната компания Астра 
Зенека – Зоя Паунова, шампионката 
по шортрек Евгения Раданова, най-
младата депутатка в българския парла-
мент Калина Крумова,  една от най-ус-
пешните художествени гимнастички в 
последните години Симеона Пейчева, 
изпълнителния директор на Джонсън 
и Джонсън Михайл Главинков, дирек-
тора на магазини Фантастико и други. 

За приказната атмосфера на вечер-
та ще допринесат и красивите музикал-
ни изпълнения на Маги Джанаварова, 
Райна и Русина.  

Благотворителната вечер ще бъде 
открита от деца от приемни семейства 
и техни връстници от Dance Academy, 
които ще танцуват в името на малчу-
ганите, които живеят самотни и забра-
вени в социални домове. Ще се изявят 
най-успешните български танцови 
двойки по спортни и балетни танци, 
а кулминацията на вечерта ще бъдат 
изпълненията на благотворителите, 
които ще демонстрират наученото, 
в продължение на два месеца, с про-
фесионалните танцьори от Dance 
Academy. 

Ако искате да си закупите куверт за 
събитието, който е на стойност 80 лева 
можете да пишете на e-mail:office@
detebg.org.   

ВП БЪлгаРия

ПрикаЗЕн танц

Връчване на почетен медал от външния министър



Рицари в посолствения комисариат на България в Москва



Руската Патриаршия
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Като една от най-старите Ко-
мандерии винаги сме имали 
отговорността и привилегията 

да участваме във всички значими ме-
роприятия, оказали огромно влияние 
върху развитието на Ордена в Бълга-
рия. Най-важното от тях е признава-
нето на статута на Велик приорат на 
Приорат България. Това признание бе 
предшествано от тригодишна усилена 
работа на Братята и Сестрите, но най-
вече на Н.Пр. Румен Ралчев, Велик 
Приор на Велик Приорат България. 
През октомври 2007 г. взехме участие 
в международната конференция с до-
клад  на сестра Юлето „Приносът на 
жените за развитието на Военните ор-
дени”, участвахме в първия  и втория 
духовен събор на Ордена в гр. Стара 
Загора през 2009 г. и 2010 г. с рефера-
ти: „Ролята на християнския икумени-
зъм в съвременния свят” и „Урфила 
– създателят на готската азбука”.

Братята и Сестрите са хора от раз-
лични социални прослойки, но обе-
динени от целите  на Ордена за  под-
помагане на християните и диалог в 
името на мира. 

От самото си създаване и досега 
ние насочваме усилията си в три ос-
новни направления: възраждане на 
исконните християнски добродетели 
– Любов, Милосърдие и Справедли-
вост, грижа за подрастващото поколе-
ние и възпитание на младите хора в 
духа на българските традиции, благот-
ворителност. 

Възраждане на исконните 
християнски добродетели 
– Любов, Милосърдие и 
Справедливост

Чрез делото Си Нашият Спасител 
издига добродетелта милосърдие на 

нова морална висота. Всички хора са 
братя и трябва да си помагат. По този 
начин те живеят достойно. Милосърд-
ните ни дела трябва да са безкористни 
и доброволни. 

През 2007 г. бяха проведени три 
големи дарителски акции, от името 
на Приората и нашата Командерия. 
И трите бяха насочени към деца в 
неравностойно положение - сираци, 
деца, страдащи от епилепсия и деца с 
увреждания. В рамките на отделните 
акции те получиха дрехи, дискове с 
филми, книги и парични средства.

Участваме в почти всички програ-
ми на СГО, свързани с подпомагане на 
децата в неравностойно положение.

Закупихме билети за благотвори-
телния концерт в зала България, сред-
ствата за които бяха предоставени за 
лечение на хората, изпаднали в будна 
кома (2009 г. и 2010 г.)

Командерия 003 

София
„Княз Борис I”

Командерия 003 „Княз Борис 
I”, гр. София е учредена  на 
02.06.2006 г. като част 
от Приорат България 
към Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим 
под менторството на Велик 
Приорат Сърбия. За неин 
пръв Командер е определен 
Брат Пламен Козарски KCTJ. 
През 2010 г. ръководството 
на Командерията е поверено 
на Сестра Юлия Николова 
DCTJ. 

Грижа за подрастващото 
поколение и възпитание 
на младите хора в духа на 
българските традиции.

На 17.09.2008 г. – денят на София, 
дарихме книгата „Православно веро-
учение за деца” на петдесет ученици 
от пети клас от 4-то основно училище 
в София. Взехме активно участие и в 
националните конференции, посвете-
ни на опасността от засилена агресия 
сред младежта.

Активно участваме в програмите 
на училищата, свързани с изучаването 
на предмета „Вероизповедание”.  За-
щото ние нярваме, че децата са наши-
те наследници не само във физически 
аспект, но и в духовен. На тях ние ще 
предадем посланията, оставени ни от 
Първите Рицари Тамплиери.

В стратегията за работа с деца, 

бяха включени и обучения, свързани 
с историята на България и със симво-
ликата на Християнските обреди. На 
03.03.2007 г. дарихме 35 комплекта 
карти по българска история на учили-
щата в гр. Кърджали и областта. Всеки 
един комплект съдържа по тридесет 
уникални карти, изработени от Об-
щобългарска фондация „Тангра Тан-
Нак-Ра”. Организирахме дарението 
на книгата „Българи светци” на пове-
че от тридесет училища в София. 

Участвахме в правителствената 
инициатива „Лидер за един ден” през 
2008 г. и 2011 г., изготвихме нацио-
налната стратегия за развитието на 
КЛУБ „МЛАД РИЦАР” и стартиране 
на програмата в 20 ОУ гр. София през 
април 2011 г.

Благотворителност 

Истинската благотворителност е нрав-
ствена проява, мотивирана безкорист-

но. Само безкористни добротворци 
Бог ще покани в Своето царство.

Дарихме оборудване за Майчин 
дом, телевизори на дом за стари хора, 
спонсорирахме благотворителното 
тържество под наслов ”За една добра 
кауза”, проведено на 22.12.2009 г. с цел 
събиране на средства за децата от дом 
„Вяра, Надежда и Любов”, закупихме 
покани за участие в благотворителния 
аукцион на Великия Приорат. 

Във връзка с обучението на Ри-
царите и Дамите от Командерията, 
наши гости  през годините бяха : акад. 
Георги Марков, акад. Гюзелев, проф. 
Божидар Димитров, проф. Валери 
Стефанов и г-н Йордан Колев. Теми-
те, които обсъждахме, бяха свързани 
с историята на България и огромната 
роля на християнството за запазва-
не на националната ни идентичност; 
постмодерният свят и ролята на се-
куларизацията за краха на моралните 
ценности.

За високата оценка на дейността 
ни говорят и наградите, присъждани 
ежегодно на Братята и Сестрите на 
Пролетния конвент на Велик Приорат 
България,  признание за добрите дела, 
които сме извършили за прослава на 
Божието Име и за повишаване авто-
ритета на Велик Приорат България.

Защото Делата, извършени със 
Сърце, не остават незабелязани!

Да бъдеш истински рицар не озна-
чава само да се кичиш с емблемите на 
Рицарството, а да се бориш за онова, 
което те представляват!!!

 Всяка година на 3-ти март, в чест на 
Националния празник, поднасяме венци 
на връх Шипка от името на Великия При-
орат и  Командерия „Княз Борис I”. 
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Oрденът на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим Велик 
Приорат България, чрез Ко-

мандария „Княз Борис I“, за пореден 
път  взе участие и спонсорира едно от 
най-престижните събития организи-
рано от “Джуниър Ачийвмънт Бълга-
рия”. На 29 март 2011 г. в София то 
отбеляза десетото си юбилейно изда-
ние. Ученици и студенти заместиха 
мениджърите и управниците с най-ви-
соките постове.Над 1000 младежи по-
еха управлението на държавата в ини-
циативата „Мениджър за един ден”. 
Мисията на “Джуниър Ачийвмънт 
България” е да образова и вдъхновя-
ва младите хора да ценят свободната 
инициатива, бизнеса и икономиката, 
за да подобрят качеството си на живо-
та. Подготвя ги да успяват на полето 
на глобалната икономика.

Орденът е единствената по рода 
си неправителствена организация, 
която подкрепя „Мениджър за един 
ден”. Тази година наши гости бяха 
Антонио Димчов Павлов 14 г. от На-
ционалната Финансово Стопанска 

Мениджър за един ден
Гимназия и Софроний Евгениев Ива-
нов 18 г. от 12 СОУ ”Цар Иван Асен 
II”. През целия ден те участваха в раз-
личните срещи като Командери на 
Командарии. Имаха възможност да се 
запознаят с дейността на Общобъл-
гарска фондация “Тангра Тан-Нак-
Ра”. В ранния следобед бе проведен 
изключително ползотворен разго-
вор с г-н Менко Менков, управляващ 
съдружник в адвокатско дружество 
„Менко Менков и съдружници”. Като 
завършек на този нетрадиционен ден 
бе срещата с Н. Пр. Великия Приор 
на Велик Приорат България ген.ма-
йор Румен Ралчев. Освен, че ги запоз-
на със съвременната история на Ор-
дена той подробно разясни дейността 

на  българските тамплиери. Като 
подарък, нашите „Командори 
за един ден” получиха книгата 
„Българи Светци”, календари, 
възпоменателни плакети и Биб-
лия за деца. На церемонията по 
закриването получиха грамота 
и благодарност от организато-
рите.

Младите Командери посетиха Наци-
оналния исторически музей, където 

бяха приети от директора проф. 
Божидар Димитров. Той ги запозна с 
безценните съкровища на България.  
На срещата присъстваха и Младите 

рицари от 20 ОУ, гр. София. 
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Посещението бе осъществе-
но с помощта на Аташето 
по културата при Посол-

ството на Румъния в България г-н 
Глигоре Герчану.

Яш е град в Североизточна Ру-
мъния в историческата област Мол-
давия, административен център на 
окръг Яш. Населението е 348 000, 
което го нарежда на второ място след 
столицата Букурещ. Разположен е на 
река Бахлуй, която е приток на Прут. 
Град Яш е споменат за първи път в 
писмен източник в грамота за търгов-
ски привилегии, издадена през 1408 г. 
от молдовския владетел Александру 
чел Бун. Яш е столица на Молдова в 
продължение на 3 века. Градът е пре-
живявал множество кризисни момен-
ти (ограбван и опожаряван от татари-
те и казаците, пострадал тежко през 
Втората световна война), но винаги се 
възражда. Яш е смятан от мнозина за 
културното „сърце“ на „Старото цар-
ство“

Св. преподобна Параскева Епи-
ватска, наричана от нашия народ и 
Петка Българска, е една от най-оби-
чаните и почитани светици не само в 
България, но и в целия православен 
свят. Живее през ХI век, просиява с 
чудни монашески и аскетични под-
визи в светите земи на Палестина и 
завършва земния си път в родния си 
Епиват, където нетленните й мощи 
извършват многобройни чудеса. От-
там започват нейните дълги посмърт-
ни скитания по земите на Балканския 
полуостров, които я правят “своя” и 
за българи, и за сърби, и за румънци, 
и за гърци...

Въздигането на посмъртната слава 

командерии

Плевен

„Св. Петка”
На 25-27.03.2011г. Командерия „Света Петка” осъществи поклонническо 

пътуване до град Яш, Румъния, където се съхраняват светите мощи на Св. 
Преподобна Параскева-Петка Епиватска (Търновска). 

Членовете на Командерията се поклониха пред светите мощи на Преподобната Па-
раскева – Петка в Митрополитската Катедрала „Св. Георги“

на Св. Параскева е свързано с българ-
ското царство. Когато Византия пада 
под властта на латините (след 1204 г.), 
мощите на преподобната Петка били 
пренесени от Епиват в Търново през 
1238 г., по времето на цар Йоан Асен 
II и патриарх Йоаким. Преподобната 
се радва на изключително почитание 
като покровителка на града и на ця-
лото царство. Тук е написано и най-
вдъхновеното житие на светицата - от 
Св. Патриарх Евтимий. В Търново 
светите мощи остават до падането 
на българската столица през 1393 г. 
След това са пренесени в свободния 
още Бдин, столицата на Видинското 
царство, но когато османците завла-
дяват и тази твърдина през 1396 г., 
реликвата отново е пренесена, този 
път в Белград. След окончателното 
завладяване и на сръбските земи при 
султан Сюлейман Великолепни мо-
щите на светицата били пренесени в 
Цариград през 1521 година.

С благословението на Вселенския 
патриарх Партений на 13 юни 1641 г. 
мощите на св. Петка са пренесени в 
новопостроения храм “Св. Три свети-
тели” в Яш. Храмът е издигнат по вре-
мето на крал Василий Лупу и осветен 
от Молдовския митрополит Варлаам. 
В тази църква те били съхранявани 
в готическата зала на Василий Лупу 
в параклиса, където след избухналия 
пожар по чудо остават невредими.

На 27 декември 1888 г. с благо-
словението на митрополит Йосиф 
мощите й са пренесени в новата мит-
рополитска катедрала в Яш, където 
пребивават и до днес, утвърждавайки 
храма и града като главен център на 
поклонничеството в Румъния.  

С помощта и съдействието на порф. 
Даниел Даниелеско (професора 

по теология от университета в гр. 
Яш) посетихме главните светини и 

забележителности на града “Св. Три 
светители”, Митрополитската катедра-
ла „Св. Георги“, църквата „Св. Никола, 

манастир „Голиа“ ХVІв.

При посещението си в църквата “Св. Три светители” Командерът на Командерията 
Георги Цветанов връчи на свещеника на храма отец Некифор Хореа плакет от името 
на Кмета на гр.Плевен и знаме от името на църквата “Св. Параскева” в гр.Плевен.
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На Събора присъства Н.Пр. 
Румен Ралчев – Велик Приор 
на Велик Приорат България. 

Командерът Брат Росен Михайлов 
отчете дейността на Командерията 
за 2010 г., като обяви и част от ней-
ните инициативи за 2011 г. Първата 
от тези инициативи е съвместно с 
фондация „Чудомир” за материално 
подпомагане на националния фото-
конкурс „Човекът до теб”. На Събо-
ра бяха приети и нови Постуланти в 
Командерията – от гр. Кърджали и гр. 
Стара Загора.  

командерии

СТара загора

„Св. прмчк.  
ИгнатИй СтарозагорСкИ”

На 6 април 2011 г. в 
околностите на град 
Стара Загора се проведе 
Събор на Командерия. 

Брат Илиян Дончев, 
Командер на Храма, 
е участник в екстрем-

ни експедиции. През мина-
лата година той осъществи 
обиколка на света, по време 
на която бе първият Рицар 
Тамплиер, стъпил на леде-
ния континент Антарктида. 
Пак през 2010 г. той изкачи 
високия почти 6000 м връх 
на Африка – Ухуру. При 
тези свои пътувания Брат 
Илиян популяризира там-
плиерството, разяснявайки 
на местните жители целите 
и символите на рицарство-
то.

През септември минала-
та година, Брат Илиян осъ-
ществи и дълго подготвения 
си преход през Хималаите и 
Тибет до свещената планина 

Кайлас. За тази цел в продъл-
жение на месец премина по 
прашните пътища на Тибет 
около 3000 км, през Лхасса и 
базовия лагер на Еверест, до 
Кайлас и Катманду.

Кайлас е свещена пла-
нина за много от източните 
религии – будизма, хинду-
изма, бонрелигията и др. 
Мнозина изследователи го-
ворят, че тук е бил и Исус 
от Назарет през двайсетте 
години на живота си, за ко-
ито нямаме информация. 
Засиленото енергийно поле 
на Кайлас и „Града на бого-
вете” е доказано, а възможна 
причина за това е пирами-
далната форма на планина-
та. Дали заради това, но и 
до сега няма човек, изкачил 
6666 метра високия Кайлас. 

Казват, че енергийното 
поле действа на всеки, дръ-
знал да я изкачи, променяй-
ки времето, състарявайки и 
демотивирайки го.

Вместо изкачване, око-
ло Кайлас се прави оби-
колка „Кора” на височина 
до 5500 м. Извървяването 
на тези 60 км при суровите 
условия и кислороден глад 
е нелеко занимание. Гру-
пата на Илиян успява да го 
осъществи за 3 дни. Тази 
”Кора” за изповядващите 
„източните” религии е сво-
еобразен „хаджилък”, кой-
то мечтаят да осъществят в 
живота си, но малцина имат 
възможността и силите да 
го реализират. 

Пребиваването в Тибет 

един ТаМпЛиер В ТиБеТ

е истинско приключение. 
Нравите и бита са далеч 
от обичайните на нас, но в 
същото време съществува 
като че ли невидима връзка, 
потвръждаваща произхо-
да на прабългарите от тези 
места. Например един от 
осемхилядниците на Хима-
лаите – Олд Тингри, който 
е обожествен от тибетците, 
напомня за Тангра – нашия 
прабългарски бог. 

По време на трекинга, 
участниците са в непосред-
ствена близост до 7 от де-
сетте хималайски осемхи-
лядници, намиращи се там. 

Тази експедиция, освен 
екстремна, представлява и 
своеобразен религиозен 
туризъм, защото позволява 
запознаване със свещените 
места на големите светов-
ни религии. Това засилва  
убеждението, че една от 
основните цели на съвре-
менното тамплиерство – 
осъществяване на своеобра-
зен мост между религиите 
в името на един по-добър 
свят, е постижима и много 
важна цел.  
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Религия

не само това, че ще му се роди син, но 
и това, че тоя негов син ще бъде велик 
светец и предтеча на Изкупителя на 
човечеството. Но Захария се усъмнил 
в думите му и бил наказан да не може 
да говори до деня, в който се сбъдне 
предсказанието.

Според църковното предание заче-
ването на св. Йоан Кръстител станало 
на 23 септември, а неговото раждане 
- на 24 юни. Искали да кръстят младе-
неца на името на баща му, но Захария 
написал на дъсчица: „Йоан му е име-
то”. В същия миг се развързали устата 
и езикът му и той проговорил, като 
благославял и прославял Бога. Изпъл-
нен с Духа Свети, Захария пророкувал: 
„И ти, младенецо, ще се наречеш про-
рок на Всевишния, понеже ще вървиш 
пред лицето на Господа, за да пригот-
виш Неговите пътища, и да дадеш на 
народа Му да познае спасението чрез 
прощаване на греховете, поради ве-
ликото милосърдие на нашия Бог да 
просвети ония, които са в тъмнина и 
сянка смъртна, и да насочи нозете ни в 
пътя на мира.”

Всички се удивявали на толкова 
много чудеса, на които били свидете-
ли - изумявали се, Елисавета е родила 
младенец, и на това, че онемелият баща 
мислел за името на сина си еднакво с 
майката, и на това, че немият, след като 
написал името, започнал да говори, и 
това, което написал с ръка, произне-
съл с език, сякаш името на Йоан било 
ключ за устата на бащата, които след 
като Захария написал това име, се раз-
творили, за да прославят Бога. 

Така чудното раждане на Спасите-
ля на света се предшества от чудното 
раждане на Предтечата. Света Елиса-
вета родила син в старостта си, както 
в древни времена Сарра родила Иса-
ак. Това трябвало да стане, за да може 
с едното чудо да се подготви света за 
възприемането на другото чудо. Като 
видят жена, станала майка вече на ста-
ри години, хората да повярват и на 
надестественото раждане от небрачна 
Девица и да си кажат: “всемогъщата 
Божия Десница, развързала неплоди-
ето на старицата, е силна да направи 
така, че Дева да стане чиста Майка”. 

Йоан Кръстител, когото Църква-
та нарича: „наставниче и учителю на 
чистотата и ближни Христов прияте-
лю”, се ражда половин година преди 
Иисус Христос. А когато в определе-
ното време се родил и Иисус Христос, 
това хвърлило в голяма тревога жес-
токия и подозрителен юдейски цар 
Ирод. Той знаел, че Иисус е потомък 
на цар Давид и се страхувал, да не би 
този Младенец, като порасне, да му 
отнеме престола. Затова издал заповед 
да бъдат избити всички деца от мъжки 

пол от две години надолу във Витлеем 
и околностите му, и по този начин да 
бъде погубен и Младенецът Иисус.

Слухът за чудесното раждане на 
Йоан бил достигнал и до Ирод, който 
се разтревожил да не би това да е бъ-
дещият юдейски цар, и решен на вся-
ка цена да не допусне да властва друг 
освен него, замислил да убие и Йоан. 
С тази цел изпратил убийци в Хеврон, 
в дома на Захария, но те не намерили 
Йоан. Защото когато във Витлеем за-
почнали безбожните убийства на деца, 
гласовете и воплите достигнали и до 
недалечния Хеврон. Света Елисаве-
та взела Йоан и бързо се отправила в 
най-високите планини на пустинята, а 
в това време Захария се намирал в Йе-
русалим и изпълнявал служение. Света 
Елисавета се скрила в планините и със 
сълзи се молела на Бога да я защити 
с детето й. И когато от височината на 
планината тя видяла приближаващите 
се воини, се обърнала към каменната 
скала и извикала: „Планина Божия! 
Приеми майката с детето!” И начаса 
скалата се разделила, приела Елисаве-
та с детето Йоан, и така ги скрила от 
настигащите ги убийци. Воините, като 
не ги намерили, се върнали с празни 
ръце. Тогава Ирод изпратил в храма 
при Захария своя оръженосец да му 

каже, че ако не даде сина си, сам ще 
умре. На това Захария мъжествено от-
говорил: „Вие ще убиете тялото, Гос-
под ще приеме душа ми.” Пролятата 
му кръв попила в мрамора и станала 
като камък, за свидетелство на престъ-
плението на Ирод и за негово вечно 
осъждане.

Междувременно Елисавета, скрита 
от Бога заедно с Йоан, пребивавала в 
разтворилата се скала. В нея, по Божия 
заповед, се образувала пещера за тях. 
Близо до пещерата се появил извор и 
израснала финикова палма, пълна с 
плодове. Всеки път, когато настъпвало 
времето за храна, дървото се навеж-
дало и след като откъснели плодове, 
се изправяло. Четиридесет дни след 
убийството на Захария, света Елисаве-
та се преставила пред Господа. 

Оттогава, до пълнолетието си, 
Йоан бил хранен от ангел и пазен до 
деня, в който се явил на израилския на-
род. Божията ръка пазела и покривала 
Предтеча, за да изпълни предначерта-
ното за спасение на човешкия род. 

Бележит и единствен е приносът 
на Светия Кръстител Господен при 
покайната проповед и кръщаването на 
юдеите, подготвяни за посрещането на 
очаквания Месия - Христос.  ► 28

Свети Йоан
пророк, предтеча и 
кръстител Господен

Между евангелските лично-
сти, които са окръжавали и 
съпътствали Спасителя Ии-

сус Христос, изключително място има 
великият Предтеча и Кръстител, чест-
ният и славен пророк Йоан - както по 
идването си на света, така и по своето 
неповторимо служение.

Св. Йоан Кръстител е определян 
като „пред Господа след света Бого-
родица най-велик измежду всички ро-
дени на земята”. Той е връзката между 
Стария и Новия Завет - последният 
пророк, подготвил юдеите за идването 
на Месия. И днес, измежду пророците, 
светата Църква изключително почита 
св. Йоан Кръстител и го възпоменава 
няколко пъти в годината:
• на 7 януари - Събор на св. пророк 
Йоан Кръстител (Ивановден) - денят 
след Кръщение Господне (Богоявле-
ние)
• на 23 септември - Зачатие на св. Йоан 
Предтеча
• на 24 юни - Рождение на св. Йоан 
Кръстител (Еньовден)
• на 29 август - Отсичане главата на св. 
Йоан Кръстител
• на 24 февруари - Първо и второ 
намиране честната глава на св. Йоан 
Кръстител.
• на 25 май - Трето намиране честната 
глава на св. Йоан Кръстител
• всеки вторник през годината е също 
посветен на неговата памет.

Между всички останали пророци 
св. Йоан се отличава с това, че е имал 
предназначението да посочи Спаси-
теля, за когото е пророкувал на света. 
Нему е отредено да извърши Кръще-

нието Господне в Йорданските води, 
където Иисус Христос се легитимира 
на света за обществено служение и се 
утвърждава Божественото триедин-
ство на светата Троица -Бог, Син и 
Светия дух.

„О, велико и престранно чудо! Си-

нът се Кръщава, Отец от небесата сви-
детелства! Духът, прелетял като гълъб, 
казва кой е Този. Защото наистина е 
велика тази тайна. Велика и пречудна, 
и надвишава всеки ум. Троицата се 
яви при река Йордан, и там се утвърди 
Единосъщието на Бога или по-добре 
да кажем Едното Божество в три обра-
за познаваемо”, пише Йоан Екзарх.

Празникът Богоявление се нарича 
още Просвещение, защото Йордан-
ското събитие ни просвещава, като ни 
показва Бога в непостижимата тайна на 
единосъщната и неразделна Троица. 
Всеки от нас чрез светото Кръщение 
бива осиновен от Бог чрез заслугата на 
Сина и чрез силата на Светия Дух.

Кръщение Господне е най-стари-
ятГосподски празник и се чества още 
от II век. Тъй като главната задача в 
живота на светия Господен Кръстител 
Йоан е изпълнена в деня на йордан-
ското свето Богоявление, следващият 
ден, още от най-първите си времена, 
светата Църква е отредила за възпоми-
нание на тази велика личност. И днес, 
след празника на Кръщението Госпо-
дне, съборно се почита и се прославя 

с песнопения Кръстителят. 
Новият завет разказва, че преди 

да се яви Божият син Иисус Христос, 
Спасителят на човечеството, Бог запо-
чнал да подготвя народа за Неговото 
пришествие чрез Йоан. Раждането на 
Йоан, както и това на Христос, било 
необикновено. Бащата на Йоан, За-
хария, бил свещеник, който живеел в 
Иудейските планини с жена си Ели-
савета, която била братовчедка на св. 
Ана, майката на св. Богородица. Заха-
рий и Елисавета били праведни пред 
Бога - живеели според всички запо-
веди и наредби Господни. Те били в 
напреднала възраст. Нямали деца и на 
тая възраст не можели да се надяват, че 
ще им се роди чедо. Но въпреки това 
се молели усилено на Бога да стори с 
тях чудо - да им даде син, както в древ-
ността дарил с рожба престарялата 
Сарра.

Божието благоволение ги осенило 
и веднъж, когато Захарий принасял 
кадилна жертва в Храма, св. архангел 
Гавриил му възвестил: „Не бой се, За-
харие! Твоята молитва бе чута: жена 
ти Елисавета ще ти роди син, и ще го 
наречеш с името Йоан; и ще имаш ра-
дост и веселие, и мнозина ще се зарад-
ват на раждането му; защото той ще 
бъде велик пред Господа; няма да пие 
вино и сикер, и ще се изпълни с Дух 
Свети още от утробата на майка си; и 
мнозина синове Израилеви ще обър-
не към техния господ Бог; и ще вър-
ви пред Него в духа и силата на Илия, 
за да обърне сърцата на бащите към 
чедата, и непокорните към разума на 
праведните, та да приготви на Господа 
народ съвършен!”

Така ангелът възвестил на Захарий 

Янка такева

Св. Йоан Кръстител Господен. Стенопис от Манастирът  Грачаница в Косово



Кръщение Господне е най-старият 
Господски празник и се чества  
още от II век. 
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► 27
Трагичната раздяла на Св. Йоан 

Кръстител с грешния иродовски свят 
- в окървавената тъмница на Махерон-
ската крепост, също полага особен пе-
чат и ореол на мъченическото му 34-
годишно земно поприще.

През 29 г. от н.е., когато бил на 30 
години, св. Йоан Предтеча, по внуше-
ние Божие, се явил между юдеите, за 
да ги приготви да приемат Месията - 
Христа. Възвестявайки им явяването 
на Спасителя и приближаването на 
Царството Божие, Йоан ги убеждавал 
да се приготвят за тая велика радост 
чрез покаяния за греховете си и изпра-
вяне на живота си. Множество люде 
идвали при Йоан и приемали от него 
покайно кръщение. Някои от тях така 
го почитали, че виждали в него самия 
очакван Месия - Христос.

След кръщението на Иисус Хрис-
тос, Йоан продължавал да учи народа 
и близо до Енон кръщавал идващите 
при него, като свидетелствал за Хри-
ста, че Той е Син Божи, слязъл от 
небето. Той предшества явяването на 
Господа, като проповядвал и говорел: 
“след мене иде по-силният от мене... 
той е над всички”.

Като проповядвал покаяние, из-
обличавал беззаконията и пороците, 
Йоан не се боял да говори строгата 
правда дори и тогава, когато можел да 
пострада за това. Цар Ирод Антипа, 
син на оня, който убил витлеемски-
те младенци, се развел с жена си и се 
оженил за Иродиада, жена на брат му 
Филип. Това било забранено от Мой-
сеевия закон и Йоан казал на царя: “Не 
ти прилича да имаш жената на брата 
си!” Разгневеният Ирод заповядал да 
затворят Йоан в тъмница. Иродиада 
още повече от царя ненавиждала Йоан 
и искала неговата смърт. Но Ирод се 
побоял да го убие, понеже знаел, че 
той е честен човек, когото целият на-
род уважавал и почитал за пророк.

Скоро след затварянето на Йоан, 
Ирод Антипа празнувал рождения си 
ден и направил голямо угощение на 
велможите и началниците галилейски. 
На тоя празник Иродиадината дъщеря 
танцувала и така се поправила на царя, 
че той във възторг се заклел да й даде 
каквото пожелае - дори и половината 
си царство. Девойката не знаела как-
во да иска. Тя се посъветвала с майка 
си, която я подучила да поиска глава-

та на Йоан Кръстител. Дъщерята до-
шла при царя и му казала: “Искам още 
сега да ми дадеш на блюдо главата на 
Йоан Кръстител!” Ирод не пожелал 
да наруши клетвата си, не пожелал да 
огорчи мерзката майка на танцьорката, 
забравил за страха, поради който до-
тогава не се решавал да умъртви Йоан, 
забравил дори и за светия му живот. 
Донесли на блюдо главата на вели-
кия пророк, дали я на девойката, а тя 
я занесла на майка си, която от злоба 
пробола с игла езика на Йоан, който я 
бел укорил.

Иоановите ученици погребали 
тялото на светия си учител в Севас-
тия, а Иродиада скрила главата му в 
Иродовия дворец на безчестно място. 
Съвестта, вероятно, мъчела Ирод, за-
щото, когато до него дошли слухове 
за чудесата, извършвани от Спасителя, 
той казал: “Това е непременно Йоан 
Кръстител, възкръснал от мъртвите, 
и затова чудеса се вършат от него.” 
Мнозина казвали: “Това е Илия”, дру-
ги - “Някои от пророците”, но Ирод 
все повтарял: “Това е Йоан, комуто аз 
отсякох главата! Той е възкръснал от 
мъртвите”.

Бедствия поразили Ирод Антипа, 
войската му била разбита от арабския 
цар Арета, баща на първата му жена. 
След това римският кесар го лишил от 
властта и богатствата му, и го пратил 
на заточение заедно с прелюбодейката 

Иродиада и нейната дъщеря. Първо-
начално те били изпратени в галския 
град Лион, а после в испанския град 
Илерда, където Ирод завършил живо-
та си в лишения и бедствия. Но преди 
да умре, той видял смъртта на дъщеря 
си, която танцувала на гощавката. Това 
станало така. Веднъж през зимата тя 
пожелала да премине по някаква ра-
бота на другия бряг на река Сикорис. 
Когато вървяла, ледът се пропукал, 
тя паднала във водата и потънала до 
шия. По Божието правосъдие ледът я 
стиснал така, че тялото й останало във 
водата, а главата - над леда. И както ня-
кога играла с нозете си по земята, така 
и сега безпомощно се мятала във во-
дата, сякаш че танцувала, увличана от 
бързото течение на реката. Никой не 
можел да й помогне и окаяната висяла 
в това положение, докато острият лед 
не прерязал шията й. Тялото й, отне-
сено от течението под леда, не било 
намерено, а главата й била донесена на 
Ирод и Иродиада както някога главата 
на Предтечата, но отсечена не от меч, а 
от леда. Така Божието правосъдие на-
казало танцьорката, която била винов-
на за отсичането на честната глава на 
свети Йоан. След това загинал безза-
конният убиец Ирод Ант ипа, заедно с 
Иродиада: според преданието те били 
погълнати живи от земята. И юдеите 
смятали тия бедствия като справедли-
во наказание за убиването на великия 
пророк.

Главата на св. Йоан Предтеча била 
взета след това от жената на Хуза, до-
моуправителя на Ирод, една от ония 
жени, които вярно служели на Госпо-
да по време на Неговия земен живот. 
За да спаси от поругание светата гла-
ва на Предтеча, тя я вложила в съд и 
я скрила на Елеонската планина. След 
известно време главата била намерена 
там от един свет мъж, който отново я 
скрил пред смъртта си. Намерена по 
времето на Константин Велики, тя 
била пренесена и скрита в една пещера 
до гр. Емеса. През V в. била пренесена 
в Халкидон, а по-късно - в Цариград 
и оттам - в Комана, Мала Азия. На 24 
февруари Църквата възпоменава пър-
вото и второто намиране на светата 
глава, а на 15 май - третото, когато тя 
била пренесена в Цариград.

Днес, едно от местата, за където се 
вярва, че се пази главата на Йоан Кръ-
стител, е Омаядската джамия в Дамаск, 
столицата на Сирия. Според други 

което не е овчедушие и примирение с 
неправдите и погазването на Божиите 
закони, моралните норми.

Проповядвайки през целия си жи-
вот покаяние и въздържание, св. Йоан 
Кръстител и чрез своята смърт про-
дължава проповедта си - за истината и 
лъжата, за властниците и неудобните 
за тях хора, за безнравствения, раз-
пуснат и разкошен живот, който не се 
спира пред нищо, дори и пред убий-
ство.

Учи ни, че трябва да се опитаме да 
не бъдем роби на парите и разкоша, 
защото богатството само по себе си не 
може да разврати човека -то може да 
послужи и за спасение, и за осъждане.

Учи ни и че Бог винаги дава право 
на човека да прави нелекия избор меж-
ду добро и зло, и в този смисъл всеки 
е автор на съдбата и на възмездието, 
което винаги настига хората.

Докато другите религии предлагат 
различни пътища към Бога, то хрис-
тиянството е самият Бог, който, въплъ-
тен в образа на човек, идва сред хората 
и прави възможно общението със са-
мия него. Единствено християнството 
прави възможно сближаването между 
небето и земята с посредничеството на 
самия Бог - чрез него и в него.

Затова и винаги ще се слави чест-
ният и славният пророк Йоан, Пред-
течата и Кръстителя на Господа. Този 
необикновен Божи избраник, който 
блести с многобройните си достойн-
ства на границата между двата Завета, 
притежавал такава нравствена чистота, 
че по-скоро би могъл да бъде наречен 
ангел, отколкото човек. Затова и хрис-
тиянските иконописци го изобразяват 
с крила над препасаното с кожен ре-
мък пустинническо облекло от камил-
ска вълна.

На неговото строго въздържание 
подражавали  най-великите християн-
ски подвижници, а неговата доблестна 
смърт вдъхновявала всички мъченици 
през време на гоненията срещу хрис-
тиянската вяра.

И всеки вторник през годината е 
посветен на неговата памет, която се 
почита с „Тропар на св. Йоан Пред-
теча”, гл.2:

„Споменът за праведника е с пох-
вали, а на тебе, Предтечо, е достатъч-
но свидетелството на Господа, защо-
то наистина ти се показа най-честит 
от пророците, понеже се удостои да 
кръстиш в струите Проповядвания, 
затова, като пострада с радост за исти-
ната, благовести на тези, които бяха в 
ада, явилия се в плът Бог, Който взема 
върху си греховете на света и ни дава 
велика милост.  

източници реликвата е в Истанбул. 
Според някои източници, тялото на 
светеца най-вероятно се съхранява 
в Александрия, а главата на св. Йоан 
Кръстител е погребана в църква, осно-
вана от царица Елена, майка на Кон-
стантин Велики по време на покло-
нението й по Светите земи и носеща 
в неговото име. Църквата “Св. Йоан 
Кръстител” в Дамаск просъществува-
ла до 635 г., когато мюсюлманите зав-
земат града и я превръщат в джамия, 
известна днес като Омаядската джамия 
или Голямата джамия в Дамаск. При 
строителството на джамията открили 
подземен параклис с ковчег с човеш-
ка глава и надпис: “Тази е главата на 
Йоан, син на Закария.” Днес една от 
най-големите в света, тя е първата джа-
мия, посетена от глава на католическа-
та църква - през 2001 г. папа Йоан Па-
вел II се поклони пред мощите на св. 
Йоан Кръстител, почитан и от хрис-
тияните, и от мюсюлманите.

***
В България, по време на сондаж-

ни изкопи в основите на най-старата 
църква на остров Свети Иван близо до 
Созопол, на 28 юли 2010 г. от екипа 
на проф. Попконстантинов бе открит 
мраморен реликварий (мощехранил-
ница) с форма на малък саркофаг, дъ-
лъг 18 ст и висок 14 ст. Реликварият 
от алабастър съдържа части от ръка, 
лицева част и зъб и според някои бъл-
гарски учени откритите мощи принад-
лежат на Свети Йоан Предтеча.

Животът и подвигът на св. Йоан 
Кръстител са свети, велики и поучи-
телни. Чрез свидетелството на Йоан: 
„Ето Агнецът Божи, Който взема 
върху Себе Си греха на света” и чрез 
кръщението на Иисус, била показана 
Христовата мисия на света и посочен 
пътят на спасението на хората.

Служението на св. Йоан Кръстител 
се заключавало в това, че той бил про-
рок, т. е. възвестявал на хората Божи-
ята воля, която се състои в покаяние: 
“Покайте се, защото се приближи 
Царството Небесно”. И той завършил 
своето служение докрай, до смърт се 
оказал верен на Бога.

Смиреност при изпълнение на жи-
тейския дълг, е животът на св. Йоан 
Кръстител. В неговия подвиг смире-
нието и непримиримостта пред по-
газването на моралните ценности, са 
всъщност едно и също. Всъщност, ха-
рактерът на Йоан Кръстител бил пъ-
лен с нетърпимост и огън. Но дълго 
водените битки му дали сила за себе-
контрол - да изличи себе си пред Бог. 
което го вдъхновило да застане смело 
пред лицето на опасността, да се сми-
ри, когато го величаели... Смирение, 

Молитва към  
св. Йоан предтеча

Кръстителю Христов, проповедниче на 
покаянието! Не презирай мене, който се 
кая, но заедно с небесните войнства моли 
се на Господа за мене недостойния, който 
паднах в много грехове и се измъчвам от 
бурните помисли на моя ум.

Изпълнен съм със зли дела и няма край 
моят греховен навик, умът ми е прико-
ван към земните неща.

Що да правя, не зная, и при кого да оти-
да, за да бъде спасена душата, освен при 
тебе, свети Иоане, едноимен на благода-
тта, защото зная, че ти пред Господа 
след света Богородица си най-велик из-
между всички родени на земята.

Ти се удостои да се докоснеш до главата 
на Царя Христа Божия Агнец, Който 
взе греховете на света, моли го за моята 
грешна душа, та поне отсега да понеса 
благото Му иго и да получа наградата 
с последните.

О, Кръстителю Христов, досточтими 
Предтече, последни пророче, първи мъ-
чениче, наставниче и учителю на чисто-
тата и ближни Христов приятелю!

Тебе моля, при тебе прибягвам: не ме 
отхвърляй от твоята закрила, но поди-
гни мене, падналия в много грехове.

Обнови душата ми чрез покаяние, като с 
второ кръщение.

Очисти мене осквернения от греховете и 
ми помогни да вляза Е небесното Цар-
ство, дето нищо нечисто не влиза.

Амин!

Религия
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ВЯра под 
обстрел  
В ирак
преп. д-р андрю Уайт, 
пастор на църквата „Св. Георги”, Багдад

Преп. д-р А. Уайт е Брат 
Рицар-тамплиер. На 1 

октомври 2010 г. е удостоен 
с годишната Международна 

награда за доблест за 2010 г. 

Други хора биват убивани просто за-
щото работят за християните. 

Вчера получих поредното запла-
шително писмо, в което се казваше, че 
аз и църквата ще бъдем унищожени, 
ако пастор Тери Джоунс, който за-
плаши да изгори светия Коран, бъде 
допуснат в Англия. Защо? Защото 
нашата църква, която е англиканска, в 
Багдад е позната просто като Англий-
ската църква. 

Много от християните молят за те-
ритория, която да бъде като тяхна. В 
Ирак има 18 провинции, но същест-
вува призив за създаване на 19-та та-
кава в равнинната област Ниневия. Не 
гето, където всички християни да бъ-
дат натъпкани, а място, където всички 
малцинства ще могат да живеят спо-
ред своите обичаи. Християните не 
мислят, че това ще е разрешението на 
всичките проблеми, но така поне ще 
има едно безопасно място.

Това е район, от където родом 
са повечето от нашите християни. 
Веднъж попитах събралото се паство 
колко измежду тях са от Ниневия. 
Бяха почти хиляда присъстващи и 
всички отговори-
ха утвърдително. 
Всички бяха от 
това място, което 
първоначално е 
било евангели-
зирано от един 
наистина нещастен евангелист, прис-
тигнал с подводница преди 2700 годи-
ни. Да – това е Ниневия, където Йона 
е бил призован. 700 години по-късно 
един друг окаяник се спира там на път 
за Индия. Тук той е познат като Мар 
Тома, а на Запад е просто Тома Не-
верни. Освен Исус, най-важните лич-
ности за християните тук са Йона и 
Тома.

Точно както тези ранни последова-
тели на Всевишния не винаги са след-
вали реалностите на своята вяра, така 
и днес малцина имат истинска идея за 
това, какво точно е вярата. Ето ни в 
разгара на коледните празници. Един 
от най-важните празници на хрис-
тиянската година е дошъл. Въпреки 
това, за повечето хора на Запад той е 
просто време да се поглезиш. Празни-
кът представлява храна и подаръци – 
това, което можем да си купим, да по-
дарим и да изядем. Основното е това, 
а не фактът, че празнуваме раждането 
на дете на бегълци в обора, в сърцето 
на Близкия изток. Именно Той после 
ще промени света, та дори и летобро-
енето след своето раждане. 

Тук в Ирак Коледата е много раз-
лична, защото тукашните християни 
толкова много са изстрадали. Гледали 

са как убиват близките им, кланета и 
изстъпления. Всеки ден им се казва 
да се махнат от страната, тъй като ня-
мат място в нея – въпреки факта, че 
християнството е започнало тук, в 
Близкия изток. За онези, които са тук, 
в Ирак, Коледата е време за празну-
ване. Празнуване на рождеството на 
техния водач, който като тях много е 
страдал. Подобно на много от техните 
обичани същества, Той също бе убит 
по жесток начин, но за Него това не 
бе краят. Чрез Него всички ние има-
ме надежда и бъдеще. Ние знаем, че 
въпреки ежедневните преследвания, 
Той, Който ни е призовал, няма да ни 
забрави. Ние знаем, че някой ден ще 
Го видим и тогава, вярваме, ще бъдем 
като Него.

За нас тук Коледата е надежда. На-
дежда, че някой ден нещата ще бъдат 
различни и ние наистина ще бъдем 
едно с Детето Христос, родено в неда-
лечния Витлеем в Юдея. Една година 
казах на децата от нашата църква, че 
искам да им говоря за Витлеем, където 
се е родил Исус, а някога живеех аз. 
Едно момченце вдигна ръка и каза: 
„Отче, Отец Исус първо е дошъл тук”. 

Аз отвърнах – 
наистина ли, раз-
кажи ми повече. 
То каза – „Пом-
ниш ли, когато 
Шадрах, Мешах 
и Абеднего бяха 

хвърлени в огъня, с тях имаше още 
някой. Това беше Исус и това се слу-
чи точно ей-там на пътя за Вавилон.“ 
Не можех нищо да опровергая. Такава 
мъдрост от устата на младенци. 

На ужасния 31 октомври тази го-
дина, когато в сирийската католическа 
църква бяха убити 58 души, там има-
ше и едно малко  момченце. Името му 
беше Адам. Докато хората на Ал Кайда 
вилнееха из църквата, то ги следваше 
в кръвта през телата, включително и 
тези на своите родители, повтаряйки: 
„Спрете, стига, стига!” Накрая беше 
убит самият Адам. Той бе произнесъл 
думите на Коледата, те са думи на при-
зив за промяна, а не просто празни 
думи. Ето го посланието на Коледата 
– ние също трябва да спрем да пра-
вим лоши неща и да се съсредоточим 
върху доброто,  защото именно това е 
Коледа. Тук в Багдад ние знаем това. 
Въпреки жестокостите на настоящето, 
ние ще ликуваме, защото един младе-
нец се роди във Витлеем. Той ни дава 
надежда, че през каквито и изпитания 
да преминаваме, един ден наистина ще 
се присъединим към нашия Господ в 
небесата, заради истинското значение 
на Коледа.  

Декември, 2010 г.

Трябва да спрем да правим лоши 
неща и да се съсредоточим върху 
доброто - именно това е Коледа.

 За християните в Багдад послед-
ните няколко седмици бяха, меко ка-
зано, много травматични. Голям брой 
бяха убити, църкви и жилища пре-
търсвани, хора измъчвани и отвлича-
ни. Християните са изплашени и на-
пускат родните земи – място, където 
последователите на Исус присъстват 
от две хиляди години. От отчаяние 
много от тях избягаха в други държа-
ви, търсейки подслон и статут на бе-
жанци. 

Не е възможно да знаем с точност 
колко хора са пострадали от тези набе-
зи. Всеки ден при мен пристигат хора, 
съобщаващи ми за заплахите, които 
са получили. Непрестанно чувам за 
хора, които са били нападнати. Дори 
малките деца в училище ни разказват, 
че някои от другите деца им казват да 
се махат от Ирак. Все още хора биват 
убивани, измъчвани и осакатявани 
заради това, че са християни. Дори и 
онези, които са тук заради сигурността 
на християните, биват нападани. Тези 
истории обикновено не са в топ-но-
вините. На началника на моята охрана 
– армейски полковник, на следващия 
ден му бе отрязан крака над коляното. 

Религия
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експедиция

Май пак сме тръгнали
сутрин по видело
с нашите буйни коне.

Здраво се дръж,
ти за гривата, рицарю!
Знаеш, че аз съм до теб.

Слънцето падна
в очите ни слисани,
някой го дръпна с ръка

и ослепяхме за миг,
то ни стигаше,
за да се блъснем в света.
Мечът ти падна
дълбоко на дъното
и зазвъня в пропастта...

В мъка по теб

земята разтърси се,
любовта ти се олюля.

Ти ослепя пръв от гняв
и предчувствие, че нещо
не е наред вътре в нас.

Стана така,
както ти си го искаше,
без да го кажеш на глас.
Без да помислиш,
че в мрака завинаги
пращаш една жена,

за да те чака
до края на дните си
със снимката ти в ръка.

За да се слее тя
с вратата проскърцваща

от самота и копнеж.
Само една майка
на този свят знае
как се чака дете.

Да чува
как вятърът страда до нея
и не угасва свещта,

а тя подпряла с длани
главата си,
да побелява сама.

Как те изпуснах, не зная,
но сигурно
ще се разкъсам от яд...

Този живот не е наш,
                      със сигурност!
Ще се срещнем на оня свят!

На Андрей

Между 25.03-04.04 2011 г. бе 
реализирана една идея, ко-
ято подготвяхме отдавна. 

Става дума за експедиция в необят-
ната шир на Централна Азия към 
екзотичните Република Бурятия и 
Монголия. Пътуването бе осъществе-
но от тримата рицари Иван Иванов, 
Николай Овчаров, Младен Станев и 
постулантът Любомир Крумов. То 
получи емоционалното название „По 
следите на прабългарите и Чингис 
хан” - както е известно, преди 2000 
години нашите предци са тръгнали 
към Европа именно от тези земи.

Всъщност експедиция не е съвсем 
точно понятие. Ние бяхме едни от 
малкото българи, посетили този дале-
чен край на света. Затова освен чисто 
историческите цели, си бяхме поста-
вили задачи да осъществим максимум 
политически срещи, както и да запоз-
наем повече хора с идеалите и целите 
на Ордена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим. И ние наистина успях-
ме за краткото време да се срещнем с 
кметовете на столиците на Бурятия и 
Монголия, Улан Уде и Улан Батор, 
министри и заместник-министри, де-
путати в националните парламенти. 
През Средновековието рицарите-там-

плиери са били връзка между крале и 
императори, съдействали са за уста-
новяване на мирни отношения меж-
ду враждуващи религии. Подобно на 
тях, сега издействахме и донесохме в 
България приготвени лично от съот-
ветните кметове писма за побратимя-
ване между Улан Уде и Улан Батор и 
българските градове София и Варна.

Много важни бяха и срещите, на 
които бяха обсъждани възможностите 
за развитие на туризма. В Улан Уде се 
състоя среща между нашата делегация 
и голяма част от туроператорите в Бу-
рятия. Бяха представени кампанията 
за избиране на историческите „Чу-
деса на България” на в-к „Стандарт”, 
както и археологическите сензации 
Перперикон и Татул. Обсъди се иде-
ята за създаване на чартърни полети, 
които да облекчат обмяна на туристи. 
Оказва се, че в Бурятия и Монголия 
има много хора, които никога не са 
били в Европа и имат голямо желание 
да посетят България. От своя страна 
туроператорите представиха своите 
забележителности като интересните 
исторически паметници и уникалното 
езеро Байкал. Бяха набелязани и дру-
ги възможности за сътрудничество. 

По време на пристоя ние разгле-
дахме редица исторически забеле-
жителности. В Бурятия любезните 
домакини ни показаха невероятното 
разнообразие на съществуващите там 
религии – от ритуалите на древните 
шамани, през будистките манастири 
до православното християнство и 
неговата секта, староверците. В Мон-
голия буквално попаднахме в света 
на Чингис хан с непроменени юрти, 
яздещи пастири и безбройни стада 
добитък. Хората там се интересуват 
много от българската история, поради 
което аз се наех след година да изнеса 
серия лекции за навлизането в Европа 
на живелите в Централна Азия хуни и 
на монголите през ХІІІ в.

Невероятните ни преживявания 
завършиха с риболов на езерото Бай-
кал. То беше покрито с дебел повече 
от метър лед и затова риба се ловеше 
през дупки. Ние имахме и нашите ус-
пехи, но най-важна беше сърдечната 
дружба, която се породи между нас и 
живеещите там руси, буряти и монго-
ли.   

*Николай Овчаров е директор на Института 
за средновековна история към Великия приорат 

ТАМПЛИЕРИ ПО СЛЕДИТЕ НА 
ПРАБЪЛГАРИТЕ И ЧИНГИС ХАН
Проф. д-р Николай Овчаров*, KCTJ 

С кмета на Улан Батор и първия съветник в посолоството на 
България Иван Евстатиев

Снимка със знамената на България, Русия, Бурятия и Ордена 
на Тамплиерите

симпатизанти

Михаил Белчев

Сбогом приятелю



34     Тамплиер • април 2011 г.



Тамплиер • април 2011 г.     35  

“Магията на изкуството е в 
движението. Всяко едно движение е 
уникално за себе си и води до създаване 
на красота и емоция. Изкуството е една 
първична емоция - то не трябва да бъде 
обмисляно, а просто да бъде правено.”, 
казва Павел Митков, а уникалният 
му талант и изключителен творчески 
размах го превръщат в най-продавания 
съвременен български художник не само 

у нас, но и по света. “Любимата ми 
тема е мокър град, независимо кой е 
София, Париж или Берлин - важното е 
да има град и той да е мокър.” Митков 
смята за свое най-голямо вдъхновение 
красотата на природата и улицата, 
магията на старите къщи, мостовете, 
чешмите, църквите, красота, която 
присъства навсякъде, но често не я 
виждаме.

тамплиерско изкуство

Макар и млад, Павел Митков има зад гърба си над 30 
самостоятелни изложби - Mанила, Филипините (1998); Ду-
бай, ОАЕ (1998); Солун, Гърция (2000); Будапеща, Унга-
рия (2002); Виена, Австрия (2003); Варшава, Полша (2003); 
Вашингтон, Ню Йорк и Чикаго, САЩ (2003-2004); Токио, 
Япония (2005) и пр. Негови картини са в колекциите на по-
койния Папа Йоан-Павел II, Н.В. Принц Алберт II – Крал 
на Белгия, Владимир Путин – Президент на Русия, кметът 
на Москва Юрий Лужков, сенатор Хилъри Клинтън.

Роден в София, на 17 август 1977 г., Павел Митков като 
типичен представител на зодия Лъв е устремен към пости-
гане на съвършенство както в професионален план, така и 
в личния си живот, винаги отдаден на фамилните стойно-
сти. Семейството е неговата опора.

Всяко живописно платно на Павел Митков въздействa, 
със силна доза реализъм и естетическа стойност. Основни 
мотиви в творчеството му са старите възрожденски къщи, 
българското черноморие, градските пейзажи, цветята и аб-
стракциите. 

Изкуство със силно българско присъствие, което вдъх-
новява хората да се фокусират в реалното, автентичното, 
значимото.

Напоследък Павел Митков живее и твори в Берлин къ-
дето откри галерия. www.galerie-mitkov.de 

Любимо място на художника е и чешкия курорт Кар-
лови Вари, където се помещава постоянна изложба на ав-
тора.

ПАвЕЛ МИТкОв
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Книга
ми, ритуали, традиции, обичаи, сим-
воли... - всички те са инструменти за 
структуриране. Нитове, които имат 
задачата да държат цял корпуса на со-
циалния свят. Когато нитовете се раз-
хлабят, светът се разклаща. Започва да 
се разпада и хората панически скачат 
от борда.

Протоколът е сравнително по-къ-
сен, но значим цивилизационен про-
дукт.

Той има отношение към ефектив-
ността и оптимизацията. Към властта 
и контрола. Към социалната дифе-
ренциация и колективните стилове.

Протоколът разписва позиции, 
отношения, дистанции.

Протоколът спира всекидневната 
фамилиарност.

В дълбокия исторически генезис 
на протокола вероятно стои опасно 
непредвидимата среща с чужденците 
- с другите и различните. Когато зна-
ците, дистанциите, поведенията... 
са предвидливо и достатъчно добре 
уговорени, опасността от измами и 
ексцеси намалява. Протоколът пред-
полага оптимизация на отношенията. 
Протоколът е бариера срещу произ-
вола и непредвидимостта. Овладяване 
на емоциите. Блокиране на културни-
те асиметрии. Създаване на общо по-
веденческо поле.

Неслучайно дипломатическият 
протокол има толкова „твърд” код 
-разписанията в него са максимално 
детайлни и стриктни. Така е, за да 
може в изчистен вид да са постигне 
баланс в позициите на участващите 
страни.

Протоколът е производен на соци-
алната диференциация. Социалният 
свят е стратифициран, което ще рече 
- съставен от пластове, от човешки 
групи с различен достъп до властта, 
богатствата, символните блага... Хо-
рата не просто са различни, рамките, 
в които те действат са различни. Дос-
тъпът им до словото и публичността 
също е различен.

Достатъчно е да припомним, че 
господарите се обвиват в мълчание, а 
когато проговорят тяхната реч звучи 
най-често като далечна, енигматич-на, 
разтърсваща.

Властта е разстояние. Властта е 
мълчание. Властта е тайна.

Това е един от контекстите, в кон-
то хората се научават да боравят със 
символи, да общуват със символични 
тела. Символичното тяло на краля, 
твърди Ернст Канторовиц, изгражда 
специфични отношения с времето 

и пространството, с преходността и 
трайността. То надживява физическо-
то тяло на конкретния човек и го про-
дължава във вечно кризисното поле на 
властта. Символичното тяло винаги е 
обгрижено от ритуали, накичено е със 
знаци, обезпечено е от протоколи. 

Великите владетели на този свят 
и великите реформатори са знаели 
всичко това.

За да бъде модернизирана арха-
ичната крепостническа Русия, Петър 
Велики въвел сложната система на 
ранговете, разграфил детайлно со-
циалните позиции и ги накичил със 
знаци. Създал един геометризиран 
социален идеал, положил основите на 
мащабна бюрократична утопия. По-
следиците от тази утопия се усещат и 
до днес в различни посоки.

Не на последно място, протоколът 
е строгост, принуда. Той регла-менти-
ра, сковава, вкарва в рамки.

Затова срещу него са се бунтували, 
мечтали са свободата като разбиване 
на рамките, като елиминиране на кон-
венциите. Когато ритуалът е лишен 
от съдържателна мощ, той се схваща 
единствено като форма, пуста форма. 
И неминуемо залинява.

С протокола е същото. И той е 
преживял своите отрицатели, обя-
вяван е за сляп от внезапно проглед-
налите маси, свидетел е на поредица 
плебейски революции.

Въпреки подозренията, филипи-
ките и заклинанията, протоколът е 
оцелял в различни сфери на общест-

вения живот и продължава да бъде тя-
хна сърцевина.

Протоколът е социална граница. 
Той е стилова норма. Овладяването на 
протокола изисква усилие, означава 
воля и способност за приобщаване.

Протоколът е споделяне на сло-
весни регистри - да се говори и пише 
по определен начин.

Протоколът е споделяне на по-
веденчески регистри - да се овладеят 
поривите на импулсивното тяло, да 
бъдат нормирани жестовете.

Протоколът е благородството на 
дългата дистанция и култивирано 
умение да се поддържа тя. Ниските 
социални слоеве са фамилиарни, не-
по-средни, те действат в максимално 
близки или напълно унищожени дис-
танции.

Настоящето издание на Ордена на 
рицарите тамплиери на Йерусалим, 
Велик Приорат на България, има кон-
кретна цел и безспорна прагматич-
на стойност. Но трудът отива отвъд 
обикновените описания на нормите 
и правилата и се откроява като свое-
образна история и енциклопедия на 
протокола. Изследването е важен жест 
към слабо развитата протоколна кул-
тура в страна като България. По при-
чини, които са ясни, тя пристрастно 
и трайно се е задържала в народното, 
смеховото, фамилиарното, плебей-
ското... Вечната битка на каскетите с 
бомбетата, на абите и потурите с фра-
ковете - знаем от кого е печелена най-
често.

Днешното българско общество 
драматично се нуждае от примери за 
висок стил.

Нуждае се от достолепие и от ритуал-
ност.

Нуждае се от принципите, правилата 
и жестовете на рицарството.

Дано да ги намери в тази книга!

И като ги намери - да ги пожелае.

Да ги вгради в основите си!

Да ги превърне в траен опит!

Да изгради истински духовен елит!  

Проф. Валери Стефанов

Една книга посветена на про-
токола неминуемо ни изправя 
пред по-общите въпроси за 

реда и безредието, за закона и безза-
конието, за смисъла и ценностите.

Митовете за сътворението ни каз-
ват, че мракът и хаосът са прогонени 
от Светлината и Реда, но истината е, 
че те никога не са си отивали. Мракът 
търпеливо стои пред вратите на света 
и чака отново да го завладее.

Затова така настоятелно помним, 
че човешкият свят е двойствен, че 
светлината е крехка ценност, че редът 
е непрестанно усилие.

Дори и без да се оглеждаме знаем, 
че край нас непрестанно възникват 
напрежения, избухват примитивни 
инстинкти, разгарят се конфликти, 
приижда разрухата.

Срещу всичко това човекът има 
призванието на пазител. Призван е, с 
доблестта и храбростта на рицаря, да 
пази изграденото, да спира пълчи-ща-

та на мрака, да чертае граници с меча 
на справедливостта.

Самата култура е тъкмо това - про-
карване на граници, обработване на 
магмата, оформяне на съзнанията, 
въвеждане на правила... Културата е 
заставане зад ценности и сплотяване 
около принципи.

Древните източни царства, Египет 
на фараоните, старозаветните евреи, 
гърците на Солон, римляните, хрис-
тияните... - всички те са познавали си-
лата на законите. Знаели са, че някои 
неща не бива да се правят, защото са 
разрушителни - „Не пожелавай...!”, 
„Не прави...!”, „Не...!” Разбирали са, 
че спазването на Заповедите е гаран-
ция за оцеляване, за сплотяване и 
просперитет.

Всяка забрана е плод на идеали-
зация - човекът ще бъде различен от 
това, което е, ако се подчинява на по-
велята.

Законът е бразда, спрямо която 

трябва да се избере позиция. Той е 
алгоритъм на поведение, предупреж-
дение, санкция.

Днешният свят е резултат, получен 
от безкрайно дълъг процес на циви-
лизоване. В този процес отделният 
човек и общността са си помагали, 
внасяли са корекции, структурирали 
са отношения, оформяли са дистан-
ции.

Ако искаш да бъдеш част от света, 
трябва да владееш неговите кодове! Да 
знаеш кое как се прави.

Социогенезата и психогенезата, 
убеждава ни Норберт Елиас, са очер-
тали дълга следа. Ако тръгнем по нея 
ще установим през какви перипетии е 
минал процесът на цивилизоване. Ще 
разберем как видимото и безпринцип-
но вилнеещо насилие между човеците, 
бавно е прибрано в контролиращите 
инстанции на съзнанието. „Складира-
но” е в институциите на надзора.

Митове, закони, нравствени нор-

ПРОТОкОЛЪТ  
вОЛя зА СТИЛ

на вашето внимание

Днешното българско общество 
драматично се нуждае от примери 
за висок стил. Нуждае се от 
принципите, правилата и жестовете на 
рицарството.
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За да си обясним енигма-
тичните противоречия на 
процеса срещу тампли-

ерите, трябва да си поставим 
въпроса дали извън своите ви-
дими дейности Орденът не крие 
в недрата си някакво тайно об-
щество или фракция, отреде-
на за някои подбрани членове, 
дали след официалното прие-
мане някои от тамплиерите не 
са подлагани на някакво тай-
но посвещение, произлизащо 
от още по-таен устав и дали не 
изповядват, под прикритието 
на ортодоксалната вяра, една 
скрита и съвсем не-католическа 
доктрина.

 Показанията на много 
френски тамплиери подхран-
ват тази хипотеза. Тамплиерът 
Госран дьо Монпеза например 
заявява: „Имаме три члена в Ус-
тава ни, които никой никога не 
ще узнае, с изключение на Бог, 
дявола и Магистрите.“  Рицари-
те Раул дьо Пресл, Никола Си-

мон и Гишар дьо Маржиак по-
твърждават: „В Ордена имаше 
едно толкова необикновено пра-
вило, че тайната за него трябва-
ше да бъде пазена строго и все-
ки ще предпочете да му отрежат 
главата, отколкото да я разкрие. 
По време на Главния капитул се 
извършва нещо толкова тайно, 
че ако някой страничен човек 
за нещастие стане свидетел на 
това, дори да е самият крал на 
Франция, членовете на капиту-
ла, без да се страхуват от нака-
зание, ще убият този свидетел, 
независимо от неговата титла. 
Жерве дьо Бове, командор на 
Храма в Лаон, притежава малка 
книга с Устава на Ордена, която 
показва доброволно, но той има 
и една друга, по-тайна, която за 
цялото злато на света няма да 
покаже на никого.“ 

Често условията, при кои-
то са изтръгвани показанията 
във Франция, могат да хвърлят 
съмнение за тяхната достовер-

ност, ако не са потвърдени от 
английските тамплиери, които 
нито са измъчвани, нито дори 
са арестувани. Всъщност Уи-
лям дьо Поклингтън, Етиен 
дьо Стейпълбрюге   и Жан дьо 
Сток (последният е приет в Ор-
дена лично от Великия магис-
тър Жак дьо Моле) разкриват 
следното: „В действителност в 
Ордена съществуват два вида 
приемане: първото е самото 
постъпване в Ордена, в чиято 
церемония няма нищо осъди-
телно, второто може да се осъ-
ществи само след много години, 
то е отредено само на някои и е 
много тайно.“ 

ТайнияТ УсТав на 
Ордена на Храма

Мария Арабаджиева DCTJ

Дали „това толкова тайно иници-
иране“, което според френските там-
плиери придружава второто приема-
не, не включва отричането от Христос 
и плюенето върху кръста, приписани 
на обвинените от техните обвини-
тели? Дали не става дума именно за 
тези грехове, които са причината за 
изписването на толкова много мас-
тило? Призован да обясни тези думи, 
един от високопоставените сановни-
ци на Ордена на Храма, Жофроа 
дьо Гонвил – командор на 
Аквитания и Поату, зая-
вява: „Има такива, които 
твърдят, че това е едно от 
зловредните и извратени 
въведения на Магистър Рон-
селен в Устава на Ордена.“ 

В един скорошен свой труд г-н 
Албер Оливие поставя въпроса за 
стойността на това изявление: 
„Никой, – пише той – не знае 
кой е този Ронселен, за 
когото говори Гонвил.“ 
И наистина никакъв 
Ронселен не фигу-
рира в списъка на 
Великите магистри 
на Храма. Но ако 
внимателно прегле-
даме документите на 
процеса, ще открием, че 
Ронселен не е въображаем 
персонаж, измислен от един 
тамплиер, притиснат от въпро-
си. Става дума за Ронселен дьо Фос, 
рицар от Прованс, приет в Ордена 
на Храма през 1281 г. от брат Гийом 
дьо Болиьо. 

В този момент можем да напра-
вим две забележки: на първо място, 
титлата Велик магистър, приписана 
от Гонвил на Ронселен, и промяната 
на Устава на Ордена от тази личност 
в сянка ни позволяват да предполо-
жим, че при тамплиерите съществува 
нещо, което днес бихме нарекли „па-
ралелна йерархия“ и че зад Великите 
магистри, познати на всички, са при-
крити тайни Магистри, чиито функ-
ции познават единствено малка група 
от посветени. 

На второ място, отричането и 
плюенето върху кръста – на пръв 

поглед толкова светотатствени риту-
али, че въпреки множеството призна-
ния, ги обявяват за измислици. Но те 
могат да бъдат обяснени с факта, че 
просветените тамплиери възприемат 
религиозния релативизъм, разцъф-
тяващ на Изток. В този смисъл могат 
да бъдат тълкувани и показанията на 
тамплиерите Фулк дьо Троа, Бертран 
дьо Монтиняк, Жан дьо Шом. Те 

твърдят , 
че при ритуала за 
посвещаване наставни-
ците им казвали, показвайки 
към разпятието: „Не придавайте 
голямо значение на този тук, защото 
той е прекалено млад; вярвайте само 
във висшия Бог.“ Става ясно, че там-
плиерите са наясно колко по-стара от 
християнството е темата за смъртта 
и възкръсението на един бог и могат 
да видят в тази тема единствено але-
гория; идеята за въплъщението и за 
смъртта на Бог вероятно им изглежда 
абсурдно противоречие, дори бого-
хулство; или Иисус е Бог и не може 
да умре, или пък, ако е умрял, не може 

да бъде Бог: старата алтернатива на 
каббалисти и гностици.

В този аспект плюенето върху 
кръста означава единствено отри-
цание на символа на това оскърбле-
ние - обида, нанесена на нетленното 
божие съвършенство от хора, които 
посмяват да изобразят Бог като свое 
смъртно подобие. Тази враждебност 
към идеята за Бога, който става човек, 

силно контрастира при 
същите тамплиери с 

боготворенето на 
Богородица и про-
тивопоставянето ù с 
„прекалено младия“ 

Христос: „Богороди-
ца е началото и края на 

нашата религия, защото тя е 
съществувала отпреди плани-

ните и земята.“

Въпреки всичко, съществуването 
на тайна доктрина и организация в 
сърцето на Ордена на Храма може да 
мине за една проста хипотеза, изгра-
дена на твърде бледи следи – до 1780 
г., когато Фредерих Мунтер, епископ 
на Копенхаген, прави важно откритие 
в архивите на Ватикана.

Това откритие всъщност е пер-
гамент, сгънат на четири, съдържащ 
текст в две колони, изпълнен с роман-
ски краснопис и украсен с големия 
разширен кръст на Ордена на Храма; 
пергаментът е разделен на четири 

части.

В първата част е поместен 
официалният Устав на Ордена, 
преписан на ръка от някой си 

Матьо дьо Трамле в „деня на св. 
Феликс, Лето Господне 1205“; 
днес тази част е пазена в Библио-

тека „Корсини“ в Рим. 

Втора и трета част датират от 1240 
г. и са подписани от Робер дьо Сам-
фор, който в действителност е визи-
тор на Храма в Англия. Те съдържат 
съответно петдесет части, групирани 
под титула: „Тук започва Книгата на 
кръщението с огън или Тайните ста-
тути, съставени за Братята от Магис-
тър Ронселинус.“

Последната четвърта част е оза-
главена: „Тук започва списъкът на 

ИстОРИя НА ОРДеНА
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тайните знаци, 
които Магистър 
Ронселинус събра“. 
В нея са поместени 
криптографични означе-
ния.

Епископ Мунтер не остава 
за дълго време притежател на тези 
безценни документи. В едно писмо, 
написано до неговия приятел Уилке, 
който подготвя книга за историята на 
тамплиерите, той разкрива, че по-го-
лямата част от тях изчезва неизвестно 
как. Чак през 1877 г. немският учен 
Мерцдорф публикува трите последни 
части от открития от епископ Мунтер 
манускрипт, намерен от него по слу-
чайност сред свитъците на частен ар-
хиви в Хамбург.

Интересно е да цитираме някол-
ко члена от Тайния устав, съставен 
от мистериозния Магистър Ронсе-
лен. Някои от тях са свидетелство за 
хетерогенните и смели идеи, обхва-
нали Ордена на Храма: Част ІІ, член 
5 – „Знайте, че Бог не прави разли-
ка между хората, независимо дали са 
християни, сарасинци, евреи, гърци, 
римляни, франки или българи, защо-

ИстОРИя НА ОРДеНА

то всеки човек, който приеме Бог, е 
спасен“. 

Тези пасажи потвърждават религи-
озния релативизъм на тамплиерите и 
показват, че оскърблението на кръста 
в техните очи няма нечестив смисъл; 
но очевидно е, че в Средновековния 
запад подобни концепции е по-добре 
да бъдат пазени в тайна.

Други членове разкриват доста 
смущаващото привличане на тампли-
ерите от окултизма: Част ІІ, член 9 
– „Невежеството е източник на мно-
го грешки, никой няма да бъде при-
ет между Избраните, ако не познава 
поне Trivium и Quadrivium“. Знае се, 
че този израз обхваща седемте сво-
бодни изкуства: граматика, диалекти-
ка, риторика, от една страна, от дру-

га – музика, геометрия, астрономия, 
аритметика. Всъщност всяка от тези 
науки е под влиянието на определен 
астрологичен знак: Луната съответ-
ства на граматиката, Меркурий – на 
диалектиката, Венера – на риторика-
та, Марс – на музиката, Юпитер – на 
геометрията, Сатурн – на астрологи-
ята, накрая Слънцето – на науката за 
числата, наричана след времената на 
Питагор „пробудения разум“. Ясно е, 
че малцина са тамплиерите, способни 
да проникнат в тази повече или по-
малко прокълната „no man’s land“ на 
знанието, така че официалните пред-
водители на Ордена не са винаги тези, 
които заемат най-висшите длъжности 
в йерархията на тамплиерите.

Други членове на Тайния устав 
наблягат върху опазването на тайната, 
което присъства вече в официалния 
правилник: Част ІІ, член 29 – „Ако 
някой брат се забрави, било поради 
лекомислие, било поради бъбривост, 
и издаде и най-малка част от Тайните 
статути, или от това, което се прави 
по време на нощните капитули, той 
ще бъде наказан съразмерно греш-
ката си. Ако някой ви разпитва пред 
правосъдието за обичаите, законите, 
статутите и тайните начинания на 
Ордена, опълчете са на тази тира-
ния, като отричате и се кълнете във 
вашето невежество“. Предпазливият 
Ронселен стига още по-далеч: Част ІІ, 
член 16 – „Тайните статути не ще бъ-
дат преведени на никой профански 
език и не ще бъдат никога дадени на 
редовите братя“. От тази препоръка 
можем да предположим съществува-
нето на тайни „на второ ниво“, твър-
де вероятно отразени в шифровани 
документи, които след изчезването на 
архивите на тамплиерите, никога вече 
не са намерени.

Но далеч по-любопитни са чле-
новете от третата част на Тайния ус-
тав, посветени на издигнатите или из-
ползвани от тамплиерите паметници 
и предохранителните мерки, които те 
вземат за прикриването на дейност-
ите, които понякога са извършвани 
там.

„На Изток – пише великият френ-
ски археолог Емил Мал – кръстоно-
сците научават от византийците и 
арабите изкуството да укрепват за-
мъци, хилядолетно изкуство на Азия, 

датиращо още от Антична Асирия”. 
Във Византия строителите действи-
телно са обединени в тайни коле-
гии, датиращи от Римската епоха и 
използващи херметични символи. 
Колкото до Ордена на асасините – 
мюсюлманският аналог на Ордена на 
тамплиерите, с който те поддържат 
най-добри връзки – неговата основ-
ната организационна единица е тарук 
(tarouq). Това е обединение на стро-
ители, от чието име, както предпо-
лагат множество автори, произхожда 
названието на картите Таро; членове 
им, след като са посветени в тайното 
учение, за което знаем твърде малко, 
овладяват архитектурни техники, во-
дещи произхода си от Древен Египет. 
Така асасините построяват над десет 
замъка само в провинция Тир. Това 
обяснява своеобразието на тамплиер-
ската архитектура, която стъписва ис-
ториците, неуспешно опитващи се да 
проникнат в тайната на тези строежи.

В своята дисертация, посветена на 
замъците в Светите земи, бъдещият 
полковник Томас Лоурънс, известен 
като Лоурънс Арабски, пише: „Там-
плиерите, които винаги са били подо-
зирани в склонност към ереси и мис-
териозни източни умения, възраждат 
традиционната архитектура на Юс-
тиниан, такава, каквато я представят 
крепостите на Сирия, и я доразвиват 
в по-опростени форми“. Юстиниа-
новата традиция се характеризира със 
строежа на крепости с тройна система 

от оградни стени и често използване 
на осмоъгълни форми. Тройното за-
граждение, доколкото има защитна 
стойност, притежава както емблема-
тичен, така и символичен характер, 
както установява това археологът Луи 
Шарбоно-Ласе . Колкото до осмо-
ъгълника, който във военен план не 
представлява никакъв интерес, то за 
тамплиерите той има важна симво-
лична стойност, тъй като е геомет-
рична фигура, определена от уде-
беления в краищата на раменете си 
кръст- емблема на Ордена. Затова, 
както отбелязва Виоле-льо-Дюк, по-
голямата част от тамплиерските кон-
струкции са осмоъгълни . Впрочем, 
понякога се среща комбинацията от 
тройно заграждение и осмоъгълник, 
както в един параклис от 16 в., открит 
през 1926 г. от селяни под руините 
на абатство „Сьойи“ в Турен, където 
дълго време пребивава Рабле.

Следователно можем без резерви 
да приемем мнението на Пол Нодон, 
бележит специалист по история на 
архитектурата: „Когато тамплиерите, 
подпомогнати от християнски ра-
ботници, започват да изграждат ко-
мандориите из Европа, те разполагат 
с тайните и традиционни обреди на 
византийските колегии и на мюсюл-
манските таруки, повече или по-мал-
ко смесени в един херметичен син-
кретизъм. Няма да е прекалено смело 
твърдението, че тези тайни и тези 
обреди проникват и в сформиращи-

те се през същата епоха занаятчийски 
гилдии, които тамплиерите използват 
или ръководят при построяването на 
важни обекти.“ 

Факт е – вероятно читателят, въве-
ден в херметичния речник, вече е забе-
лязал – че както самата архитектура на 
тамплиерите, така и имената на техни-
те замъци на Изток не са случайни. Те 
съдържат в себе си странни съзвучия и 
препратки – „Брода на Иаков“, „Чер-
вената земя“, „Царският камък“ (Petra 
Regalis), „Белият пазител“, „Солни за-
мък“, „Замъкът на Яйцето“, „Замъкът 
на Феята“. В изключително странната 
хроника на Оливие Схоластика става 
дума, че когато копаят на нос Атлит в 
Сирия основите на Замъка на поклон-
ника, тамплиерите откриват едновре-
менно извор и съкровище, което ни 
навежда на мисълта, че те като правило 
строят на места, познати и използвани 
от други преди тях.

Член 8 от Тайния устав впрочем 
препоръчва: „Там, където вие ще по-
строите големи сгради, оставете знаци 
за разпознаване“; от това подразбира-
ме, че някои постройки на тампли-
ерите са шифровани конструкции, 
каменни ребуси.

Няма никакво съмнение, че там-
плиерите са майстори в изкуството на 
криптографията. По време на проце-
са командора на Храма в Немур раз-
крива, че е „обучил повече от чети-
ристотин братя в тайните писания“. 
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В трите единствени съхранили се 
екземпляра от официалния Устав на 
Ордена, наистина присъстват крип-
тографски знаци, които доказват съ-
ществуването на тайни азбуки при 
тамплиерите.

Една от тези азбуки е дешифри-
рана от професор Пробст-Бирабен. 
Той разкрива у рицарите такава кодо-
ва изобретателност, достойна за Ед-
гар По в Златният скарабей.

Това ни дава очевиден повод да се 
запитаме, защо тамплиерите развиват 
до такава степен вкуса към тайното, 
че дори го вписват в своите построй-
ки. Уставите на Магистър Ронселен 
отговарят до известна степен на този 
въпрос. Членове 7 и 19 впрочем пре-
поръчват: „Направете във вашите 
къщи места за събирания, простор-
ни и скрити, които да могат да бъдат 
достигани посредством подземни ко-
ридори, за да могат братята да отиват 

на събранията необез-
покоени… Забранено 
е в командориите, къ-
дето не всички братя 
са Избрани, да бъдат 
третирани материи 
посредством 
ф и л о с о ф -
ските науки, 
както и да 
бъдат пре-
образувани 
п р о с т и т е 
метали в зла-
то или сребро. 
Това може да се 
п р е д -
приема 
с а м о 
тайно, на скрити 
места.“ 

(Следва продължение)
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Светата Библия (La Sainte Bible) с гравюрите на Гюстав Доре е публикува-
на за пръви път през 1865 г. на френски език, а през следващите няколко 

години нейни издания излизат и на други европейски езици, като и на 
иврит. Това произведение на Доре е с първостепенно значение в историята на 
изкуството през XIX век. Илюстрациите на Доре към сцени от Ветхия и Новия 

завет стават изобразителната представа за поколения напред.

Настоящите три тома от Библията с повече от 200 илюстрации на Гюстав Доре 
са част от новата поредица от албумни издания - “ARS LongA”, посветена на 
изкуството на графиката. В нея могат да се видят колекции от гравюри както 
на Доре, така и на други изтъкнати художници, създали вечни и неповторими 

шедьоври на графичното изкуство.

Книгата е издадена по поръчка на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, Велик 
Приорат България и е под № 19 от библиотеката на Велик Приорат България.
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