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 генерал-майор (ор) Румен Рал-
чев - GCTJ, СМТН
Член на Великия Магистериум на Ордена 
Носител на Великия Кръст на Храма на 
Йерусалим
Велик Приор I
Велик Приорат България

Уважаеми Братя, Сестри 
и Постуланти, 
Скъпи симпатизанти,

Годината започна с вълнения и 
насилие в арабските страни, но и 
с надежда за демократични про-
мени. Основни участници в това 
движение станаха младите хора. 
У нас, за съжаление, част от 
младите хора се дистанцират 
от обществения живот. Увелича-
ват се случаите на неоправдана и 
безсмислена агресия. В последните 
няколко дни видяхме млади хора 
да се оранизират за участие в по-
громи и побои над невинни хора. 
Начинът на изразяване на граж-
данска позиция е не по-малко ва-
жен от самата позиция. Достоен 
за похвала и уважение е молебе-
нът за мир и разбирателство, 
който отслужи Варненският 
митрополит Кирил, но този акт 
остана изолиран и нечут. В на-
стоящия брой на нашето списание 
се спираме на насилието в Осло 
– непредизвикано и безсмислено. 
Тази тема ще присъства и на 
3-тия Духовен събор на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йеруса-
лим – Велик Приорат България 
в Стара Загора (8-9 октомври). 
Като гражданска организация, 
ние сме част от българското об-
щество и не можем да останем 
безучастни, както при прояви на 
насилие, заплашващи обществе-
ния мир, така и пред опасността 
тези прояви да прераснат в етни-

ческа и верска 
нетърпимост. 
Обясним е стре-
межът на мла-
дите хора да 
изявяват себе си 
като личности, 
да са различи-
ми. Липсата на 
идеи, морални 
устои и вяра в 
християнските 
ценности, обаче, може да доведе до 
опасни и дори трагични последи-
ци. Необходимо е да се обединим 
като общество в нетърпимостта 
си към подобни прояви. 

От няколко години Рицарите, 
Дамите и Постулантите от 
Велик Приорат България рабо-
тят в няколко български учили-
ща в различни градове и села на 
България. Подкрепени както от 
родителите, така и от държав-
ните институции и училищата, 
ние постигнахме редица успехи в 
работата с младите хора. Тези 
усилия трябва да продължат. 
Добрите примери са тези, които 
трябва да се чуват в обществено-
то пространство, и ние всички 
следва да работим за това. 

Аз съм оптимист за младите 
и тяхното изграждане като от-
говорни и съзидателни членове на 
нашето общество. Необходимо е 

всички ние – граждански органи-
зации, църква, държавни и общин-
ски власти – да обединим усилия-
та си за постигане на тази цел. 

Господ да ви благослови.
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аТенТаТиТе в оСло
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аТенТаТиТе 
в осло

На 22 юли, петък, в Осло бяха извършени два 
бомбени атентата, след което атентаторът – Андерш 
Брайвик – собственоръчно разстреля 77 невинни 
жертви. Тези убийства потресоха света. Атентаторът 
публикува и манифест от 1500 страници в Интернет, 
съдържащ объркани послания – десни екстремист-
ки виждания със закани за „европейска гражданска 
война”, която ще доведе до екзекуцията на „култур-
ните марксисти” и прогонване на мюсюлманите. Из-
битите от Брайвик хора са главно младежи, които са 
били на лагер, организиран от управляващата лей-
бъристка партия, която атентаторът обвинява в при-
емането на мултикултурни идеали и индекринаци-
ята на младежта с тези идеали. Според Брайвик, това 
ще доведе до ислямизация на Европа. 

Последните проучвания опровергават твърдения
та на атентатора. Форумът за религия и обществен 
живот във Вашингтон публикува през 2010г. обшир-
ни проучвания за броя на мюсюлманското население 
в Европа. Проучванията показват, че към 2030 г. в цяла 
Европа общият брой на това население ще бъде 8%, 
като темпът на растеж на мюсюлманското население 
намалява, особено в Европа. 

Манифестът на Брайвик, публикуван в Интернет, 
съдържа и негови снимки с униформи на американ-
ските пехотинци, сако с железния кръст на хитле-
ристка Германия, с тамплиерски кръст и с масонски 
символи. 

Орденът на Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
излезе със специална декларация по тези събития. 
Великият Приор на Норвегия – Н. Пр. Щайн Тенебо 
също направи изявление до Великите Приорати на 
Ордена (публикуваме двата документа отделно). 

Велик Приорат България се присъедини към 
официалната декларация на Ордена от 24.07.2011 г. 
и призова всички граждански организации в Бълга-
рия да се обединят срещу ксенофобските прояви и 
липсата на верска и етническа толерантност. 



ОРДЕНЪТ
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Открито изявление във връзка 
с убийствата в Ютьоя, Норвегия

24 юли 2011

Международният Орден на Рицарите Тамплиери, 
познат по света като Ordo Supremus Militaris Templi 
Hierosolymitani (OSMTH) изразява своето найдълбо-
ко съчувствие към народа на Норвегия във връзка с 
ужасните събития, случили се в петък, 22 юли. Меж-
дународният Велик Майстор Патрик Рей, междуна-
родният Велик Командер Робърт Дисни и Великият 
Приор на Норвегия Щайн Тенебо, както и всички 
членове на Ордена, осъждат безразсъдните терорис-
тични действия, за които се твърди, че са извършени 
от Андерш Беринг Брайвик, и изпращат своите най
искрени съболезнования на семействата на загина-
лите, техните приятели и народа на Норвегия. 

OSMTH (регистриран в Швейцария, СН660
.19729994) е икуменически християнски братски ор-
ден и асоциирана от ООН неправителствена органи-
зация. Като такъв, той е единствената организация 
на Рицарите Тамплиери, призната международно 
като неправителствена организация (НПО). OSMTH 
е известен с изграждането на мостове на мир и разби-
рателство по света. Членовете на OSMTH са готови 
да протегнат ръка на норвежкия народ по всякакъв 
начин, по който това би било необходимо.

Всички ние гледахме с ужас и объркване шоки-
ращите кадри от Ютьоя, Норвегия – невинни деца 
и възрастни, буквално избивани от вилнеещ дясно-
ориентиран фундаменталист. Това може да се опи-
ше единствено като национална трагедия с между-
народни последствия.

Христовото послание е послание за любов, разби-
рателство и толерантност на всички народи по света. 
Как Андерш Беринг Брайвик е изтълкувал погреш-
но и преиначил Христовото послание, надхвърля 
разума или вярата. От различните медийни публи-

Международният 
орден на Тамплиерите 



ОРДЕНЪТ
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Международният 
орден на Тамплиерите 

кации става ясно, че Андерш Брайвик принадлежи 
към ултрадясно крило на група фундаменталисти, 
възнамеряваща да отърве Европа от имиграционното 
й население. Групировката „Европейски военен орден 
и наказателен трибунал“ (PCCTS – Knights Templar) 
няма отношение – философско или чрез присъединя-
ване към OSMTH – Knights Templar International.

Като неполитическа организация, нашата работа 
често пъти се провежда в партньорство и за благото на 
всички народи, без оглед на вяра, кредо или етническа 
принадлежност. Макар и християнски орден, OSMTH 
не е църква, фундаменталистка групировка или ми-
сионерска организация – ние не даваме духовни на-
пътствия, нито съдим онези, които следват друга вяра. 
Ние не сме съвременни „Кръстоносци”. Ние изразява-
ме християнската си вяра чрез добрите си дела. 

Още веднъж, OSMTH би желал да отправи искре-
ните си съболезнования към народа на Норвегия и 
найвече към семействата и приятелите на тези бедни 
погубени души. Това е момент на огромна, огромна 
тъга... скърбим с вас. Молитвите ни са за тези, които 
бяха отнети, и за тези, които понасят загубата им.

Членовете на OSMTH
Knights Templar International 

Non Nobis, Domine, Non Nobis, 
Sed Nomini Tuo Da Gloriam 

осъжда безумните 
актове на насилие 
в норвегия
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Ваши Превъзходителства, 
уважаеми Велики Приори, 

Братя и Сестри, 

Благодаря Ви за всичките изпълнени с любов 
мис ли и послания. До този момент бях „неспособен” 
да отговарям на милите ви писма, просто „седейки и 
гледайки трагедията”. 

Никога не сме си и представяли това да се случи в 
Норвегия. 

В разгара на трагедията аз се „радвам”, че това е 
един луд норвежец,  а не международна (мюсюлман-
ска) терористична атака. 

Може би сте видели, че той използва нашите там-
плиерски знаци, но той НИКОГА не е бил член или 
приятел на OSMTH в Норвегия. В петък, точно 4 часа 
преди атаката, той си слага масонска престилка във 
Фейсбук, като че ли иска да уязви и масоните, и там-
плиерите. 

Той е член на норвежкото франкмасонство, но със 
сигурност ще бъде изгонен незабавно. 

обръщение на 
преп. щайн Тенебо GCTJ
велик приор, 
велик приорат норвегия 
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Сърцето ми плаче!!!

Скъпи Братя и Сестри,
много хора ще задават въпроси за нас от OSMTH.
Ние трябва да продължим да се борим за демокрация, за сво-

бода, за човешки права и за това, хората  да бъдат свободни да из-
бират своята религия, но ние никога не трябва да позволяваме на 
хора от организации като тази да поемат контрола, не трябва да 
бъдем наивни!

Ние никога на трябва да си помисляме да напуснем нашата ор-
ганизация OSMTH. Лично аз няма!

Норвегия е една малка, мирна държава. Цялата страна от петък 
насам е парализирана. Нашето парвителство и нашият крал и се-
мейството му свършиха прекрасна „работа” през тези два дни. Съ-
щото сториха и полицията, армията, лекарите, Червеният кръст и 
много отделни хора. Бог да ги благослови!!

Почти сто млади живота си отидоха, седемдесет и седем от тях 
застреляни, един след друг, от единединствен човек. 

ЛУДОСТ!!! Нямаме думи за това.
От години работя за различни министерства в Норвегия – тази 

година за Министерство на горивата и енергетиката. Сградата им 
бе унищожена в петък в бомбената атака. Вчера бях поканен да се 
присъединя към Министъра на горивата и енергетиката  на Нор-
вегия и всичките му служители на кризисна среща, днес разгова-
рям с оцелели и техни близки. 

Не е за вярване!!!
Приятели, молете се за всички убити млади хора, молете се за 

всички невинни, убити или пострадали в бомбения взрив мина-
лия петък.

През този същия ден станах дядо на първото си внуче – Фи-
лип!! Дъщеря ми Катрин и съпругът й Ерик, който е млад лекар, 
плачат при това ужасно събитие, същевременно се опитваме да 
се радваме на невинното бебе, родено в Норвегия, знаейки, че ко-
гато издигнем знамето за рождения му ден, цяла Норвегия ще си 
спомня последния петък – норвежкия 11 септември, година след 
година...

Моля ви, молете се и за тях.
Към всички вас, нека бъде мир в сърцата ви, благодаря ви за 

молитвите.
Благодаря за всички имейли, които получих.
Моля, ако желаете, препратете този имейл на всички членове 

от Вашите Велики Приорати, заедно с Псалм 23.

Господ да ви благослови.
nnDnn
Братски ваш
Щайн Тенебо

обръщение на 
преп. щайн Тенебо GCTJ
велик приор, 
велик приорат норвегия 
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деликатен проблем, който предиз-
виква Стогодишната война, за да се 
сложи край на кризата със собстве-
ността. 

Когато Андре дьо Монбар ста-
ва Велик Магистър, той вече е стар 
рицар, уморен от прекараните 
около 25 години сред редиците на 
войската на Храма на Исус Хрис-
тос. Като Велик Магистър той не 
е особено активен и през 1156 г. 
изоставя поста си и се оттегля в 
абатство Клерво, точно както Еве-
рар дьо Бар постъпва преди него. 
Умира няколко месеца по-късно 
през октомври 1156 г. 

от св. Бернар Устав на Ордена. 

Андре дьо Монбар заема длъж-
ността сенешал на Ордена повече 
от петнадесет години, преди да 
приеме избирането си за Велик 
Магистър на Ордена през 1154 г. 
Това се случва, след като Бернар 
дьо Трамле умира по време на об-
садата на Аскалон. 

Андре дьо Монбар приема из-
бирането си с единствената цел да 
попречи на избирането на Гийом 
дьо Шаналей, който е фаворит на 
Луи VІІ, крал на Франция. 

Гийом дьо Шаналей е син на 
Гийом I дьо Шаналейл, герой 
от Първия кръстоносен поход и 
приближен на Раймон IV, граф на 
Тулуза. Избирането на дьо Ша-
налей би позволило на френския 
крал Луи VІІ да контролира Орде-
на на тамплиерите. Този контрол 
на свой ред би могъл да се използ-
ва за уреждане на деликатния про-
блем с Аквитания. 

Когато крал Луи VІІ се жени за 
Алиенор Аквитанска, териториите 
на кралството на практика се удво-
ява – толкова голямо е наследство-
то, дошло чрез този брак. Но през 
август 1152 г., в отговор на молба 
от крал Луи VІІ, Папата анулира 
брака по причини на кръвно род-
ство. Когато Алиенор се омъжва за 
Хенри ІІ Плантагенет Английски, 
на когото дава същото наследство, 
правото на собственост над поло-
вин Франция наистина се оказва 

ОРДЕНЪТ
Първите

андре 
дьо Монбар 
V-ти Велик Магистър на Ордена

андре дьо Монбар (5 ноем-
ври 1097 –  1156 г.) е петият 
Велик Магистър на рица-

рите тамплиери и също така един 
от деветимата основатели на Орде-
на на Храма.   

Семейство Монбар произхожда 
от Хохадел в Бургундия, а Андре 
е чичо на св. Бернар дьо Клерво. 
Той е полубрат на майката на Бер-
нар – Алет дьо Монбар. 

Андре дьо Монбар заминава за 
Палестина заедно с Юг дьо Пайен 
и още седем други рицари. След 
основаването на Ордена на Храма 
той става последователно коман-
дор на град Йерусалим, сенешал 
(1150 г.), а през 1154 г. е избран за 
Велик Магистър на Ордена.

Съборът в Троа. По искане на 
Юг дьо Пайен, крал Балдуин пише 
на Бернар дьо Клерво с молба за 
съдействие при изработването на 
Житейските правила – система от 
норми, определящи правата и за-
дълженията на всички членове на 
религиозните Ордени. Освен това, 
св. Бернар е помолен да получи 
одобрението на Папата за тампли-
ерския Орден. Андре дьо Монбар 
и Гондемар са изпратени при Бер-
нар с това искане. В резултат на 
това, на 14 януари 1129 г. е свикан 
Съборът в Троа, председателстван 
от папския посланик, кардиналът-
легат за Франция Матю от Алба-
но. На 31 януари на Юг дьо Пайен 
официално е връчен изготвеният 
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Водачи на Ордена

Велик Генерален Канцлер 
на Ордена

перти 
руотсало

перти Руатсало е роден на 
1 ноември (Денят на Вси 
Светии по католическия ка-

лендар) 1953 г. в Турку, Югозападна 
Финландия. Град Турку е старата 
столица на Финландия от шведско 
време, след което през 9 в., по време 
на руския период във финландската 
история, столица става Хелзинки.

Той е магистър по богословие, 
завършил шведскоезичния уни-
верситет в Турку (академия „Або“, 
1972 – 1976 г.).

Майчиният му език е фин-
ландският. Говори също шведски 
(„Шведският е вторият официа-
лен език във Финландия и беше 
страхотно, че можех да следвам в 
родния си град; шведският не беше 
проблем, тъй като у нас го изучава-
ме в училище“) и английски.

Ръкоположен за свещеник във 
Финландската лютеранска църква 
в катедралата на Турку на 27 октом-
ври 1976 г., в епархията на същия 
град.

Перти Руатсало е последовател-
но пастор в гр. Пори (1976 – 1982 г.), 
недалеч от Турку; в гр. Райсио (1982 
– 2000 г.); а след това е пастор на 
финландски говорящите имигранти 
в епархия Гьотенборг, Швеция (1987 
– 1989 г.). Понастоящем е главен 
пастор в Лютеранската енория на 
Раисио, от 2000 г. насам. Градът е 

на около 8 км от гр. Турку, 
като енорията е с 19 000 
членове и деветима пасто-
ри. Също така е провин-
циален дякон, отговарящ 
за сътрудничеството на 
осем енории в областта. 

Член е на Религиозно-
то събрание на епархията 
(Борд на архиепископите) 
за тригодишен период, 
както и на конференцията 
на епископите на Люте-
ранската църква на Фин-
ландия. 

Тамплиер е от 1994 г. 
Поканен е от Илка Вали-
маки – член на неговата 
епархия, който по това 
време е Велик Секретар 
на Велик Приорат Фин-
ландия, а понастоящем – 
Велик Приор. След това е 
предложен за асистент-се-
кретар на Великия Прио-
рат. 

Следва длъжността на Велик 
Секретар и легат на Финландия за 
OSMTH. По-късно Перти Руот-
сало става Главен Ковчежник на 
OSMTH-KTI (2004 – 2007 г)., Гене-
рален Секретар (2007 – 2010 г.), а 
в момента е Генерален Канцлер за 
периода есен 2010 – есен 2013 г. 

Хоби: „Когато прочетете гор-
ното, разбирате: няма време за 
хоби“ – казва Перти Руотсало. 

Бил е футболен съдия-любител 
през периода 1984 – 1996 г.

Женен е от 1976 г. Има дъщеря 
(омъжена) и син (сгоден), както и 
двама внуци.
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ОРДЕНЪТ
Орденът по света



кръгла МаСа в женева

На 12 септември 2011г. в 
Двореца на нациите в Женева 
се проведе кръгла маса на тема 
„Дипломацията и човешките 
права”. Тя бе организирана от 
Комитета за духовни ценности 
и глобални въпроси към ООН 
и OSMTH.

Един от докладчиците беше 
нашият Брат проф. д-р Дъглас 
Джонстън – президент на Меж-
дународния център за религия 
и дипломация. Модератор на 
„кръглата маса” бе брат Марсел 
де Пичиото – заместник Велик 
Командер на OSMTH, член на 
Комитета по околна среда към 
ООН в Женева. 

Facilitated by the Committee on Spiritual values and Global Con-
cerns and 

The Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem (OSMTH)

                                                    

An invitation to
A Side Event

In parallel with the 18th Session of the Human Rights Council
____________________________________________________________________

Diplomacy and Human Rights
___________________________________________________________

________

Tuesday, 12th September, 2011

12h00 – 15h00, Room XXVII

Palais des Nations, Geneva

Refreshments will be served

Speakers
Douglas Johnston

President, International Center for Religion & Diplomacy/ICRD – (OS-
MTH)

Scott Sheeran
Co-Director of the LLM in International Human Rights and Humanitarian 

Law - University of Essex

Fawzia Al Ashmawi
International Islamic Relief Organisation, Saudi Arabia/IIROSA

Oliver Rizzi Carlson
United Network of Young Peace-builders, Chair of WG on Culture of 

Peace

Moderator: Marcel de Picciotto
Deputy Grand Commander,OSMTH-Vice Chair, Committee on the 

Environment
Questions and Answers will be welcomed
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На 25 септември 2011 г. в зала „Мати” на Националния 
дворец на културата, на тържествен бал бе отбелязана петго-
дишнината от създаването на православно рицарско движе-
ние в България и учредяването на Международния Сувере-
нен Християнски Рицарски Орден „Свети Равноапостолен 
Цар Борис-Михаил Покръстител”.

Орденът е приемник на историята и традициите на евро-
пейските Рицарски Ордени в лицето на Суверенния Християн-

ски Рицарски Орден „Свети Архангел Михаил”/асоцииран член на ЮНЕСКО/. Запазвайки традициите, тит-
лите, почетните звания, наградите и отличията, познати от историята, като първите документи за създаването му 
датират от 1149 година, което го прави един от най-старите европейски рицарски ордени, благославян два пъти 
от най-високи християнски църковни нива. Това е единственият познат международен рицарски орден, който 
е отворен за православни християни, допуска в редовете си само мъже, приели християнската вяра. В България, 
Орденът е създал Велико Българско Приорство през 2006г.

Основната цел на Международния Суверенен Християнски Рицарски Орден “Свети Равноапостолен Цар 
Борис-Михаил Покръстител” е възраждане и развитие на Православните ценности, чест, благородство, на ос-
новата на християнската религия и морал. Орденът работи за възраждане и създаване на благородни български 
родове.

На празника присъстваха много гости от Италия, Франция, Русия, Украйна и Израел. Поздрави поднесоха 
Видинският Митрополит Дометиан и Великият Приор на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусали, Велик 
Приорат България, генерал-майор Румен Ралчев.

Среща С Международния Суверенен 
ХриСТиянСки рицарСки орден 
„СвеТи равноапоСТолен 
цар БориС-МиХаил покръСТиТел”

ВП БЪЛгАРИЯ
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ВП БЪЛгАРИЯ

ТържесТвено чесТване 

на ТреТаТа годишнина оТ обявяванеТо на 

велик ПриораТ българия 

за ПълноПравен член на Международния 

орден на рицариТе ТаМПлиери на ЙерусалиМ



На 18 август се състоя честването на празника на Велик Приорат 
България. На тази дата се отбелязва тържествено официалното при-

знаване на Велик Приорат България за пълноправен член на 
Международния Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим.



Тамплиер • октомври 2011 г.   15  





ВП БЪЛгАРИЯ

Тази година празникът бе честван в пазар-
джишкото село Паталеница, разположено в 
полите на Родопите. Съгласно древните оби-
чаи, честването започна с тържествен ритуал 
в църквата „Св.Димитър“ в селото. Ритуалът, 
подготвен съгласно древния тамплиерски ри-
туал от 12 век, включваше:

– Поздравление от Великия Приор на Ве-
лик Приорат България.

– Голяма Тамплиерска благословия, отпра-
вена към всички членове на Ордена и техните 
семейства и близки.

– Прием на Постуланти (подготвителна сте-
пен за изпитание на бъдещи Рицари)

– Тържествена трапеза (агапа), подготвена с 
дарения от Братята и Сестрите от Велик При-
орат България.

Църквата „Св.Димитър“ в с. Паталеница не 
е избрана случайно – тя е строена през 11–12 
в. във византийски стил. При навлизането на 
турските нашественици в българските земи 
селяните затрупват с пръст църквата, за да я 
предпазят от оскверняване. Годините на роб-
ството са дълги и църквата е забравена. В края 
на 19 в. овчар, събиращ стадото си след буря, 
пропада в земята и я открива. Църквата е на-
пълно запазена, а стенописите, които могат и 
днес да се видят, са покрити с почти стъкло-
образен слой от соли. През 1956 г. църквата е 
обявена за национален паметник на култура-
та. Но тя е и своеобразен паметник на паметта 
и непреходността на вярата на българите.
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КОМАНДЕРИИ

командерия 017 „Св. георги – Москва”

през м. август Командерът 
на Командерия „Св. Ге-
орги – Москва” посети 

Чикаго, където по идея на Н. Пр. 
Румен Ралчев – Велик Приор на 
Велик Приорат България, Мен-
тор на Русия, проведе официална 
среща с бригаден генерал Патрик 
Рей – Велик Майстор на Ордена. 
В две от тези срещи взе участие и 
Н. В. принцеса Ренате цу Виндиш-
Грец, член на Великия Приорат на 
САЩ. Великият Майстор изразил 
огромното си задоволство от раз-
ширяването на Ордена в Русия, 
като отбелязал и голямата роля на 
ВП България, и по-специално на 
Н. Пр. Великия Приор Румен Рал-
чев, за създаването на Командерия 
в Москва и подготовката на нови 
структури на Ордена в Русия, Ук-
райна и Беларус. 

Командер Г. Дергачов, Н. В принцеса цу Виндиш-Грец, 
Н. Пр. Патрик Рей, Велик Майстор 

Командерът Г. Дергачов е док-
тор на философските науки (Мос-
ковски университет по философия, 
култура и религия) и има докторска 
степен от Руската православна се-
минария. Той е професор по фи-
лософия в Московския универси-
тет за наука и изкуство и е съветник 
на президента на Русия. Патрик 
Рей изразил огромното си задо-
волство от прекрасния подбор на 
Велик Приорат България на чле-
нове на Ордена за Командерия та в 
Москва, както и увереността си за 
по-нататъшното развитие на Ор-
дена в Русия, Беларус и Украйна. 
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командерия 008 „улпия” – пловдив

на 17 юли 2011 г. Сестра Ро-
сица Кючукова – Коман-
дер на Командерия „Ул-

пия“ взе участие в традиционния 
благотворителен крос „Състезание 
за живот“ в гр. Лондон, Велико-
британия. 

„Състезание за живот“ е най-
голямото събитие за набиране на 
средства за научни изследвания в 
областта на рака на Острова.  От 
1994 г. жените от всички възрасти 
и съсловия във Великобритания 
доброволно участват в  тези вдъх-
новяващи събития – ходят, бутат 
или тичат, за да помогнат да се по-
беди рака. 

Някои жени участват в със-
тезанието в чест на  оцеляване-
то си от  рак.  Други – в памет 
на любим човек или за да дадат 
надежда за  бъдеще без рак.  Но 
всички имат една обща цел: да се 
съберат  пари за Cancer Research 
UK и да помогнат за спасяване-
то на повече човешки животи . 

Тъй като „Надпреварата за 
Живот“ тази година започва  с 
невероятните 5,4 милиона учас-
тници, досега от цяла Велико-
британия са събрани над £ 362 
млн. за финансиране на рабо-
тата на над 4000 изследователи,  
лекари и медицински сестри – 
посветена на каузата  все  пове-
че хора да победят рака.   

Тази прекрасна инициатива 
може да се провежда и в България 
под патронажа  на Ордена на Ри-
царите Тамплиери на Йерусалим, 
Велик Приорат България, защото 
напълно съответства на нашите 
ценности и цели да помагаме на 

изпадналите в беда, да работим 
усилено за  развитие на науката и 
прогреса, да налагаме християн-
ските ценности. Командерия „Ул-
пия“ – Пловдив предлага проект за 
реализация на идеята. 

Снимковият материал е от 17 
юли 2011 г., Хайд парк, Лондон, и 
с  непосредственото участие на Р. 
Кючукова и Р. Касабов от Коман-
дерия „Улпия“, както и техните 
поддръжници – Антоанета, Ани, 
Кристина, Роб, Марк и Кати.

КОМАНДЕРИИ
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КОМАНДЕРИИ

на 30.09.2011 г. в гр. Смолян 
се проведе изнесен Събор 
на Командерия „Улпия“, 

Ментор за Смолянска област. Съ-
борът се проведе в Историческия 
музей на гр. Смолян. Директорката 
на музея изнесе много интересен 
доклад за историята на града и тази 
част от Родопите. 

Специално за участниците и 
гостите на Събора бе изложена 
колекция от 72 монети – златни и 
сребърни от V–ХVІ в., открити в 
околностите на гр. Смолян. В тър-
жествена обстановка бяха приети 
Постуланти от гр. Смолян, с което 
бе поставено началото на изграж-
дането на Прецептория на Ордена 
в областта. Участие в Събора взе и 
Н. Пр. Румен Ралчев – Велик При-
ор, който дари на новите Посту-
ланти от гр. Смолян книги и спи-
сания, издадени от Велик Приорат 
България.

Командерът на Командерия „Ул-
пия“  Сестра Росица Кючукова дари 
книги, издание на ВП България, на 
Историческия музей в града, където 
има и обширна библиотека.

На Събора присъстваха Рица-
ри и Дами и от Командериите „Св.
Константин и Елена“, „Св.Георги 
Победоносец“ и „Княз Борис І“, 
както и Великия Секретар на ВП 
България.

Всички присъстващи бяха раз-
вълнувани от песните на детския 
хор на читалище „Хр.Ботев“ – гр. 
Смолян, който поздрави участни-
ците в Събора.

Събор в Смолян – командерия 008 „улпия” 
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Събори
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посещение на членове на командерия „княз Борис І” 
в църквата на св. николай в демре, Турция 
в края на август 2011 г. 

Св. Николай се родил през вто-
рата половина на 3 век в Патара, 
град в малоазийската област Ликия. 
Още от детски години той проявя-
вал ония добродетели, чрез които 
се прославил пред Бога и човеците. 
Когато стигнал юношеска възраст, 
неговият чичо Николай, епископ 
Патарски, уговорил родителите му 
да посветят сина си на служение 
Богу и скоро го възвел в чин през-
витер. По време на ръкоположени-
ето епископът, изпълнен с проро-
чески дух, се обърнал към народа 
и, като посочил юношата, извикал: 
„Братя! Аз виждам ново слънце, 
което изгрява над земята и обеща-
ва утеха на всички скърбящи. Бла-
жено е стадото, което ще го има 
за пастир, защото той ще приведе 
към истината заблудените овци, 
ще ги пасе на пасбището на благо-
честието и ще бъде помощник на 
всички страдащи!“ Целият живот 
на св. Николай бил изпълнение на 
тия пророчески думи: той не прес-
тавал да помага на страдащите, да 
защищава невинните, да укрепява 
слабите със словото на истината и 
вярата. 

Светителят извършил много  чу-
деса чрез Божията благодат. Той 
спасил от буря пътуващи по море 
и след това, като забелязал в тях 
грешни наклонности, довел ги чрез 
своите думи до разкаяние и изпра-
вяне. Удивително било влиянието 
на неговите думи и дори на неговия 
външен вид, сияещ с божествена 
благодат, върху сърцата не само на 
верните люде, но и на неверните, 
които той обръщал към Бога и ук-
репявал във вярата. В една молитва 
Св. Николай е наречен защитник 
на вярата и верните, хранител на 
гладните, веселие на плачещите, 
одеяние на голите, покровител на 
плаващите по море, умиротворител 

Житие на св. Николай Мирликийски Чудотворец



ТАМПЛИЕРСКО ПОКЛОННИчЕСТВО
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на враждуващите, освободител на 
пленниците и невинно осъдените, 
ръководител на постниците и мо-
насите, пазител на целомъдрието.

Като достигнал дълбока старост, 
той починал тихо и блажено, след 
кратко боледуване в 342 г. Тялото 
му било погребано в гр. Мира. Не-
говите нетлени мощи се оросявали 
от благовонно миро, от което много 
вярващи получавали изцеление. 

Паметта на Св. Николай чества-
ме два пъти през годината: на 6 де-
кември, когато светителят се пред-
ставил на Господа, и на 9 май/22 
май - денят на пренасяне светите 
му мощи от град  Мира (Древна Ли-
кия) в Бари (Италия). Църквата му 
отдава специална молитвена и бо-
гослужебна почит и всеки четвър-
тък. С такава чест на ежеседмична 
прослава е удостоен единствено 
„най-големият между родените от 
жени“ (Мат. 11:11) св. Йоан Кръ-
стител и Предтеча Господен.

През времето на византий-
ския император Алексий I Комнин 
(1081–1118 г.) мощите на свети Ни-
колай са пренесени от гр. Мира в 
гр. Бари, център на южноиталиан-
ската област Апулия. Там живеело 
многобройно гръцко население. На 
9 май 1087 г., откогато е установен 
днешният празник, „летен свети 
Никола“, светите мощи били тър-
жествено посрещнати от епископи, 
свещеници и възторжения народ  
През 1972 г. Римокатолическата 
църква дарява  части от мощите 
на светията на Гръцкия Архиди-
оцез на Северна и Южна Америка, 
където те почиват в почит. Части-
ци се намират и в параклиса „Св. 
Николай“ при катедралния храм 
на архидиоцеза – „Свети Кръст“ в 

Ню Йорк, Църквата на Архангели-
те в Стамфорд, Кънектикът, църк-
вите „Св. Николай“ във Флъшинг 
и „Западен Вавилон“ в щата Ню 
Йорк, а също и в разрушената на 11 
септември църква „Св. Николай“ 
до Световния търговски център. 

Църквата „Св. Никола“ в древ-
на Мира (мод. Demre) се намира в 
западната част на Демре (известен 
още като Кале).

Изграждането на църковния 
комплекс  започва скоро след кон-
чината на светията. При земетре-
сението в 529 г. голяма част от мо-
зайките и фреските са разрушени. 
По-късно, през 6 в., при император 
Юстиниан са ремонтирани.  Разру-
шена от  арабските набези през 7 в., 
църквата на „Св. Никола“ в Мира 
е възстановена в 8 в., като в този 
вид, до голяма степен, оцелява и до 
днес.  Църквата  претърпява друга 
арабска атака през 1034 г. и е въз-
становена през 1043 г. от император 
Константин IX, по което време е 
изграден и манастир.  

До средата на 19 в. постройката  
е в много лошо състояние. Двата 
опита от страна на руски реставра-
тори да я възстановят се увенчават 
само с частичен успех.  Камбана-
рията и горният етаж, вероятно са 
били добавени в този момент.  По-
дът на църквата е на няколко метра 
под нивото на улицата, и е достъп-
на от стръмно низходяща рампа. 
Постлан е с много фина мраморна  
мозайка , а стените са  украсени със 
стенописи. Интерес представляват 
и Тамплиерските кръстове, които 
се срещат както по запазените ар-
хеологически фрагменти, така и по 
сводовете.

Корабът е покрит с кръстови-
ден свод и има synthronon ( стъ-
паловидно  разположени места за 
духовенството) с покрит пасаж в 
абсидата.  Каменният олтар е зао-
биколен от четири счупени стълба. 
Ексонатрек сът и притворът са до-
бре запазени. Празният гроб на св. 
Никола е в южната пътеката между 
два стълба. Саркофагът е от  мра-
мор.  Капакът е с изображения на 
един мъж и една жена.  

Църквата „Св. Никола“ се из-
ползва само за религиозни служби 
в един ден от  годината, на праз-
ника на св. Никола на 6 декември. 
Поради голямата почит, на служ-
бата присъстват високопоставени 
служители от най-големите христи-
янски деноминации. Вселенските 
тържества започват с източно пра-
вославна Божествената литургия, 
водена  от Митрополита на Мира. 
След това започва служението,  
което последователно се води от 
представителите на православното, 
католическото и протестантското 
висше духовенство. Винаги е пред-
ставен и  кардинал-архиепископът 
на Бари, където са мощите на све-
теца. 

Пред района на архитектурния 
комплекс има статуя на св. Нико-
лай, изобразен като дядо Коледа с 
торба за подаръци и заобиколен от 
деца.

Юлия Николова

Командер на Командерия  003 

„Княз Борис I” – София
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ХРИСТИЯНСТВОТО

под този надслов в София на 3 и 4 август 2011 
година в салоните на хотел „Шератон” се 
проведе конференция посветена на междуре-

лигиозния диалог в контекста на темата. Представите-
ли на основните религиозни вероизповедания в Бъл-
гария и техните събратя от осем държави разискваха 
предизвикателствата, пред които са изправени днес 
религиите. Религиозните лидери, сред които Варнен-
ско-Преславски митрополит Кирил, главния равин на 
Тел Авив Меир /lay, митрополита на Ксанти Панта-
леймон, главния муфтия на мюсулманите Мустафа 
Хаджи, архимандрит Апкар Ховагимян от арменската 
църква и други два дни изказваха своите тези върху ак-
туални въпроси на нашето съвремие и ролята на рели-
гиите в решаването на глобалните проблеми в света.

Конференцията откри Варненско-Преславския 
митрополит Кирил с приветствено писмо на патриарх 
Максим към участниците в конференцията и акценти-
ра в словото си върху необходимостта от въвеждане на 
вероученията в училищата.

Главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи също ак-
центира на възпитанието на децата и подчерта,че „…
не трябва родителите днес да гледат на децата като хла-
дилници главно да са натъпкани с храни, а да липсва 
всякаква грижа за душата им“.

Архимандрит Ховагимян образно сравни религи-
озния плурализъм с букет и колкото са повече цветята 
н него, толкова той е по-красив.

За духовния живот в епархията си разказа и митро-
полита на Ксанти Панталеймон - най- трудното нещо 
днес е да накараме хората особено от различните ре-
лигии да живеят заедно. Религиите са призвани да съ-
бират хората, а не да ги разделят каза главия равин на 
Тел Авив Меир Лау. В тази посока говори и кипърския 

митрополит Порфири. С мъдрост ще намерим общия 
ни път каза д-р Фарах Салман от главното мюфтий-
ство на Русия. Запалихме фара на вярата, а живота е 
стълба по която се качваме в търсене на бога изтъкна 
в изказването си акад.Антон Дончев. В тази посока бе 
и посланието на католическия апостолически епископ 
Христо Пройков.

Бяха изнесени десетки доклади от участниците в 
конференцията,която завърши с приемането на заклю-
чителна декларация - комюнике подписана от всички 
участници след официалната пресконференция. Взе 
се решение следващата конферения да се проведе в 
град Варна с цел продължаване на междурелигиозния 
диалог.

Д-р РУПЕН КРИКОРЯН - Председател на 

Националния съвет на религиозните общности в България 
към Комитета по религиите на Съвета на Европа 

религииТе в полза на човека

България бе домакин на религиозен 
форум на най-високо ниво за първи 
път в новата си история. на 3 – 4 август 
2011 г. висши духовници от всички ос-
новни вероизповедания в европа, аме-
рика и Северна африка се събраха на 
конференция „религията в полза на 
човека”.
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Катедралата в Рослин  
Много е писано за връзките между Рослин и Рицарите Тамплиери, и много от 

изображенията в църквата имат връзка с тях. 
Връзката на семейство СенКлер от Рослин датира от самото създаване на Ордена. 

Първият Велик Майстор – Юг дьо Пайен – е бил женен за Катрин СенКлер, и двама 
членове на семейство СенКлер са били Велики Майстори на Приората на Сион – 
тайната организация, стояла зад създаването на Ордена. 

Известно е, че много Тамплиери са избягали от преследванията в началото на 
ХІVв. в Шотландия. По това време Робърт Брус е бил отлъчен от Папата, тъй като не 
е признавал Едуард ІІ за крал на Шотландия. Шотландия и Португалия са единстве-
ните държави в Западна Европа, където Орденът не е бил забранен. 

Из книгата „Катедралата Рослин”, с автор графа на Рослин, 1997 г. 

ТАМПЛИЕРСКО ПОКЛОННИчЕСТВО
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на 25 юни 2011 г., по пока-
на на проф. Николай Ов-
чаров, Велик Офицер и 

директор на Института по Средно-
вековна история, рицари тамплие-
ри присъстваха на закриването на 
Единадесетия международен фес-
тивал „Перперикон-2011“. Кулми-
нацията на фестивала тази година 
беше хепънинг – историческа въз-
становка на реални исторически 
събития от 1 в. 

Римски легион напада древния 
град Перперикон. Разиграва се ис-
тинска битка между римляни и тра-
ки. Битката е равностойна, тъй като 
траките са много бързи и смели вои-
ни и не са за подценяване. По идея 
на организаторите епичният дву-
бой между двата народа приключва 
с примирие, като и победени, и по-
бедители са утешени от тракийски-
те девойки. Всички заедно участват 
в гадаенето върху скалния олтар на 
Дионис. Според античните автори 
именно тук Александър Македон-
ски е получил предсказанието, че 
ще завладее света. 

На празника присъстваха Ве-
ликите Офицери Сестра Мария 
Арабаджиева, Велик Издател на 
ВП България, Брат Иван Иванов, 
Велик Благотворител на ВП Бъл-
гария, както и  Братя и Сестри от 
Командериите „Св. Иван Рилски“ 
и „Св. Йоан Кръстител“.

единадеСеТи Международен ФеСТивал
„перперикон-2011“
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БлеСТящияТ СТарТ 
на ТаМплиерСкия инСТиТуТ

 

2011 г. започна с важна новина. Към Великия Приорат 
на Ордена на рицарите тамплиери в България е създаден 
научен институт. Както подобава за организация с такова 
богато минало, той е насочен към изясняване на истори-
ческите въпроси и „тъмните петна“ в българското Сред-
новековие. 

Ние нито за миг не се главозамаяхме от прекрасното 
име – Институт за изследване на Средновековието, а вед-
нага се постарахме да го изпълним със съдържание. Още 
през април бе проведена изключително интересна науч-
на Кръгла маса под надслов – „Калоян и Балдуин – двете 
лица на една епоха“. Както личи от името, в нея най-видни 
български историци и археолози разискваха един от най-
интересните проблеми – Четвъртия кръстоносен поход и 
неговите последствия. Конференцията не остана само с 
изнасянето на прекрасните доклади, които вече са отпе-
чатани в специален брой на научното списание „Будител“ 
(кн. юли-септември 2011).

Пак по същото време завърши уникалната тамплиер-
ска експедиция в Централна Азия, когато обходихме раз-
лични страни в изследване на тяхната история. В нея бяха 
предвидени бъдещи задачи, които ще бъдат изпълнени от 
Института за изследване на Средновековието.

По покана на ИИС рицари-тамплиери от различни ко-
мандерии посетиха през юни ежегодния фестивал „Пер-
перикон“. Там те видяха „на живо“ древната история, раз-
играна в битка между римските легионери и родопските 
траки. По този начин Братята и Сестрите получиха въз-
можност да се докоснат до малко познати моменти от ми-
налото на скалния град.

Разбира се, кратката история на Института би била 
непълна без скромните дела през годината на неговия ди-
ректор, автор и на тези редове. Както всички лета и това 
бе изпълнено със забележителни разкопки и открития 
във Велико Търново, на Перперикон, а през есента – и 
на последната крепост на цар Иван Шишман, Урвич край 
София. Няма как иначе, защото моята съдба на учен от 
години е тясно преплетена с тази на Великия Приорат на 
рицарите тамплиери в България.

проф. Николай Овчаров

ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО



СТИГА!

„До кога, Господи, ще викам, а Ти не щеш да слушаш? 

Викам към Тебе за насилие, но не щеш да избавиш.

Защо ми показваш беззаконие, 

И ме правиш да гледам извращение? 

Защото грабителство и насилие има пред мене, 

Има и каране, и препирня се повдига.

Затова законът е отслабнал, 

И правосъдието не излиза към победа; 

Защото нечестивите окръжават праведния, 

Та правосъдието излиза извратено…

…Защото, ето, Аз повдигам халдейците, 

Оня лют и нетърпелив народ, Който минава през широчината 

на света, За да завладее селища, 

които не са негови…

… Всички идат да насилствуват“.

Звучи познато, нали? Звучи близко, звучи съвременно. А е 
писано преди хиляди години. От пророк е писано – библейския 

Авакум. 

А и по-отдавна - речено е от Мойсей в „Изход“-а: „Турете всеки 
меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и на-
зад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния 

си“. Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата дума: и в 
оня ден паднаха от народа около три хиляди души“.
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И се започна…

Насилието!

Старо колкото света. Възникнало в зората на рода човешки, в пе-
щерните времена и нощите на демоните тъмни. Наложило властта 
на Хомо Сапиенс Неандерталис над всички живи същества. Убий, за 
да оцелееш! Просто и ясно!

И нататък – в мрака Средновековен. Великата Конгрегация с чу-
довищните инструменти за мъчения, пред които кладата е избавле-
ние. С виковете на нещастниците – разпъвани, промушвани, давени 
и горени. В писъка на ешафодите. В мириса на овъглена плът. И на 
черни кости в жаравата…

Насилие!

Във войните – с милиони жертви!  С бомбените килими, в напал-
ма и горящия асфалт. Градове в пламъци и дим, с деца, от ужас 
подивели...  С момиченце, бягащо голо от огнената смърт. И в зло-
вещия призрак на гъба в небето…

Насилие!

В срутващите се небостъргачи. В атентати и кървави улици, в раз-
пилените човешки вътрешности…

Насилие!

С деца, намушкани с нож, с масови убийства и класни стаи в кръв, 
с пеленачета, пребити до смърт!...

И още – в …

СТИГА!

Насилие, вършено от Хомо Сапиенс! От човека разумен? 

Не! Вършено от не-човеци! 
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Насилие над себеподобни! Породено от някаква античовешка, 
примитивна патология или в името на измислени химери.За него 
винаги е имало мотив. Имало е и цели, които понякога оправдават 
средствата. И да, и не – нали победителите пишат историята.

Ала какво оправдава насилието срещу дете? Срещу децата - но-
сителите на живота. С всяка детска смърт губи цялото човечество. 
И не знае кого. Може би следващия Айнщайн, Достоевски или 
Греко? Не знаем и никога няма да узнаем. Но е ясно - губим част 
от бъдещето на рода човешки. А това значи – и от нашето соб-
ствено бъдеще! Докога ще слагаме ученическите ранички в ковче-
зи, вместо на гърбовете на децата ни? И няма нужда да питаме 
за кого бие онази камбана – тя бие за всеки от нас и за всички 
нас! За да ни събуди от летаргията на бездушието, от унеса на 
апатията и безразличието! Тя бие за нас и звънът й безжалостно 
напомня, че и ние може да сме в черно!

Къде останаха изконните човешки добродетели? Загубени ли 
са любовта, милосърдието, състраданието? Едва ли. По-скоро са 
потънали дълбоко - в отчуждението между людете, в прашасала-
та ценностна система, в липсата на вяра и съчувствие.

СТИГА!

Трябва ли да прекосим гора от тръни, за да научим най-важна-
та Божа заповед от Декалога: „Не убивай!“. Трябва ли да преплу-
ваме дълбокото море на сълзите, за да открием отново смисъла 
на човещината, която загърбихме? Трябва ли да пътуваме през 
долината на безмълвието, за да намерим старите ни духовни цен-
ности? Вероятно да, защото иначе няма да можем да излезем от 
пустинята на самотата и да върнем любовта в сърцата си!
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И това ни изправя пред ново предизвикателство. Пред нова бит-
ка – най-важната в човешки план. Битката за нашите добродете-
ли, битката за нашия – човешкия свят. Нашата последна битка 
на тази земя! Длъжни сме да я спечелим - в името на нашите деца, 
в името на бъдещето. За да виждаме слънцето и нощем!

СТИГА! 

Ние сме от новия човешки род – Хомо Сапиенс Хуманус – 
Човекът човеколюбив! Ние носим светлината в мрака на нощта! 
И ви призоваваме – излезте от бездната на насилието! От онова 
пето измерение – дълбочината на мрака и Злото, дълбочината на 
Ада! Престанете да избивате себеподобни – това е присъщо само 
на най-низшите от рода на насекомите.

И някъде отдалече пак долитат думите на апостол Павел: „Да 
имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно зна-
ние за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да 
преместям, - щом любов нямам, нищо не съм“.

И затова ние ви зовем – последвайте ни! В нашата последна 
битка! В безкръвната битка за душите човешки! Имаме право да 
я водим.Защото идва ново време. Идват нови хора, идват наши-
те пораснали деца! Спрете насилието! Заради тях! Заради стария 
закон Божи: 

„Възлюби ближния си като себе си!“

В името на онези след нас, в името на светлината – бъдете ху-
манни! Бъдете Човеци!

Брат Ор
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ТАМПЛИЕРСКО ПЕРО

Тайният Устав 
на Ордена на Храма

Мария Арабаджиева DCTJ



Продължение 
от брой 2, 2011 г.

Възможно ли е Ронслен 
дьо Фос – тайнственият Ма-
гистър Ронселинус, съставил 
Liber Consolamenti, или Тай-
ните статути на Ордена на 
Храма – да е твърде влиятел-
на личност в йерархията на 
Ордена? Възможно ли е той 
да е всъщност тайният Велик 
магистър на тамплиерите? 

Ронслен дьо Фос е роден 
около 1205 г. в Марсилия и 
умира през 1280 г. (1290 г.?) в 
командорията на Храма „Сент 
Йотали дьо Сернон“. Той е 
четвъртото дете на граф Роже 
дьо Фос, син на могъщия про-
вансалски феодал Амиел дьо 
Фос, Велик маркиз на Иер. 
Майка на Ронслен е Тибургет 
де Бо, дъщеря на Гийом ІІІ де 
Бо (ок. 12201256 г.), принц на 
Оранж.

Благодарение на изслед-
ването и публикуването на 
редица документи, като на-
пример Картулариите на 
Ордена на Храма, кариерата 
на Ронслен дьо Фос в лоното 
на духовновоенизирания ор-
ден започва да придобива все 
поясни очертания. Първото 
му споменаване е в документ 
от 17 юни 1242 г., където е ци-
тиран в качеството си на Ко-
мандор на Командорията в 
Тортоса, в Сирия, като арби-
тър в конфликт между там-
плиерите и хоспиталиерите. 
В периода 1248–1250 г. Рон-
слен дьо Фос е Командор на 
Прованс, от 1251 г. до 1258 г. е 
Командор на Англия и след 
това, от 1260 г. до 1278 г., отно-
во е Командор на Прованс. 

Съществуват документи, 
които доказват, че той изпъл-
нява и важни дипломатиче-
ски мисии. Освен разреша-
ването на конфликт между 

тамплиерите и хоспиталие
рите през 1242 г. в Тортоса, 
двадесет години покъсно 
рицарят дьо Фос потушава 
разпра между двата Ордена 
в СенЖан д’ Акр. За обик-
новен рицар от Ордена той 
пътува твърде много: в Про-
ванс, в Англия, в Светите 
земи, където в качеството си 
на командор на провинция 
е призоваван на Генерални-
те капитули, провеждани 
перио дично в Командория-
тамайка в СенЖан д’Акр. 
Според някои изследователи 
в периода 1263–1265 г. той из-
пълнява важна и тайна мисия 
в Италия. Името му се появя-
ва редом с това на Великия 
магистър Тома Беро (Тома 
Берар) в документ (паспорт) 
от октомври 1252 г., даващ им 
правото да пътуват до Три-
поли – този документ е цити-
ран от Рене Грусе в История 
на Кръстоносните походи и 
Иерусалимското кралство, 
том ІІІ, стр. 553. Предпола-
га се, че същата година, през 
октомври, в СенЖан д’Акр е 
проведен Генерален Капитул 
на Ордена на Храма, на който 
Тома Берар е избран за Велик 
магистър. 

Тома Берар е енигматична 
личност в историята на Ор-
дена. В историческите източ-
ници липсват данни за не-
говата кариера в йерархията 
на Ордена на тамплиерите. 
Единственият документ за 
него, оцелял до наши дни, е 
паспортът от октомври 1252 г. 
за пътуване от Палестина до 
Триполи, в който името му 
е изписано заедно с това на 
Ронслен дьо Фос. А фактът, че 
рицарят дьо Фос придружава 
Великия магистър, може да 
бъде лесно обяснен. Някои 
историци твърдят, че Тома 
Берар не е от френски произ-
ход, а е англичанин, т.е. име-
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печатът на ронслен дьо Фос
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то му е Томас Берърд и той 
представлява интересите на 
английската корона в лоното 
на Ордена. През 1252 г. Рон-
слен дьо Фос е Командор на 
Англия, т.е. заема найвисо-
кия пост в тази администра-
тивна единица на Ордена, и 
следователно издигането на 
кандидатурата на Тома Бе-
рар (Томас Берърд) за Велик 
магистър не би могло да бъде 
направено от никой друг, ос-
вен от него. Да си спомним и 
показанията на Жофроа дьо 
Гонвил, Прецептор на Акви-
тания и Поату, по време на 
разпита му на 15 ноември 
1307 г., в които той заявява, 
че еретичните ритуали са въ-
ведени в Устава на Ордена 
от Магистър Ронселен или 
Магистър Тома Берар, т.е. об-
вързва имената им в тайната 
дейност на Ордена. Обвине-
нието срещу тамплиерите 
от Командорията в Англия 
по време на Процеса срещу 
Ордена никак не е случайно 
и е тясно свързано с ролята 
на английския крал в поли-
тиката на Ордена на Храма в 
Западна Европа. 

До времената на Великия 
магистър Гийом дьо Шартр 
(12101218 г.) ръководителите 
на Ордена следват вярно по-
литиката на Римокатоличе-
ската църква. Да напомним 
на читателя, че провансал-
ските благородници не могат 
да простят на Римокатоличе-
ската църква политиката на 
хегемония, развихряща се по 
земите на Прованс с помощта 
на френските крале. По вре-
ме на първата фаза на Алби-
гойския кръстоносен поход, 
воден от Симон дьо Монфор 
срещу земите на графа на Ту-
луза, тамплиерите оказват 
значителна организационна 
помощ на кръстоносците от 
Северна Франция. Също-

то се повтаря през 1226 г. по 
време на обсадата на Ави-
ньон – нещо повече, кралят 
на Франция Луи VІІІ предос-
тавя на един тамплиер, брат 
Еврар, главнокомандването 
на войските. Няколко годи-
ни покъсно Великият магис-
тър Пиер дьо Монтегю (1218–
1232 г.) се противопоставя на 
политиката в Светите земи 
на Фридрих ІІ, император на 
Свещената Римска империя, 
който е отлъчен от Църквата 
от папа Григорий ІХ. 

Папската политика, как-
то и тази на тамплиерите, 
твърде много съдейства за 
осъществяването на целите 
на френските крале, което 
възпрепятства намеренията 
на краля на Англия Хенри ІІІ 
(1207–1272 г.) да си възвърне 
всички територии, загубени 
от неговия баща Джон Без-
земни (1166–1216 г.) в битките 
с Капетингската династия. В 
зараждащият се конфликт 
контролът върху могъщата 
мрежа от Командории, създа-
дена от Ордена на Храма в Ев-
ропа – поставена в служба на 
френската корона по време 
на Албигойския кръстоносен 
поход или насочена срещу 
германския император по 
време на похода в Сицилия 
– бързо се превръща в основ-
на стратегическа цел. През 
1232 г. в Бордо е организира-
на среща на краля на Англия 
Хенри ІІІ с Раймон VІІ, граф 
на Тулуза и маркиз на Прова-
нс, и с германския император 
Фридрих ІІ. Този среща съз-
дава основата за мощна анти
френска коалиция, чия то ос-
новна цел е реконструи рането 
на някогашната империя на 
Плантагенетите. И естествено 
е, че позицията на тамплие
рите спрямо тази коа лиция 
е от съществено значение. 
Проблемът е, че както гра-

фът на Ту-
луза, така и 
германският 
император са от-
лъчени от Църквата и имат 
доста врагове сред тамплие
рите. Единствено кралят на 
Англия би могъл да влияе 
върху политиката на Ордена.

През 1236 г. рицарят там-
плиер Робърт от Самфорд 
(който подписва, заедно 
с Ронселен дьо Фос Liber 
Consolamenti, или Тайните 
статути) е персонално нато-
варен от Хенри ІІІ със задача-
та да замине за Прованс и да 
поиска ръката на Алиенор, 
една от четирите дъщери на 
графа на Прованс. По този 
начин Хенри ІІІ и неговите 
съюзници си осигуряват под-
крепата на тамплиерските 
командории в Южна Фран-
ция. Но съжаление тяхното 
влияние върху решенията на 
Генералния Капитул на Ор-
дена, ръководен от привър-
женици на Капетингската 
династия, съвсем не е голямо. 
Ангажирането на тамплие
рите в политиката на анти
френската коалиция няма 
никакви шансове без одобре-
нието на Църквата.

Повторното отлъчване 
на германския император 
Фридрих ІІ от Църквата (20 
март 1239 г.) ускорява съби-
тията. Между Римокатоличе-
ската църква и династията Хо-
хенщауфен започва битка на 
живот и смърт. Съюзниците 
в антифренската коа лиция 
загубват всякаква надежда да 
спечелят на своя страна па-
пата и радикализират дейст-
вията си. През май 1240 г., в 
деня на Възнесение Господне, 
кралят на Англия учредя-
ва в Лондон, в присъствието 
на всички благородници от 
кралството, нов Храм на Ор-
дена, наричан от английски-
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те тамплиери НюТемпъл. По 
същото време, през пролетта 
на 1240 г., по настояване на 
Фридрих ІІ, Раймон VІІ и Ба-
рал де Бо конфискуват владе-
нията на Римокатолическата 
църква в Авиньон, Везон и 
Кавалон (Рене Грусе, Исто-
рия на Кръстоносните походи 
и Иерусалимското кралство, 
том ІІІ, стр. 510). Точно в тази 
напрегната ситуация се поя-
вява скритото лице на гибе-
линската политика, изразена 
именно чрез Тайния устав 
на тамплиерите – политика, 
която от времето на първото 
отлъчване на Фридрих ІІ е 
насочена към намаляване на 
влиянието на Римокатоличе-
ската църква и на френските 
крале върху могъщата систе-
ма на Ордена. 

Разгромът на английската 
армия в битката при Тайл-
бург през 1242 г., след това 
развенчаването на Фридрих ІІ 
като император на Свещената 
Римска империя на Събора 
в Лион през 1245 г. напълно 
унищожават надеждите на ко-
алиционните съюзници. Но в 
Прованс Барал де Бо, сенешал 
на Авиньон, продължава да 
се бори. През 1246 г. той огла-
вява коалиция на провансал-
ските градове Авиньон, Арл и 
Марсилия и се противопоста-
вя на брата на френския крал, 
Шарл д’Анжу, който току що 
се е оженил, благодарение на 
съдействието на папата, за дъ-
щерята на графа на Прованс 
– единствена наследница на 
графството. Барал де Бо, в съ-
противата си срещу френската 
корона, през 1248 г. е подкре-
пен от Ронслен дьо Фос, кой-
то вече е Командор на Храма 
в провинция Прованс. За съ-
жаление смъртта на графа на 
Тулуза през 1249 г., последвана 
от смъртта на Фридрих ІІ през 
следващата година, принуж-
дава Барал да се откаже както 
от борбата си срещу френска-
та корона, така и от поста си на 
сенешал. А Ронсрен дьо Фос 
заминава за Лондон, за да ста-
не Командор на провинция 
Англия. Разгромът на англо
германския съюз изглежда 

окончателен, но през 1252 г. 
нови събития променят ряз-
ко ситуацията.

По време на Седмия кръс-
тоносен поход, предприет 
от краля на Франция све-
ти Луи ІХ, в периода март 
1251 г. – май 1252 г. Велики-
ят магистър на тамплиерите 
Рено дьо Вишие (1250–1252 
г.) предприема тайни прего-
вори с емира на Дамаск Ал 
Насир Юсуф за освобождава-
нето на пленения Луи ІХ. Но 
кралят на Франция, който 
се изживява и като крал на 
Иерусалимското кралство, 
обвинява Великия магистър, 
че се опит ва да сключи зад 
гърба му споразумение с еми-
ра. Луи ІХ решава да унижи 
публично Великия магистър 
и рицарите тамплие ри и ги 
кара да да дефилират без обу-
ща, да коленичат пред него и 
да изпълнят мea culpa, т.е. да 
се покаят (Рене Грусе, Исто-
рия на Кръстоносните походи 
и Иерусалимското кралство, 
том ІІІ, стр. 510). Рицарите от 
Ордена на Храма са възмуте-
ни от това публично униже-
ние и настояват Рено дьо Ви-
шие да се оттегли от поста си. 
Рено дьо Вишие се подчиня-
ва да желанието на братята 
си и през 1952 г. Тома Берар е 
избран за Велик магистър на 
Ордена. 

Така начело на тамплие
рите застават привърже-
ниците на политиката на 
английския крал и заклети 
врагове на Римокатолическа-
та църква. Единственият на-
чин, по който Орденът може 
да бъде превърнат от верен 
съюзник на католицизма и 
Капетингската династия в 
мощно оръжие срещу тях, е 
в ритуалите, уставите и ду-
ховната му концепция да на-
влязат съвършено нови идеи 
– идеи и вярвания, почерпе-
ни от учението на катарите, 
исконната вяра на прован-
салците. Духовната промяна 
в лоното на Ордена може да 
бъде извършена единствено 
от посветен в древната мъд-
рост – гносисът – придобито-
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то без посредници религиоз-
но и мистично изживяване, 
достъпно само за избраници 
(Рerfecti). Такъв посветен, въз-
питан във вярата на катарите 
от древните родове на Прова-
нс, произхождащи от Крале-
те Магове, е единствено Рон-
слен дьо Фос. Преминал през 
тайнството на consolamentum 
– кръщението чрез Светия 
дух и огъня – той достига най
висшата инициация, тази на 
брат Утешен (Сonsolé). А Уте-
шеният е носител на найтай-
ното, езотерично познание 
– той е духовният водач на 
братята посветени. Затова в 
последния, двадесети член от 
Liber Consolamenti (Тайният 
устав) на Ордена на Храма е 
казано: 

Строго е забранено да бъде 
избран за Велик магистър 
брат Утешен. Останалите 
постове и основни длъжности 
в Ордена са запазени само за 
братя Избрани и Утешени.

С избирането през 1952 г. 
на Тома Берар (или Томас Бе-
рърд) за Велик магистър на 
тамплиерите настъпва нов 
етап от духовния живот на 
Ордена. Братята Избрани и 
Утешени заемат най висши-
те постове в йерархията му, 
а Ронслен дьо Фос приема 
съдбата на негов духовен во-
дач – тайнственият Магистър 
Ронселинус. Тази промяна е 
утвърдена със създаването, 
паралелно на екзотеричния 
Орден, на вътрешен езоте-
ричен Орден от посветени 
братя тамплиери, премина-
ващи през двете степени на 
инициация – на братя Из-
брани (посветени в тайното 
знание) и на братя Утешени 
(преминали през тайнството 
на кръщението чрез Светия 
дух и огъня). Първоначал-
ният Латински устав на Ор-
дена остава значим само за 
външните, екзотерични дея-
ния на рицарите тамплиери. 
Посветените имат нужда от 
нов Устав, съответстващ на 
новите духовни цели. Така, 
през юли 1240 г. е утвърден 
Liber Consolamenti (Тайният 

устав), съставен от Магистър 
Ронселинус за Утешените 
братя от войнството на Хра-
ма. Тайният устав се състои 
от 20 члена и е подписан от 
Магистър Ронселинус и от 
друг високопоставен член на 
Ордена – брат Робърт от Сам-
форд, Прокуратор на Ордена 
в Англия. През август 1252 г. 
са създадени Тайните ста-
тути на братята Избрани. 
Те се състоят от 30 члена и са 
утвърдени от двама висшес-
тоящи братя в йерархията на 
Ордена – Роже дьо Монтегю, 
Прецептор на Нормандия, 
и Робер дьо Бари, Прокура-
тор. Да напомним, че по това 
време Нормандия отново е 
във владение на английския 
крал. 

Това развитие на събития-
та намира своето потвържде-
ние в показанията по време 
на Процеса срещу тамплие
рите на Жофроа дьо Гонвил, 
Командор на Аквитания и 
Поату, който заявява: „Има 
такива, които твърдят, че 
това е едно от зловредните и 
извратени въведения на Ма-
гистър Ронселен в Устава на 
Ордена.“ 

Какво всъщност предста-
влява този тайнствен езо-
теричен Орден в Ордена, 
какви са вярванията, които 
изповядват братята Избрани 
и Утешени, какво почитат 
и на кого се молят – всичко 
това ще бъде описано в про-
дължението на статията в 
следващия брой, в който ще 
публикуваме и самия Таен 
Устав на Ордена на Храма.

© изд. „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“, 

София, 2011 г. 





история на Тамплиерите

ИСТОРИЯ НА ОРДЕНА

ВЪНШНИЯТ КРЪГ

(Продължение от брой 2'2011 а.)

Обикновените сержанти, за-
наятчии и помощници били рев-
ностни католици, които следвали 
учението на църквата безусловно. 
От самото начало на ордена обаче, 
основателите и истинските водачи 
били гностици, които почти със 
сигурност били сведущи в изку-
ството на прикриването. Така мно-
зинството от обикновените члено-
ве следвало една много различна 
система от вярвания от тази на въ-
трешните кръгове, а именно един 
традиционен монашески живот, 
съгласно изложеното в Правилни-
ка на св. Бенедикт от VІ в. Не всеки 
тамплиерски дом имал свой парак-
лис, но в онези, където такъв има-
ло, въпросните братя ежедневно 
слушали цялата божествена служба 
(„часовете”, които били първият, 
третият, шестият и деветият час от 
денонощието), както и задължи-
телните допълнителни служения 
в дни на пост или празници. Ако 
били на поход на Изток или на 
Иберийския полуостров, или пък 
някъде, където нямало възможност 
да слушат часовете, те били обвър-
зани със святото задължение да из-
ричат Господната молитва опреде-
лен брой пъти. 

Уставът на ордена описвал 
графика на деня, започвайки със 
задължителната служба, следвана 
от други предписания, които упра-
влявали тамплиерското ежедневие. 
От братята се изисквало да говорят 
един с друг тихо и учтиво; комар-
джийството, псувните и напиване-
то били забранени. Всеки, на кого-
то се случвало да се напие няколко 
пъти, е рискувал да бъде поканен 
да напусне ордена, въпреки че там-
плиерите определено са имали ре-
путация на пияници и се считало 
за обида за някого да се каже, че 
„пие като тамплиер“. Интимното 

общуване с жени било забранено – 
всеки, хванат в такова деяние, бил 
застрашен от изгонване от ордена, 
или пък, ако му се позволяло да ос-
тане, за постоянно му се отнемала 
възможността да заеме каквато и 
да е отговорна длъжност. Тампли-
ерският обет за целомъдрие озна-
чавал забрана за каквато всякаква 
форма на секс.

ВЪТРЕШНИЯТ КРЪГ

Основателите на ордена фор-
мирали плътен тесен вътрешен 
кръг, от който винаги били изби-
рани водачите. Френските изсле-
дователи и писатели Жорж Кагър 
и Жан Робен пишат: „Орденът се 
състои от седем „външни“ кръга, 
посветени на по-малките мисте-
рии, и от три „вътрешни“ кръга, 
съответстващи на посвещаването 
в големите мистерии... това „ядро“ 
се състои от 70-тима Тамплиери“.

Религиозните вярвания на ри-
царите в рамките на ордена са 
покривали широк спектър. Във 
външните кръгове на масовите 
вярващи имало скрити кръгове с 
концентрична градация, всеки от 
които притежавал тайни вярвания 
и ниво на познание съгласно сте-
пента, придобита в рамките на ор-
дена. Членовете на Rex Deus има-
ли рожденото право да навлизат 
в по-високите ешелони на трите 
вътрешни кръга, а от време на вре-
ме били приемани и считаните за 
подходящи кандидати от външни-
те кръгове. 

Само на рицари, доказали се 
като надеждни и достойни за до-
верие, било поверявано опасното 
знание, което можело да навлече 
обвинения в ерес. Ядрото на 70-те 
продължавало да се състои един-
ствено от членове на династията 
Rex Deus, които били достигнали 

най-високата степен на посвеще-
ние, държащи контрола на сигурно 
място в свои ръце. 

Членовете на ядрото ревност-
ното  изследвали на езотерични и 
религиозни въпроси, възникващи 
от комбинирането на източни-
ците – традициите на Rex Deus и 
свитъците, открити под Могилата 
на храма малко след основаването 
на ордена през 1118г.  За разлика 
от обикновените християни, които 
запълвали редиците на ордена на 
рицарите тамплиери, тези учени 
не си прекарвали времето в търсе-
не на вечно спасение, а използвали 
свещеното познание, което били 
придобили, за директна полза на 
общностите, в които живеели. 

ТАМПЛИЕРСКИ ПЕЧАТИ

Доказателства за гностичните и 
дуалистични вярвания на тампли-
ерския орден могат да се намерят 
в голямото количество печати, съ-
ществуващи и до днес. Печатът на 
Великия Майстор бил винаги с две 
лица. От едната страна била църк-
вата на Божи гроб, представляваща 
всъщност изображение на джамия-
та Ал-Акса – постройката, под коя-
то деветимата първоначални рица-
ри осъществили своите разкопки. 
От другата страна били изобра-
зявани двамата братя на един кон. 
Противно на това, което е прието 
да се смята, това не било демон-
страция на рицарската бедност, а 
кодиран намек за дуалистичните 
им вярвания. Великият Майстор 
имал и друг печат, който използвал 
за „конфиденциални“ или „край-
но секретни“ документи – Абрак-
сас, който е неоспоримо гностичен 
и чиито корени могат да се откри-
ят в древногръцкия херметизъм. 
Древният символ на мъдростта – 
змията, захапала опашката си, от 
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време на време се използвал заедно 
с Абраксас. Другите печати (които 
явно идват от традиционното хрис-
тиянство) изобразяват Жертвения 
Агнец (Agnus Dei), носещ кръст – 
само че не свързания с Исус кръст, 
а този с издължен ствол, символ на 
Йоан Кръстител. 

Други дуалистични печати по-
казват двама братя зад ескарбукъла, 
бадемовиден щит: такава резба има 
върху западната фасада на катедра-
лите в Шартр, Рeйм и Амиен. Дър-
ворезба с двама братя на един кон 
в катедралата Рослин в Шотландия, 
построена от граф Уилям Сен-Клер 
през 15-ти век като мемориал на 
тамплиерите, е прикрита с образа 
на Бартоломей Ладислаус Леслин, 
водещ принцеса Маргарет в Шот-
ландия, за да се омъжи за крал Мал-
кълм Кенмор. Съществува схваща-
не, че тези загадъчни печати крият 
еретичната вяра, че Исус е имал 
брат близнак – Томас Дидимус 
(„дидимус“ на гръцки е „близнак“). 
Евангелието на Томас, открито 
сред хамадските свитъци в Египет, 
започва с изявлението, че Томас е 
братът близнак на Исус. Тамплиер-
ският военен стандарт – Босеанът, е 
имал семпло оформление в черно и 
бяло – както тази цветова схема, така 
и навикът им за побратимяване на 
техните владения представляват по-
нататъшни знаци за дуалистичните 
им вярвания. 

Били използвани и други свър-
зани с древната мъдрост символи, 
такива като лунен сърп, на чийто 
фон Мария Магдалена или Ма-
рия – майката на Исус, често биват 
показвани стоящи, обградени от 
петолъчни звезди – и двете репре-
зентации на вавилонската богиня 
Ищар и принципа на божествена-
та мъдрост; „Звездата на морето“ 
– термин, използван в молитвата 
за Дева Мария, първоначално из-
ползван в тази за Ищар; и също 
ирисът, емблемата на кралския дом 
във Франция, първоначално из-
ползван в древен Египет и символ 
на семействата Rex Deus. Тези сим-
воли били изложени пред взора на 
всеки, но можели да бъдат разтъл-
кувани само от посветените. 

Денят на Тамплиера съгласно 
правилата на Храма – правилник 
на св. Бенедикт:

През нощта. Утринна молитва, 
първата служба за деня, около 2 ч. 
през нощта зимно време и точно 
преди изгрев през лятото. Службата 
е по-кратка през лятото и по-дълга 
зимно време. В неделя е можело да 
достигне продължителност до два 
часа.

Около 6 ч. сутринта. Прима. Де-
нят е разделен на девет „часа“, а 
четенето на молитви става на рав-
ни интервали през деня. Нарича 
се „прима“, защото се прави през 
първия „час” на деня. След нея 
следва меса, или евентуално месата 
е след секстата. 

Около 9 ч. сутринта. Терца. От-
служва се в „третия“ час на деня.

Около 12 ч. на обяд. Секста, която 
е „шестият“ час от деня, след коя-
то следва месата, ако последната 
не е била изпълнена след примата. 
Периодът след секстата е бил вре-
мето, когато рицарите изпълняват 
временните си задължения, които, 
ако са били по време на активна 
служба, са включвали поддържане 
на оръжията и ризниците им. По 
принцип след секстата е следвало 
основното ястие за деня. 

Около 15 ч. Нони, вечерни молит-
ви за мъртви, бдения за мъртви. 
Ноните са деветият „час“ на деня. 
Евентуално са следвали вечерните 
молитви или бденията.

Здрачаване. Вечерни молитви. 
Вечерните молитви са последната 
служба за деня, след които следва 
ядене на вечеря. 

Нощем. Вечерня. Изпълнява се 
след залез, след което рицарят се 
оттегля.

Забележки: 

По време на пост се ядяло само 
веднъж на ден – около 15 ч. или 
16ч.

Заповедите се връчвали на бра-
тята преди службата за „часовете“ в 
параклиса. 

Религиозните събрания се про-
веждали в неделни дни и на Коле-
да, Великден и Петдесетница. 

Из книгата „Рицарите Тамплиери“  
на Мерилин Хопкинс, 2007 г.)
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СИМПАТИзАНТИ

ЗА ВСЕЛЕНАТА БАЛАНСЪТ 
Е ЦЕЛ НА ЖИВОТА

Духът, белязан от Светлина-
та, се ражда в своя първи живот 
орисан поравно с духовност и 
материалност. Всеки сам разви-
ва или потиска двете начала във 
Вселената, които оформят чо-
вешкият характер според своите 
предпочитания или наложеният 
му начин на живот.

Множаха се хората на Земя-
та. Създадоха се народите. Все-
ки със своя език, но с еднакъв 
начин на размяна – стока срещу 
стока. Такъв беше реда до поя-
вата на финикийските знаци. 
Парите създадоха новия ред в 
живота на хората, но възпитаха 
човека в алчност, жестокост, ли-
цемерие и безскрупулност, ко-
ито бяха първи помощници на 
всички жадуващи за богатство, 
даряващо власт.

Балансът в човешкия харак-
тер беше нарушен. Духовността 
остана да живее сред малцина. 

Материалното се пре-
върна в цел и на-

чин на живот. 
Духовността 
се нуждаеше 
от пазители, 
за да не бъде 
у н и щ о ж е н а 
от примитив-

ността на хора-
та, жадуващи за 

имане… или за 
оцеляване.

Митовете за 
несметно-

то бо-

гатства на цар Соломон и днес са 
живи. Времето обаче е покрило с 
патина неимоверно по-ценните 
знания за духовността, живота и 
безсмъртието, които царят е при-
тежавал и съхранявал. Шестотин 
години след Соломон вавилон-
ците на Навуходоносор ІІ раз-
рушиха Йерусалим. Духовност-
та потъна в забрава. Хората се 
кланяха пред парите и златото и 
постепенно вървяха към своето 
себеунищожение.

Ето защо Майката Вселена и 
Светия Дух решиха тяхното дете, 
Създателя,  да изпрати своя син 
Иисус на Земята, за да ни посочи 
отново забравеният път на духо-
вността и възстанови равновеси-
ето в живота на хората.

Двеста години след неговата 
саможертва за нас хората, ориги-
налните и достоверни текстове, 
записани по време на неговата 
мисия и съхранени в Алексан-
дрийската библиотека бяха уни-
щожени. Започна дописването 
на Евангелията. Към божестве-
ната същност на Иисус, за да 
бъде разбрана и приета от прос-
толюдието е пришит и човеш-
ки произход, който петстотин 
години след неговото Възкресе-
ние е намерил добра почва сред 
материално мислещите човешки 
същества: Щом е човек Иисус 
е познал насладите и отговорно-
стите на битието! Не е възможно 
да не е създал семейство и деца, 
които също са имали деца. Тази 
идея, отхвърлена от църквата 
като ерес, е останала жива в сър-
цата на мнозина.

След още петстотин години 
Балдуин дьо Буйон и по-големят 
му брат Годфроа дьо Буйон орга-
низират Първият кръстоносен 
поход към Светия град Йеруса-

лим. Годината е 1095. До Кон-
стантинопол достигат малцина, 
а там Император Василий ІІ ги 
избива. Походът е неуспешен.

ТАМПЛИЕРИТЕ - ВЕСТИТЕ-
ЛИ НА ДУХОВНОСТТА

На 15 юли 1099 кръстоносци-
те превзеха Йерусалим и създа-
доха Йерусалимското кралство 

Богатствата на Йерусалим-
ското кралство станаха прите-
гателен център за западноев-
ропейците. Цели семейства се 
преселваха с надежда за бързо 
забогатяване омагьосани от раз-
казите на върналите се рицари 
или монаси от Светите земи.

Пътят към Бога всъщност 
прикриваше страстта към влас-
тта и богатството.

Преселенията на хора от За-
пад в Йерусалим ставаха посто-
янно, но броят на загиналите по 
пътя или пък пленени и продаде-
ни в робство поклонници също 
беше огромен. Нужна беше ох-
рана, която се появи в лицето на 
рицарят Юг дьо Пайен и още 
осмина негови рицари. Година-
та беше 1118-та. Да пазят покло-
ниците беше едната им задача. 
Другата, тайната, която само тях-
ното също тъй тайно общество 
знаеше, беше да търси скрито 
съкровище в руините на храма 
на Соломон. 

Крал Балдуин ІІ им разреши 
да се настанят в сграда, постро-
ена върху основите на Соломо-
новия храм. 

Осем години деветимата тър-
сят скритите съкровища на цар 
Соломон. Хранят надеждата, че 
ще открият и Светия Граал.

звездиТе и орденъТ на ТаМплиериТе



Тези хора не предполагаха, 
че цар Соломон е знаел как да 
пази и материалните и духов-
ните си богатства... и да покаже 
само онова, което той иска да 
бъде видяно.

Упоритото многогодишно 
и пазено в тайна копаене беше 
възнаградено. Наистина нищо 
ценно материално  не беше на-
мерено, но един знак на пода 
им разкри скривалище, в което 
намериха сандъче. То съхраня-
ваше почти хиляда години една 
тайна върху пергамент, която 
помогна на деветимата рицали, 
получили вече името си тампли-
ери, основали първия в христи-
янската история Орден от вой-
ни-монаси да получат шеметно 
развитие, власт и облаги, за ко-
ито никой в Европа не би могъл 
да си мечтае.

Пергамента разкрива пътя 
към вечния живот в буквалния 
и преносен смисъл. Дава дока-
зателства за съществуването 
на прераждането, но накрая, в 
заключение поставя условието: 
“Дарявайте Любов, за да полу-
чите Милост при следващото си 
раждане. Само чрез духовност 
ще заслужите вечен живот”.

Безценната тайна е предаде-
на на папа  Хонорий ІІ. Негова-
та реакция не закъснява. На 14 
август 1128 година е свикан цър-
ковният събор в Троа. Точно в 
17.00 ч. Ордена на рицарите на 
Храма е официално обявен за 
легитимен. Неговият първи  ве-
лик Магистър е Юг дьо Пайен. 
Часът е изключително важен и 
затова съм го прецизирала до 
минута.

Възходът и унищожението 
на Ордена на тамприерите е за-
ложен в тази дата, допълнена и 
от кармичното наследство, зара-
ди жестокостите и смъртта, коя-
то са посели деветимата рицари 
основатели на Ордена, като част 
от кръстоносните походи.

На 29 март 1139 папа Ино-
кентий ІІ издава була, с която 
определя всички привилегии на 
Храма.

Папа Инокений ІІ заплаща 
за мълчанието на деветимата 
тамплиери, че е станал протежа-

тел на безценно знание, което 
му дарява пътя към безсмър-
тието.

ХОРОСКОПЪТ НА ОРДЕ-
НА НА ТАМПЛИЕРИТЕ

Денят 14.8.1128 г. носи осо-
бени вибрации, които изис-
кват безусловно спазване, за 
да гарантират дълъг живот на 
Ордена. Денят е носител на 
глобална промяна, за съжале-
ние зависеща единствено от 
първите членове на Ордена и 
от звездните заложби на всеки 
от тях – нещо, с което никой 
не се е съобразил, а не толко-
ва от техните последователи. 
Общата вибрация на свой ред 
е носител на духовност, поч-
теност, добротворство, себеа-
нализ, чрез които членовете му 
да могат да се борят за своята 
кауза. Потвърждение за задъл-
жителното съблюдаване на това 
изискване е факта, че четири 
планети в този ден са в знака 
Везни и налагат своите неотме-
ними закони, като стремеж към 
красивото, хармонията и ста-
билността. В значителна степен 
Уставът на Ордена и четирите 
обета на рицарите на Храма по-
криват разпореждането на звез-
дите. Орденът на тамплиерите 
като Вестител на духовността 
полага обещаващо начало.

Датата съдържа три пъти 
числото 1 – знак за прибърза-
ност, за недообмисляне, за склон-
ност към резки обрати в лична 
полза и във вреда на околните. 
Четворката в деня е знак за 
трудности, породени от 
странични фактори, но 
обвързани с прибър-
заността. Двойката в 
годината учи на тър-
пение, за да бъде из-
бегната кармичната 
разплата, заложена 
от повторението на 
числото 8. 

От една страна мно-
зинството от членовете 
на ордена са орисани 
трудно да поемат инициа-
тивата и на пръв поглед сво-
бодни, всъщност са били роби 
на чужди интереси.  От самото 

начало в ордена са се оформили 
различни течения. Между чле-
новете се е създало напрежение, 
което не е било премахнато във 
всичките години до заличаване-
то на Ордена през 1312  година. 
Нарушено е равновесието меж-
ду Дух и Материя, което е задъл-
жително.

Звездите са орисвали члено-
вете на ордена да бъдат спра-
ведливи в отношенията си към 
околните. Да не нараняват, уни-
жават и унищожават невинни 
хора. Категорично е пренебрег-

14 август 1128 г., 17.00 ч.
църковният Събор в Троа
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ната тази звездна заложба, ако 
си припомним надменността и 
пренебржението над околните, 
създали им врагове в цяла Евро-
па. Включително и в България.

На трето място стои изис-
кването да работят единно, да 
няма разкол между тях, въпреки 
непреодолимите различия в ха-
рактерите им. Основна задача 
е била приучването към умере-
ност и търсенето на златната 
среда, както повелява и двойка-
та в датата защото залитането 
в крайности причинява само 
проблеми. Отново провал. мате-
риалното е развито за сметка на 
духовността.

Сатурн със своето положе-
ние във Везни им позволява да 
се научат на приспособимост, 
на спазване на наложените об-
ществени и вътрешни порядки, 
но заради влиянието на Нептун 
не е липсвал и фалш в отноше-
нията, който е прикривал лич-
ните им стремежи, които не ви-
наги са били в полза на каузата 
на Ордена и на християнските 
ценности.

Негативна роля играят и 
аспектите на Хирон, който за-
бранява прибързаността и алч-
ността и налага търпение и 
смирение – трудно изпълнима 
задача заради повторението на 
числото 8, което може да пре-
върне здравословното материал-
но начало в груб материализъм. 
Като добавим и невъзможност-
та на членовете на Ордена на 
Тамплиерите да намерят своята 
правилна в дългосрочен план 
среда за живот извън утвърде-
ното държавно и религиозно 
статукво, разпиляването им в 
желанието да властват на мно-
го места и да имат все повече и 
повече богатства под формата 
на имоти и пари, получаваме яс-
нота защо са започнали ежбите 
сред членовете му, които рязко 
са се отдалечили от духовните 
си стремежи и са се обвързали с 
материалните.

Низшите членове на Ордена 
са били хора със силно развито 
чувство за отговорност и спра-
ведливост, но не са имали въз-
можност да ги изявяват заради 
моменти грубото отношение на 
хора от висшите нива на Орде-
на, които са ги принуждавали да 
бездействат и са пречели умиш-
лено да защитават по-слабите и 
онеправданите. Не бива да пре-

небрегваме факта, 
който установих 
при моите стран-
ствания във време-
то. Петдесет години 
след създаването си 
братята от Ордена 
забравят, че трябва 
да защитават хрис-
тиянството и се от-
дават на задоволя-
ване на собствените 
си материални и 
егоцентрични стре-
межи.

Има още една 
причина за про-
блемите между чле-
новете на Ордена, 
породена от изиск-
ването на звездите, 
което не е спазено – 
в Ордена да се прие-
мат повече хора, 
родени в нематери-
алните знаци, ус-

тремени към духовното начало 
– представителите на Водолей, 
които да тушират негативите 
на останалите членове, родени в 
други зодиакални знаци. Не на 
последно място е обвързаността 
с Католическата църква, която 
е била техен създател, покро-
вител и на чието подчинение са 
били тамплиерите. В стремежа 
си към власт църквата е забра-
вила Божието послание да учи 
на Любов. Същото отклонение 
както при кръстоносците. Кол-
кото повече са забогатявали, 
толкова повече са се отдалеча-
вали от духовните си стремежи. 
Като абсолютно независими 
от държавна и църковна власт, 
тамплиерите са изключително 
опасни. Били са реалните пред-
вестници на новия световен 
ред, който е щял да промени из 
основи центровете на властта. 
Именно тази заплаха е осъзнал 
френският крал Филип ІV.

Настъпва 1 януари 1306 г.  
когато Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун, Лока Фортуна и Север-
ният лунен възел се намират  в 
зодиакалния знак Скорпион, 
но не всички планети са в съв-
пад. През това време вече има 
всеобща негативна нагласа към 
Ордена и желание той да бъде 
унищожен.

В същото време аспектите 
на планетите раждат и оптими-
сти, които умеят да се радват на 
живота и да създават радости и 
на всички около себе си. Хора, 
способни да проникнат в тай-
ните на околните и да ги проме-
нят, зареждайки ги с позитивна 
енергия. 

За съжаление сблъсъкът 
между безкомпромисно волеви 
хора и от двете групи се пре-
плита с влиянието на съвпада 
Уран-Нептун, който е причина 
за изявата на низките страсти 
на Нептун, подсилени от Уран, 
и води до безкомпромисно уни-
щожение на всичко светло и съ-
зидателно – в това също се убе-
дих по време на преходите си.

Това  изключително интерес-
но и рядко планетарно съвпаде-
ние и неговото астрологично 
тълкуване говори за време на  
кармична мъст, породена от не-
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чие самоизяждащо се от завист 
его, при което изгорели хора ще 
се възродят като птица феникс 
през бъдещите векове. Наблю-
даваме подобно съчетание на 
Сатурн, Уран и Нептун от март 
1307 г. до януари 1309 г., като тази 
конфигурация, с изключение на 
периодите на разминаване на 
планетите заради ретроградното 
движение на една или няколко от 
тях, се задържа до късната есен 
на 1311 г. 

На 14 септември 1307 година 
от кралския двор е изпратена за-
повед за арестуването на всички 
рицари-тамплиери на територи-
ята на Франция и отнемане на 
тяхното имущество. Акцията е 
насрочена за 13 октомври – пе-
тък – 3.00 ч.

На 14 октомври повече от 
15000 тамплиери вече са в тъм-
ниците. Жак дьо Моле, Велики-
ят Магистър на Ордена е арес-
туван в Париж.

Обвиненията са в отричане 
на Иисус, ерес, содомия и хомо-
сексуализъм, човекоядство, ма-
гьосничество, заграбване на бо-
гатства. Изтезанията са ужасни 
и измъчваните рицари призна-
ват онова, в което ги обвиняват. 
За съжаление знам, че за част 
от тамплиерите, обвиненията са 
основани на истината.

Астрологичната характерис-
тика за теченията в Ордена без-
компромисно е белязала него-
вите членове. Тайната се крие в 
официалния устав на Ордена и 
в още един таен Устав, който е 
бил достъпен за малцина  рица-
ри доказали се след дълги годи-
ни служба в Ордена.

В Тайния Устав е описан 
най-строго пазеният секрет на 
Ордена. Знанието за пътя към 
вечния живот от пергамента на 
цар Соломон. Деветимата рица-
ри основатели и техният първи 
магистър Юг дьо Пайен отдав-
на са се пренесли в отвъдното. 
Някои от посветените вече са 
приемали тази тайна като знак 
за опрощение от Господ на 
всичко, което правят. 

Астрологично-кармичните 
характеристики и моето тъл-
куване за периода януари 1306 

г. до януари 1312 г. иде-
ално съвпадат с исто-
рическите събития, 
съпътстващи раз-
громяването на Ор-
дена.

Орденът бил 
формално лик-
видиран на Съ-
бора във Виен 
на 22 март 1312 г. 
– вторник, ден на 
Марс, когато Слън-
цето е вече в Овен. 
Папа Климент V под 
натиска на Филип IV 
Хубави разпуска ордена. 

На 18 март 1314 г. вечерта 
Жак дьо Моле и прецепторът на 
Нормандия Жофроа дьо Шар-
не са изгорени на клада. Огъ-
нят вече е обхванал краката му, 
когато Моле прокле гонителите 
си: „В името на Божието право-
съдие ви призовавам да се яви-
те заедно с мен през Божия съд 
до края на тази година, защото 
аз съм невинен!“. Огънят горя 
три часа. Папата присъстваше 
на смъртта на дьо Моле. Вед-
нага след като смъртта на Жак 
дьо Моле бе установена папа 
Климент V целуна пергамента, 
благодари на Бог, че го е дарил 
с безсмъртие и го изгори в отре-
дените му покои. 

Папа Климент умира на 20 
април 1314 г., месец след про-
клятието, но и заради факта, че 
изгори пергамента близо до из-
дигнатата клада. 

Крал Филип умира по време 
на лов преди края на годината, 
без да успее да заграби пари-
те на Ордена. Случилото се е 
знак, че Жак дьо Моле не е бил 
сред виновните, а е бил нароч-
но набеден, а последвалите го в 
незримия свят Папа Климент V 
и крал Филип ІV са имали как-
во да разплащат с него и затова 
и до днес те търсят кармична 
мъст. Разплатата още не е осъ-
ществена.  

След разгрома на Ордена 
на тамплиерите, останали-
те живи негови предста-
вители намират радушен 
прием в Шотландия и Пор-
тугалия и поставят началото 

на съвременното масонство в 
потвърждение на заложеното от 
звездите, че… изгорели хора ще 
се възродят като птица феникс 
през бъдещите векове.

Звездите орисват Ордена да 
изживява смърт и погром, дока-
то не промени своя устав, дока-
то не осъзнае, че и най-голямото 
материално богаството без ду-
ховност е обречено на загиване. 

Преди деветстотин години 
деветима тамплиери получи-
ха шанса да бъдат носители на 
Светлината, но избраха да слу-
жат на Господаря на Матери-
алния свят. Днес възроденият 
Орден на тамплиерите получа-
ва нов шанс, но само ако успее 
да намери баланса между Дух и 
Материя.

Светлана Тилкова – Алена

18 март 1314 г., 18.00 ч.,
париж, кладата при катедралата 

“нотр дам”
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ТАМПЛИЕРСКО ИзКУСТВО

венциСлав Тулешков



Венцислав Тулешков е роден на 8 май 1943 г. в град Левски. 
След като завършва средно образование в родния си град и ка-
зармата, учи в Техникум по приложни изкуства (Техникум по 
художествени занаяти) – София. От 1970 г. работи като директор 
на Художествената галерия – гр. Левски до 2005 г. Член на СБХ – 
секция „Живопис”. До сега е направил 28 самостоятелни излож-
би и над 100 групови и общи изложби. Има самостоятелни излож-
би и в Белгия, Франция и Кипър. Негови картини притежават 
Националната художествена галерия – София, Художествените 
галерии в Плевен, Габрово, Сливен, Добрич, Каварна и много 
частни колекции, както в България, така и в Франция, САЩ, 
Русия, Австралия. Венцислав Тулешков е член на O.S.M.T.H. от 
2006г. и е рицар на храма от Командерия „Св. Петка“ – Плевен.

Храмът! Така Венцислав Тулешков е нарекъл последните си живописни тревоги. А там където има Храм, има и 
Път към него. Пътят на Вильо е необичаен и труден. Изтънчената чувствителност и борбата за оцеляване, често са 
се срещали и разминавали. За щастие житейските нужди не са пречупили артистичните амбиции на автора, само са ги 
направили по-тревожни и по-дълбоки, а Храма на автора - по-топъл и по-добър.

Венцислав Тулешков е открил своя Храм на спасението. Един Храм, в който тревогата, болката и надеждата са 
негови духовни служители. Художникът им е доверил сърцето си, с много вяра в пластическия живот на картината. А 
това вече е една възможност за всеки, който пътува към света на неуловимата с тревожната опитност на една определена 
живопис. Една възможност и за автора и за пътниците към неговия храм.

Светлин Русев
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Смъртта е граница. Смъртта е предел на нашата мисъл. 
Смъртта винаги е била утешение и велика надежда. Рицарю, 
ти се вля в Христовото войнство, което никога не отстъпва, 
отстоява благородните каузи и свети като вечността. Ние но-
сим в нас надеждата, че там, където си, се отмерват делата 
човешки, дава се цена на всичко сторено и ще ти бъде отреде-
но по достойнство.

Рицарското братство знае накъде върви и има къде да 
стигне! Рицарю, служи в небесното Христово войнство!

Рицарю, бъди достоен пазител на нашата кауза! Рицарю, 
пази мъдростта на живота, която бди и ръководи градежа!

Не нам, Господи, не нам ...

IN MEMORIAM
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ЗлатеН 24-каратоВ аНтираДиаЦиоНеН ЗаЩитеН Стикер За 
МоБилНи телеФоНи, НеУтралиЗираЩ ВреДНите 

електроМагНитНи иЗлъЧВаНия 

Новост на пазара е златният 24-каратов защитен самозалепващ се стикер, блокиращ по-
вече от 90% от вредните електромагнитни радиационни излъчвания на всички модели мо-
билни телефони. 

Стикерът блокира високочестотните електромагнитни излъчвания в диапазона 300-3000 
MНz. той е с размери 35 х 25 х 0,5 мм.

Защитният стикер успешно може да се използва при работа с компютри и лаптопи.

В канцеларията на Великия Приорат са предоставени от вносителя ограничен брой стикери 
на преференциална цена от 19.90 лв, като част от тази сума отива за благотворителна 
дейност. тел. за контакти – 0888 50 44 00. 

За повече информация, моля, посетете www.stiker.ovo.bg. 






