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ли надеждите ни са отнесени от ли надеждите ни са отнесени от ли надеждите ни са отнесени от ли надеждите ни са отнесени от ли надеждите ни са отнесени от ли надеждите ни са отнесени от 
силните априлски ветрове. „Насилните априлски ветрове. „Насилните априлски ветрове. „Насилните априлски ветрове. „Насилните априлски ветрове. „Насилните априлски ветрове. „На-
дявахме се“, казваме в отчаяние, 
а Христос ни напомня, че наши-
ят Господ е богът на вечната на-
дежда. Ние живеем с надежда, 
независимо от обстоятелствата, 
от слуховете, от медиите. Живе-
ем в надежда, защото Христос е 
жив и е с нас, докато свят све-
тува.

Възкресение Христово съ-
бужда у нас надеждата – не три-
умфална, а тази, която ни пома-
га да се борим, когато всичко е 
против нас; надеждата, отваря-
ща прозорец към бъдеще с из-
ненади, пълни с любов и дос-
тойнство. Христос продължава 
да ни храни с хляба, необходим 
за пътуването към нас и към 
нуждите на света, който ни заонуждите на света, който ни зао-
бикаля. Трябва да сме силни и да бикаля. Трябва да сме силни и да 
помогнем на тези, които са тъжпомогнем на тези, които са тъж-
ни, които са объркани, които са ни, които са объркани, които са 
несигурни. Трябва да продълнесигурни. Трябва да продъл-
жим пътуването и да обявим, че жим пътуването и да обявим, че 
Христос е жив в днешния свят. Христос е жив в днешния свят. 
Той наистина е възкръснал.Той наистина е възкръснал.

Христос возкресе!Христос возкресе!

nnDnn

 генерал-майор (ор)  генерал-майор (ор) 
Румен Ралчев - GCTJ, СМТНРумен Ралчев - GCTJ, СМТН
Член на Великия Магистериум на Член на Великия Магистериум на 
Ордена 
Носител на Великия Кръст на Храма Носител на Великия Кръст на Храма 
на Йерусалимна Йерусалим
Велик Приор IВелик Приор I
Велик Приорат БългарияВелик Приорат България

Уважаеми Братя, Сестри 
и Постуланти, 

Скъпи симпатизанти,

Обръщам се към вас в 
навечерието на най-великия 
християнски празник – Възкре-
сение Христово. Този празник е 
най-велик, защото е празник на 
Надеждата.

Заобиколени сме от тъжни 
хора. Ние самите сме такива по-
някога. Според психолозите тъ-
гата е степен на фрустрацията. 
Тъгата произлиза от объркване 
пред разочароващите събития 
в живота ни. Защо е тази тъга, 
тази фрустрация и това обър-
кване?

От една страна това е след-
ствие от интерпретацията на 
заобикалящата ни действител-
ност, показвана ни от медиите 
и от собствения ни опит. Тази 
действителност често ни под-
тиска, изправяйки ни пред про-
блеми, които ни се струват нере-
шими.

От друга страна, това е защо-
то много хора са изгубили на-
дежда. Св. Игнатий от Антиохия 
казва: „Работете заедно; борете 
се заедно; тичайте заедно; стра-
дайте заедно; почивайте заедно 
и заедно се възвисявайте. Вие 
сте членове на семейството на 
Господ и негови слуги… бъде-
те състрадателни един към друг 
и внимателни, както Господ е 
към вас. Нека винаги се гордея 
с вас.“

Исус Христос продължава 
да ни дава причина да се надя-
ваме. Често казваме „надявахме 
се“, като че ли причината да се 
надяваме е изчезнала, като че ли 
нашите надежди са били само 
мимолетна прищявка, като че 
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Молитва за Великия Приорат

   Велики Господи! Ти си ни заповядал да обичаме ближните си 
и всякога да сме готови живота си да дадем за тях. Ти Сам 
прие страшните кръстни страдания и живота си даде за добро-
то и спасението на човека. Следвайки Твоята заповед и като се 
вглеждаме в сиянието и славата на Твоя спасителен подвиг, ние, 
рицарите от Ордена на Храма на Йерусалим, искрено желаем 
да послужим на своите близки, каквито преди всичко са нашите 
сънародници. Молим те, подкрепи сърцата и волите ни, за да 
обичаме Родината си, в която по Твое благоволение сме родени и 
израснали, и да сме в състояние да й служим вярно и предано. 
Направи ни честни и достойни защитници на нейните граници, на 
правдата, реда, спокойствието, честта и достойнството й.

   Нека служението ни като рицари в Ордена на Храма на 
Йерусалим да премине в послушание към заповедите на нашите 
командери и началници, защото редът и съзнателното подчинение 
са потребни за добрия напредък на Ордена и на родната ни 
страна.

   Вдъхни ни, Господи на силите, мъжество, доблест, благора-
зумие, за да изпълняваме достойно своя дълг на обич към 
братята си. Пази ни от всяко недостойно и безчестно дело, или 
дяволско внушение, чрез което бихме попаднали под временно 
или вечно осъждане.

   Възвиси ни, Владико Всемогъщи, във вяра и добродетел, та 
по примера на Твоите угодници, които си избрал от средата на 
войните, да ти служим неотстъпно и да бъдем предани на Тебе, 
Началника на небесните войнства, и така да изпълним най-добре 
Твоята заповед за обич към ближните. Пази вярата и сърцата 
ни, окриляй с благородни желания и намерения съвестите ни, за-
криляй здравето ни, бъди помощник и покровител за спасение! 

Амин!

Слава на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин!

Отец Игнатий

Командерия „Св. Николай”





ОРДЕНЪТ

6  Тамплиер • април 2012 г.

Първите

Филип дьо мили 
(дьо наблуз) 
VІІ-ми Велик Магистър на Храма,
 от 1169 г. до 1171 г.

той командва Ордена при защита-
та на Газа срещу едно от нападени-
ята на Саладин.

Филип бил надарен лингвист, 
владеещ френски, латински, араб-
ски и арменски. Освен това е бил 
пилигрим, ходил е на поклонение 
в манастира „Св. Екатерина Алек-
сандрийска“ в Синай.

За краля на Йерусалим, Амори 
І (след смъртта на Балдуин ІІІ през 
1162 г.), избирането на Филип дьо 
Мили за Велик Магистър предста-
влява едно възстановяване на здра-
вата връзка между него и Ордена. 
Предишното управление на Бер-
тран дьо Бланшфор като Магистър 
на Ордена донякъде е уронило тази 
връзка, вследствие на разногласия-
та между краля и дьо Бланшфор. 
Връзката наистина се заздравява, 
новият Магистър подкрепя краля 
във военните му кампании и име-
то му се появява в кралски харти, 
свързани с египетската кампания 
от зимата на 1169 г.

През 1171 г. Филип става крал-
ски пратеник в Константинопол, 
като за тази цел освобождава поста 
Велик Майстор. На негово място е 
избран Йод дьо Сен-Аман.

Според някои автори в края на 
живота си Филип дьо Мили се отте-
гля в цистерциански манастир, къ-
дето умира през април 1178 г. Други 
историци поддържат мнението, че 
е починал през април 1171 г., след 
оттеглянето си от Ордена.

Акра, на който се взима пагубното 
за кръстоносците решение да на-
паднат богатия град Дамаск, макар 
Мелисенда и поддръжниците ù да 
предлагат Алепо като по-подходя-
ща цел. По онова време Дамаск и 
кралство Йерусалим са в добри от-
ношения и между тях има сключен 
мирен договор – нарушаването на 
мира и съответно загубата на дове-
рието на мюсюлманите е удар, от 
който следващите християнски уп-
равници на Йерусалим така и не се 
възстановяват.

Междувременно Филип дьо 
Мили започва да изпада във все по-
неизгодно положение вследствие 
на разногласията и назряващия 
конфликт между кралицата и сина 
ù Балдуин ІІІ, особено след 1150 г. 
Филип, заедно с по-малкия син на 
Мелисенда, Амори, е един от най-
силните поддръжници на кралица-
та, и когато през 1152 г. Балдуин ІІІ 
сваля майка си от властта, Филип се 
оказва на губещата страна. Той оба-
че е твърде силен и не може просто 
да бъде отстранен, освен това е на-
пълно верен на краля и се бие ре-
дом с Балдуин и рицарите Тампли-
ери при завладяването на Аскалон 
през 1153 г. и освобождаването на 
Банияс през 1157 г.

Смята се, че Филип оставя зе-
мите си и влиза в Ордена на Храма 
около 1166 г., скоро след кончината 
на жена си. През януари 1169 г. той 
е избран за VІІ-ми Велик Магистър, 
наследявайки Ордена от Бертран 
дьо Бланшфор. Предполага се, че 

Филип дьо Мили е роден 
в Светите земи, в Неапо-
лис (Наблуз) – Сирия, и е 

най-големият син на Ги дьо Мили, 
кръстоносец от Пикардия. Пре-
ди да се установи в Светите земи, 
бащата на Филип взима участие в 
Първия кръстоносен поход редом 
с Робер ІІ, херцога на Нормандия.

Предполага се, че Филип е по-
лучил Наплуз (завладян от кръсто-
носците през 1099 г.) в наследство 
от чичо си. След като се оженва за 
богата наследница, Филип придо-
бива и градовете Керак и Шобак 
(Монреал) – и двата разположени 
в тогавашната римска провинция 
Арабия, откъм югоизточния край 
на Мъртво море. По-късно Филип 
предава владението на Наплуз на 
крал Балдуин ІІІ, за да може да ста-
не пълноправен владетел на земите 
на изток от р. Йордан.

Така Филип става доста вли-
ятелен земевладелец в кралство 
Йерусалим. Той е верен привър-
женик на кралица Мелисенда и в 
периода между 1140–1150 г. играе 
важна роля във военните действия, 
предприети от кралицата. През 
1144 г. води армията, изпратена от 
нея в помощ на графство Едеса, 
обсадено от емира на Мосул Имад 
ад-Дин Зенги. Забавянето на арми-
ята по пътя и липсата на гарнизон 
в града води до падането на Едеса 
в ръцете на мюсюлманите, което 
пък става повод за Втория кръс-
тоносен поход (1145–1149). През 
1148 г. Филип участва в Съвета в 
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рия октомври 2011. На 7 септември 
2011 г. подава оставка като минис-
тър на регионалното развитие и 
благоустройството, която е приета 
от парламента на 9 септември.

Съпругата на Росен Плевнели-
ев се казва Юлияна. С нея имат три 
момчета. 

Росен Плевнелиев е президент 
на България от 30.10.2011 г. Роден 
е на 14 май 1964 г. в град Гоце Дел-
чев, България. Когато е на десет го-
дини, семейството му се премества 
в Благоевград.

Средното си образование полу-
чава в Природо-математическа гим-
назия „Академик Сергей Павлович 
Корольов“ в Благоевград от 1978 
до 1982 г. В периода 1984–1989 г. 
завършва ВМЕИ „В. И. Ленин“ в 
София (днес Технически универ-
ситет), със специалност „Изчисли-
телна техника“. Говори немски и 
английски език.

Веднага след завършването си 
започва работа като научен сътруд-
ник в Института по микропроце-
сорна техника, но политическите 
промени в България го оставят без 
работа.

Започва да развива собствен 
бизнес още през 1990 г., когато ос-
новава и започва да развива фир-
мата си „Ирис Интернешънъл“ 
АД, първата строителна фирма 
в България със сертификат ISO 
9001, получен през октомври 1999 
г. Фирмата работи на повече от 
80 строителни обекта в Германия, 
както и някои знакови проекти в 
България: реконструкция на хотел 
„Шератон“ в София, изграждане 
на централен офис на „БНП Па-
риба“ в София, център на „Дайм-
лер-Крайслер“ в София, Бизнес 
парк София и др.

росен Плевнелиев
България има нов президент 

През 1994 г. основава и упра-
влява „Линбългария“ ООД, фир-
ма, специализирана в сухо стро-
ителство. След 1998 г. участва в 
управлението на българските под-
разделения на германската компа-
ния „Линднер“ (Линднер Ирис 
Имобилиен, Ирис Интернешъ-
нъл, Линднер България, Линднер 
Имобилен Мениджмънт), рабо-
теща в областта на разработване, 
управление и инвестиции в недви-
жими имоти. Той ръководи най-
големия проект на компанията в 
страната, Бизнес парк София. Той 
е започнат през 1999 г. и е най-го-
лемият частно финансиран проект 
в областта на недвижимите имоти 
в България и един от най-големи-
те бизнес паркове в Югоизточна 
Европа. През 2003 г е започнат и 
проекта Резиденшъл парк София, 
жилищен комплекс в близост до 
Бизнес парк София.

От 2007 г. е член на правител-
ния съвет на „Конфедерация на ра-
ботодателите и индустриалците в 
България“. През следващата 2008 г. 
става член на борда на директорите 
на „Американска търговска камара“ 
и член на настоятелството на фон-
дация „За нашите деца“.

На 27 юли 2009 г. е назначен 
за министър на регионалното раз-
витие и благоустройството. На 
4 септември 2011 г. е обявен като 
официален кандидат на ГЕРБ за 
президентските избори в Бълга-
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Коледен 
БлагоТвориТелен 
„Бал на рицариТе”
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на 10-ти декември 2011 година 
се проведе традиционния Коле-
ден „Бал на рицарите“. Тържест-
веното събитие беше в залите на 
хотел „Кемпински“ – гр. София. в 
Бала взеха участие повече от 200 
рицари, дами, Постуланти и чле-
нове на техните семейства от ця-
лата страна. на мероприятието 
присъстваха и много гости – ръко-
водители и представители на ре-
дица организации със сходна на-
соченост – масонски организации, 
„ротари“, „лайънс Клъб“, „Зонта“, 
международния Суверенен ор-
ден на „Св. равноапостолен цар 
Борис-михаил Покръстител“, по-
литически и обществени дейци, 
журналисти. н.Пр. румен ралчев 
– велик Приор на велик Приорат 
България, поздрави присъстващи-
те и награди гл. редактор на в-к 
„Стандарт“ – г-жа Сл. Бозукова, 
със златен медал за заслуги за ме-
дийно партньорство, а главният 
редактор на в-к „република“ – г-н 
Петьо Блъсков, бе удостоен със 
сребърен медал за заслуги. 
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ВП БЪЛгАРИя

С решение на великия Съвет 
на велик Приорат България за ри-
цар на годината бе определен г-н 
Живко Тодоров – новоизбрания 
кмет на гр. Стара Загора, за актив-
ната му гражданска позиция и съп-
ричастието му към рицарските и 
тамплиерски идеали. наградата 
му беше връчена на тържествена 
церемония от н.Пр. румен ралчев 
– велик Приор на велик Приорат 
България. С много танци, поздра-
ви и благопожелания рицарите-
тамплиери отбелязаха отминава-
щата 2011 г., като водещият, Брат 
николай Бинев – велик церемо-
ниалмайстор – изпълни прекрас-
но много песни и допринесе за 
празничното настроение. Прове-
де се и търг с предмети, предоста-
вени от отделните Командерии, 
като приходите от търга бяха оп-
ределени за закупуването на дом 
на Тамплиера през 2012 г.
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„рицар
на годинаТа“

 г-н ЖивКо Тодоров
КмеТ на гр. СТара Загора

Ние, Велик Приор на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
Велик Приорат България удостоверяваме,

че с решение на Великия съвет на Велик Приорат България
от 09 ноември 2011 г.

ИЗБИРАМЕ 

г-н Живко Тодоров
кмет на гр. Стара Загора

за Носител на Годишната награда на Велик Приорат България, 
Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим за 2011 г. за заслуги и съпричастие към
целите на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим Велик Приорат България,

както и за работата му в полза на обществото.

         Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini tuo da Gloriam

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
Велик Приорат България

Издадено в София на 10 декември 2011 г. от рождението на Христа (893 години от основаването на Ордена)Издадено в София на 10 декември 2011 г. от рождението на Христа (893 години от основаването на Ордена)Издадено в София на 10 декември 2011 г. от рождението на Христа

Настоящият сертификат е заведен под №003 в Регистъра на Ордена и е потвърден с Нашия подпис и печата на Ордена.

Ние, Велик Приор на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим Ние, Велик Приор на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим Ние, Велик Приор на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим 

СЕРТИФИКАТ

за Носител на Годишната награда на Велик Приорат България, 

ген. майор (о.р.)Румен Ралчев, GCTJ, CMTHген. майор (о.р.)Румен Ралчев, GCTJ, CMTH
Велик Приор I

Велик Приорат България
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Живко Тодоров е роден на 21 сеп-
тември 1981 година в Стара Загора.

Завършил е гПЧе „ромен ролан” в 
Стара Загора и „европеистика” в СУ 
„Св. Климент охридски”.

работил е като експерт в изготвя-
нето и управлението на проекти за 
кандидатстване по програми на еС в 
община Стара Загора и областна ад-
министрация Стара Загора.

избран през 2009 г. за народен 
представител от ПП „герБ”, 27-ми 
старозагорски избирателен район.

от 2010 г. е член на „лайънс клуб 
Стара Загора”. областен координа-
тор на ПП „герБ” - Стара Загора.

от 29.07.2009 до 05.05.2010 е зам.-
председател на Комисията по външ-
на политика и отбрана. от 05.05.2010 
до 02.09.2010 е неин председател.

от 02.09.2010 до момента е член на 
Комисията по външна политика и 
отбрана.

от 04.09.2009 до 26.01.2011 е ръково-
дител на Постоянната делегация на 
народното събрание в Парламентар-
ната асамблея на Съвета на европа. 
от 26.01.2011 до момента е заместващ 
представител.

на 30 октомври 2011 година след 
балотаж, на който печели 67,12 %, 
Живко Тодоров става кмет на Стара 
Загора.
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ВП БЪЛгАРИя

Тийм-Билдинг и СЪБор на
КомандериЯ „УлПиЯ“‒ 25 ФеврУари 2012 г. омандериомандериомандериомандериомандери ари 2012 ариари 2012 ари

на 25 февруари 2012 г. в 
комплекс „джия Бийч“ 
– гр. Пловдив се проведе 

ежегодният тийм-билдинг на 
Командерите на Командерии 
на велик Приорат България. 
на срещата присъстваха пред-
ставители на всички Команде-
рии, включително Команде-
рия „Свети георги-москва“. 

в непринудена и дружеска 
обстановка бяха обсъдени ос-
новните инициативи на ве-
лик Приорат България и на 
Командериите за 2012 г., как-
то и организационни въпро-
си. н.Пр.румен ралчев – ве-
лик Приор на велик Приорат 
България, който ръководеше 
неформалното заседание на 
ръководителите на ордена в 
България и русия, изнесе ин-
формация за издателската и 
благотворителна дейност на 
велик Приорат България за 
2012 г., както и за международ-
ната дейност на ордена. 

основният акцент в за-
седанията и обсъжданията 
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беше възможността за учас-
тие на великия Приорат и 
Командериите в оператив-
ните програми, финанси-
рани от европейския Съюз, 
както и препоръчителните 
дейности при провеждане на 
благотворително мероприя-
тие. Бяха обсъдени целите и 
задачите на младежката ор-
ганизация в рамките на велик 
Приорат България, като бе 
приета и програма за създава-
нето ù, обучение на участни-
ците и участие на Командери-
ите в Програмата „младежта 
в действие 2007‒2013 г.“ 

Беше представен и финан-
совият отчет на велик Прио-
рат България за 2011 г., както 
и доклад за подготовката на 
Пролетния Конвент, който 
ще се проведе от 18 до 20-ти 
май в гр. Пловдив.



През м. февруари се състоя 
среща между ръководство-
то на „Виенския Клуб“ и 

Н. Пр. Румен Ралчев – Велик При-
ор Велик Приорат България. В не-
принуден разговор ръководители-
те на двете организации размениха 
идеи за съвместни инициативи. 
Проф. Йосифов разказа за благот-
ворителната дейност на Клуба – за 
даренията за деца със заболявания, 
за подпомагане на даровити деца 
със стипендии, както и за възвръ-
щане на старите традиции от на-
чалото на ХХ-ти век (организира-
нето на Виенския Бал, концерти, 
спектакли; популяризиране на ав-
стрийската култура и др.п.).

Среща с н. Пр. Тоомас Кук – 
новият посланик на естония 

в България

нПр.румен ралчев присъства на официалния 
прием във връзка с националния празник на 
естония – 23 февруари. в тази връзка в посол-

ството на република естония на специална среща с 
н.Пр. Т. Кук великият Приор го запозна с ордена 
на рицарите Тамплиери на й

еликият Приор го запозна с 
й

еликият Приор го запозна с 
ерусалим и целите и 

мероприятията на велик Приорат България.



ВП БЪЛгАРИя
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Срещи

Среща с българския „виенски клуб” 
и с Председателя на Клуба 
проф. александър йосифов



Среща с 
н. Пр. герхард райвагер 
– посланик на 
република австрия 
в България

на тази среща Н. Пр. Румен Ралчев запозна 
Н. Пр. Герхард Райвагер с мероприятията на 
Велик Приорат България, както и с целите 

на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим. 
Бяха обсъдени и възможностите за подкрепа на от-
делни инициативи на ВП България от австрийска 
страна.

През м. февруари Н. Пр. Ру-
мен Ралчев – Велик Приор 
на Велик Приорат Бъл-

гария, проведе официална среща 
с г-н Красимир Живков, на която 
го запозна със задачите и целите 
на Ордена на Рицарите Тампли-
ери. Бяха обсъдени и конкретни 
възможности за сътрудничество и 
съвместни мероприятия.
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Среща с областния управител 
на София-област 
г-н Красимир Живков
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700 гОДИНИ ОТ 1312 г.

22 март 1312 г.

На 16 октомври 1311 г. Папата свиква във Виена комисия, която трябва 
да вземе решение за заклеймяването на Ордена на Рицарите Тамплиери. 
На първата сесия на Общия съвет във Виена не може да бъде доказано, че 
Орденът като организация практикува еретична доктрина, или че изпъл-
нява таен правилник, различен от официалния. Мнозинството от триста 

членове на Съвета се противопоставя на закриването на Ордена.

На 22 март Папа Климент V най-после поема умерен курс – той издава 
папска була „Vox in Excelso“ за одобрение от комисията от кардинали, с 
което обявява разпускането, а не заклеймяването на Ордена. Така раз-
биването на Ордена не е чрез наказателна присъда, а чрез папски декрет. 
Орденът е разпуснат със следните думи на Папата: „Следователно, с на-
тъжени сърца, не с окончателна присъда, а с папска мярка или указ ние 
разпускаме с одобрението на Свещения Съвет Ордена на тамплиерите и 
неговия правилник, одежди и наименование чрез ненарушим и постоянен 
декрет и изцяло забраняваме някой отсега нататък да постъпва в Ор-
дена, да приема или носи неговото облекло или да се осмелява да се държи 

като тамплиер. В противен случай той ще бъде незабавно 
отлъчен от Църквата.“ 

Трябва да се отбележи, че през онези времена папите и кралете редовно 
влизали в спор и папите отлъчвали от Църквата дори кралете заедно с 
целите им кралства, като впоследствие те се помирявали отново. Пап-
ските були тогава не били отменяни, а просто били пренебрегвани както 
от крал и папа, така и от всички замесени и това продължава по отно-

шение на много були от Средновековието до наши дни.
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Орден на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим,
Велик Приорат България

ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН 
МЕДАЛ-МОНЕТА

700 години от разпускането на 
Ордена на рицарите Тамплиери 

от папа Климент V 
1312 - 2012
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700 гОДИНИ ОТ 1312 г.

22 март 2012 г. 
Представяне на марка, 
първодневни плик и печат 

Седемстотин годишни-
ната от разпускането на 
ордена на тамплиерите 

беше отбелязано с колекцио-
нерско издание на пощенска 
марка, първодневен плик и пе-
чат. марката е в тираж 27 000 
броя, а първодневният плик - 
1320 броя.  Художник на проек-
тите е Тодор лихо.

изданието е първото в света, 
посветено на унищожението 
на ордена на храмовите рица-
ри на й

рдена на храмовите рица
й

рдена на храмовите рица
ерусалим. марката ще 

влезе в архива на оон и в му-
зея на тамплиера. орденът на 
тамплиерите е асоциирана ор-
ганизация към международна-
та институция.

в изданието са вплетени 
символи на ордена като осмоъ-
гълния тамплиерски кръст, бя-
ло-черното знаме на ордена и 
един от древните магистърски 
печати, изобразяващи двама 
рицари на кон, характерна осо-
беност на военно-монашеския 
орден. любопитен детайл във 
филателното издание е един 
древен знак - „@“. Значението 
му в ръкописните документи 
от древността е „Anno Domini“ 
или „година господна“, който господна“, който г
днес е неизменна част от елек-
тронната поща.

първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат първодневни плик и печат 
Представяне на марка, Представяне на марка, Представяне на марка, Представяне на марка, Представяне на марка, Представяне на марка, Представяне на марка, Представяне на марка, Представяне на марка, 
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КОМАНДЕРИИ

н. Пр. Румен Ралчев – Велик Приор на Велик Приорат България дари икона с лика на свети 
Иван Рилски, изографисана специално за едноименния православен храм, издигнат край бъл-
гарската изследователска станция в Антарктида. Светият дар бе приет лично от известният 

„ледовит“ изследовател и ръководител на поредната ХХ-та юбилейна експедиция  проф. Христо Пим-
пирев. Специалната икона е херметически затворена, за да устои на суровите климатични условия на 
ледения континент, и е изработена по поръчка на Командерия „Св. Иван Рилски“.

Командерия 002 „Св. иван рилски“ – София

Тамплиерският кръст ще достигне и анарктида чрез даре-
нието на уникална икона за българския православен храм 
„Св.иван рилски”, издигнат на ледения контитент.
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Командерия 007 „Свети Николай“ ‒ Русе

Орденът на тамплиерите 
(OSMTH) е създаден през 
1804 година и е изграден 

върху традициите на древния хрис-
тиянски орден – Орденът на рица-
рите-тамплиери. 

Идеалите и принципите на Ор-
дена, чиито изяви в съвременния 
свят могат да се нарекат рицарство 
са: честност и почтеност; цивили-
зованост, зачитане и уважение към 
всички; храброст, самоконтрол и 
посвещение; вяра в достойнството 
на човека и свещеността на него-
вия Творец; вяра в Божията милост 
да поддържа добронамерените.

Командерия „Свети Николай“ е 
съставна и неделима част от Велик 
приорат България. Учредена е с 
Патент 007 на 12.11.2005 година от 
Приора на Приорат България. На 
същата дата, с Указ на Приора, за 
командер е назначен KCTJ Валери 
Белчев.

В състава на новоучредената 
сруктура са рицари от градовете 
Плевен, Ловеч и Велико Търново.

Първата дарителска изява на 
командерия „Свети Николай“ бе 
по повод най-светлия християнски 
празник Великден и се проведе на 
21.04.2006 година. Дарението бe за 
домовете за деца и възрастни хора 
в Русе. Паралелно с основната си 
цел, тази изява легитимира в пуб-
личното пространство съществу-
ването на структурата и популяри-
зира дейността ù. 

В началото на месец октомври 
2008 г., в землището на русенско-
то село Нисово, с актиното съдей-
ствие на командерия „Свети Ни-
колай“ и с финансиране от Велик 
Приорат България, се извършиха 
разкопки по проекта „По дирите на 

Командерии

Командерия 007 „Свети Николай“ ‒ Русе



нове и симпатизанти с авторитет 
в обществото и висока степен на 
мотивация за личен принос, отсто-
яване и популяризиране дейността 
на Ордена.
                 
                              22.02.2012 г. , гр. Русе 

Командер на Командерия 
„Свети Николай“

Васил Димитров, KСTJ
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тамплиерите в Българските земи“, 
под ръководството на известния 
български археолог проф. Нико-
лай Овчаров – наш Брат.  Проектът 
имаше за цел да събере историче-
ски доказателства за присъствието 
на рицарите по българските земи. 
„Единственото по рода си селище 
датира от XV-XVII век и осветява 
най-тъмните векове от българската 
история. През последните две сед-
мици тук бяха разкрити повече от 
70 огромни каменни кръста с раз-
лични изображения, като част от 
тях са от тамплиерски тип“, заяви 
след приключването на проекта 
проф. Овчаров. Извършеното бе 
оценено от Великия приор на Бъл-
гария с думите: „Проектът „По ди-
рите на тамплиерите в българските 
земи“ завърши изключително ус-
пешно, като неговата цел - да на-
кара хората да се гордеят със своята 
страна и народ, се осъществи бла-
гополучно. Единственото по рода 
си селище в страната, открито край 
с. Нисово, трябва отново да напом-
ни на хората, че България е една от 
най-древните държави в Европа, с 
богата история и култура“.

След приключване на проек-
та, дейността по поддържането и 
опазването на некропола в Нисово 
е намирала постоянно отражение в 
работата на Командерията.

След учредяването на плевен-
ската командерия „Света Петка“, 
през 2009 година, с Указ на Вели-
кия Приор на България, на коман-
дерия „Свети Николай“ бе възло-
жено менторство на Силистренска 
област, а година по-късно и на 
Разградска област. За командер на 
„Свети Николай“ бе назначен 
KCTJ Васил Димитров. Продължи 
дарителската и хуманитарната дей-
ност – проучване, уточняване, оп-
ределяне и финасиране изработва-
нето на орнаменти и/или детайли 
от обзавеждането на построеният 
отново православен храм „Всех 
Святих“, символ на град Русе, фи-
нансово подпомагане на дейността 
по реставриране на чешма в град 
Силистра, изработването на бил-
бордове, свързани с превенцията 
на наркоманията.

На 26.06.2010 г. в град Разград, 
със съдействието на командерията 
и финансиране от Велик прио-
рат България и Община Разград, 

бе открита паметна плоча и худо-
жествено осветление на паметника 
Костница и Войнишкия паметник 
в града. 

 През 2011 година, в Разград бе 
учредена командерия.

Продължава активната работата 
по менторството на Силистренска 
област.

 Към момента командерия „Све-
ти Николай“ активно работи по 
организациоинното укрепване на 
структурата и привличане на чле-

IN MEMORIAM

ВАСИЛ ДИМИТРОВ

06.03.1961 г. – 13.03.2012 г.
Рицар Командер на Храма

Орденът на Рицарите Тамплиери на Йерусалим – Велик 
Приорат България, с дълбоко прискърбие ви съобщава, че 
на 13 март 2012 г. ни напусна нашият многоуважаван Брат 
Васил Димитров – Командер на Командерия „Св. Николай” 
и член на Великия Съвет – един от създателите и ръководи-
телите на тамплиерството в Североизточна България. Той 
беше пример за истински християнин и достоен Рицар.

Нашият Брат Васил премина в редиците на небесното 
Христово войнство, за да продължи своята мисия – да служи 
на Господ.

Нека душата му почива в мир и нека вечната светлина го 
озарява.

 Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da 
Gloriam!

Ген. м-р Румен Ралчев GCTJ
Велик Приор I

Велик Приорат България
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Събор на 
Командерия 
„Свети Никита Ремесиански“
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Събор на 
Командерия 005 „Сердика”, гр. София
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Командерии 003 „Княз Борис I“ 

22-годишният Любен Кастрев 
рискувал на няколко пъти живота 
си, за да снабди с хляб и лекарства 
възрастни хора, откъснати от снега 
в община Кочериново.

Младият мъж с кон спасявал в 
студените зимни дни старци без 
хляб и лекарства в планински села 
в община Кочериново, блокирани 
от преспите.Двадесет и две годиш-
ният Любен Кастрев рискувал на 
няколко пъти живота си, но неот-
лъчно изпълнявал мисията си да 
снабди с най-необходимото бло-
кираните в отдалечените махали на 
Осоговската планина хора.

„Това беше единственият на-
чин. Ако не беше Любен и кон-
чето му Дори, тези хора можеше 
и да не изкарат зимата.Обадиха ми 
се от махала Горно Шумевци за 

Млад мъж спасявал бедстващи в Кюстендилско

човек, който пад-
нал в преспите. 
Спал в снега, три 
дни бил много зле. 
Подадох сигнал до 
телефон 112, но 
от спасителната 
служба ми казаха, 
че не разполагат 
с техника, с която 
да стигнат до него. 
Тъкмо тръгвах да 
си прибирам деца-
та от училище, но 
трябваше да стигна 
до човека - на 7 км 

разстояние от селото и толкова об-
ратно“, казва кметският наместник 
на кочериновските села Цървище и 
Фролош, Красимира Мутафчийска.

Спасителният отряд се сформи-
рал веднага в студената и снежната 
зимна вечер. Преспите били огро-
мни – повече от метър и нямало 
начин да се стигне до бедстващия 
мъж по друг начин, освен пеша. 
Любен заявил, че ще отиде сам, 
с коня си. За няколко часа успял 
да стигне до бедстващия възрас-
тен мъж, занесъл му храна, трици, 
брашно, мая, лекарства. След това 
паднал големият сняг и нямало ден, 
в който на телефона да не се обадят 
плачещи хора от над 50-те махали 
в двете села. Не можели да слязат и 
оставали без хляб с дни.

„Всичките хора са възрастни, 
не мога да ги оставя. Преспите бяха 
големи - дори и с кон не можеше да 
се върви. Но Любен пак помогна“, 
посочи кметицата.

Така почти всеки ден младе-
жът изминавал средно по 20 км в 
планината, заедно с коня си, нато-
варен с провизии.При последната 
си доставка успял да премине за 12 
часа над 30 км и да обиколи някол-
ко от най-отдалечените махали в 
района, с 80 хляба на гърба на коня 
си Дорчо.

„Когато се върнах не можех да 
стъпя. Краката ми бяха измръзна-
ли. Когато отидох да оставя хляба 
в една от къщите, стопанинът ми 
даде обувки, преоблече ме. За-
топли ме и понеже е билкар – ми 
намаза краката с мехлем. Така оце-
лях.“ – разказва пред БТА Любен. 
„Помолиха ме, нямаше как да се 
свърши работа, затова я вършехме 
с кончето. Горд съм и съм удовлет-
ворен, а хората са доволни“, казва 
младият мъж.

Любен живее в селото откакто 
се е родил. Само е учил в Дупница, 
но е категоричен, че макар и труд-
но да се живее – мястото е много 
хубаво, а хората – много добри.

Юлия Николова DCTJ
Командер на Командерия 003 

„Княз Борис I“, София

На 15 март 2012 година Рицари и Дами от Командерия „Княз Борис I“ 003 - София на среща и в присъствието на г-н Иван 
Минков, кмет на гр. Кочериново, г-жа Красимира Мутафчийска – кметски наместник на с. Фролош и с. Цървище на Любен 
беше предоставена парична награда в размер на 500 лв. придружена с грамота-благодарност за проявената Рицарска доблест, 
Човечност и Благородство. Групата беше предвождана от Командера на Командерията д-р Юлия Николова в състав сестра 
Алена, канцлера – брат Калоян, церемониалмайстора – брат Камен. След едночасов разговор, на който Командерът д-р Юлия 
Николова разказа за целите и благотворителната работа на Ордена на Тамплиерите Велик Приорат България и споделеното 
от кмета на Кочериново и наместник кмета на Фролощ, Командерията се ангажира с работа, за да може на летния събор в с. 
Фролош да дари книги на местната библиотека.

Командерии
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Църквата „Свети Георги” в Кайро  
Църквата „Свети Георги“ в 

коптския квартал на Кайро е най-
важният храм на Източноправо-
славното християнство в Египет. 
Построена е през 10 век, но  мно-
гократно е била опожарявана. Към 
нея е пристроен манастира „Св. Ге-
орги“. В сегашният си вид е завър-
шена през 1904 г. и след поредния 
пожар отново е възстановена през 
1909 г. През вековете неколкократ-
но е преминавала във владение 
на коптската и след това на гръц-
ката църква. От 15 век остава соб-
ственост на гръцката православна 
църква.

От архитектурна гледна точка е 
уникална за Египет, тъй като е овал-
на и за разлика от други храмове, 
като например Храма в Йерусалим, 
изборът на формата е направен по 
чисто практически съображения 
– построена е върху стара кръгла 
римска кула. Смята се, че Светото 
семейство е получило убежище на 
това място, сега покрито от църква-
та. Най-ранният строеж датира от 
684 г. Може да се види добре запа-
зената „сватбена зала“, датираща от 
13 век, която е дълга 15 м и широ-
ка 12 м. Южната стена е известна 
с огромния прозорец, изработен 
от инкрустирано дърво и абанос. 
Многобройни стъпала, разположе-
ни по външната стена, отвеждат по-
клонника пред мраморно релефно 
изображение на Светеца и Дракона. 
Образът на св. Георги като римски 
войник, възседнал прекрасен араб-
ски жребец и промушващ дракон 
със своето копие е добре известен, 
както в Старо Кайро, така и в целия 
християнски свят. Несъмнено това 
е най-известният Воин-Светец – и 
днес в коптските църкви има повече 
от четиридесет негови реликви. Във 
вътрешността тъмният интериор 
е подсилен от тежката миризма на 
тамян, а слънчевите лъчи прониз-
ват изрисуваните с цветен стъкло-
пис прозорци. Сред светлините на 

свещите, образите от стенописите, 
изобразяващи битката на св. Георги 
с Дракона сякаш оживяват, недокос-
нати от времето и забравата. На една 
от големите външни арки, в камъка, 
има издялан тамплиерски кръст. В 
съседство на манастира се намира 
седалището на Александрийския 
папа и патриарх Теодор II, пред-
стоятел на Александрийската пра-
вославна църква. Всяка година на 23 
април тук се провежда най-големият 
коптски религиозен фестивал. 

Според легендата, на връщане 
от воински поход Свети Георги 
видял една плачеща девойка край 
езеро в близост до град на езични-
ци. От нея разбрал, че жителите на 
града почитали като бог един огрограда почитали като бог един огро-
мен змей, който живеел в езерото, 
затова всяка година му обричали 
като жертва по девойка, а тази годи-
на дошъл редът и на самата царска 
дъщеря. Напразно светецът-воин 
се опитвал да убеди нейния баща 
да се откаже от своя бог и кърва-
вите жервоприношения в чест на 
чудовището, а да приеме християн-
ската вяра, която изисква най-вече 
смирена доброта и милостивост. 
Накрая царят приел да се покръсти 
заедно с целия си народ само ако 
младия воин докаже силата на своя 
Бог и победи змея. Георги присед-
нал край езерото и като склонил 
глава в скутите на красивата девой-
ка, задрямал. Изведнъж водите на 
езерото се разбушували и от тях се 
показал огромния змей, който се 
устремил към обречената му жерт-
ва. Девойката заплакала, една сълза 
капнала върху лицето на момъка и 
го разбудила; като скочил на нозе, 
той грабнал оръжието си, изрекъл 
молитва към своя Бог и се насочил 
към змея – с един удар посякъл 
зловонната му глава, а после го раз-
прал. От туловището му излезли 
цели всички погълнати по-рано 
девойки, които се радвали на сво-
бодата и се прегръщали със своите 

плачещи родители. Царят удържал 
на думата си и приел християнство-
то заедно с целия си народ, а св. Ге-
орги се прибрал в своя роден край, 
където вече били чули за славния 
му подвиг...

Макар че мотивът за убийството 
на змей е твърде древен, той навля-
зъл като самостоен епизод в жити-
ето на св. Георги доста късно - това 
станало едва през 10-11 век, когато 
християнството утвърдило свои-
те позиции и обхват далеч извън 
пределите на първоначалното му 
разпространение. Този мотив бил 
важен и за самите християни, кои-
то осмисляли змееборския подвиг 
символично – той бил доказател-
ства за силата на вярата в Христос 
над вярата в много богове (езиче-
ството).ството).

На 23 април вечерта след залеза 
на Слънцето съзвездието Плеяди  
залязва и се показва на изток едва в 
началото на юни. Хората вярвали, 
че Слънцето „посича” змееобраз-
ното чудовище (митологичен об-
раз на Плеядите в тази позиция) 
и то се скрива под земята. След 
приемането на християнството те 
разпознали в образа на св. Георги 
едно свое по-ранно божество на 
възмъжаващото Слънце и в тех-
ните представи то се превърнало 
в млад воин, победител на чудови-
ща (нашият народ ги нарича змей, 
ламя или хала).

Днес легендата за св. Георги и 
ламята е само фолклорен спомен 
от времето на нашите прадеди, 
които искрено вярвали, че той на-
глежда посевите и стадата и в слу-
чай на нужда ги защитава с оръжие 
в ръка. А може би той все още язди 
своя бял кон призори по росните 
ниви на ония, които с благочестива 
вяра, труд и пот на челото осигуря-
ват нашия хляб…

Юлия Николова DCTJ
Командер на Командерия 003 

„Княз Борис I“, София
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ХРИСТИЯНСТВОТО

ВЕЛИКИЯТ ДЕН НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Възкресение Христово, Ве-
ликден, е най-големият 
празник за вярващите право-

славни християни. Чества се всяка 
пролет в продължение на три дни 
от неделята след Цветница. Датата 
му е подвижна, тъй като зависи от 
първото пролетно пълнолуние за 
съответната година. 

Подготовката за празника за-
почва 10 седмици преди Възкресе-
ние, в които църквата подготвя вяр-
ващия християнин за тържеството 
на духа над плътта – победата на 
Исус Христос над смъртта. Затова 
и постът продължава от Сирни за-
говезни до Великден.

Седмицата от Цветница до Ве-
ликден има особено значение в 
православния празничен цикъл 
и се нарича „страстната неделя“, 
като страст означаваща страдание. 
Нарича се още и „велика седмица“. 
Това са последните дни от земния 
живот на Исус в Йерусалим. Най-
важните дни преди Възкресение 
Христово са Велики четвъртък или 
денят на „Тайната вечеря“, Разпети 
петък, денят, в който е бил разп-
нат Исус и Великият ден, когато 
Исус възкръсва – Великден, Пасха 
или Възкресение Христово. Ние 
християните празнуваме Великден 
много преди да е измислено име-
то на този празник. Всъщност по-
често той е наричан Пасха, което 
идва от еврейския празник Пасха. 
В много езици, думата за „Велик-
ден“ и „Пасха“ етимологически са 
свързани.

Великден е подвижен празник, 
което означава, че не е фиксиран 
по отношение на гражданския 
календар. След Първия събор в 
Никея през 325 година, датата на 
Великден се определя като първа-
та неделя след пълната луна (това 
е така нареченото Пасхално пъл-
нолуние)  и обикновено това е 
близо до деня на пролетното рав-

ноденствие.  Ето защо датата на 
Великден варира между 22 март 
и 25 април. Важно е да знаем, че 
източното християнство основава 
изчисленията си на Юлианския ка-
лендар, а по Грегорианския кален-
дар датите на Великден са между 4 
април и 8 май. 

На Велика събота, вече над 2000 
години, хиляди вярващи от цял 
свят пристигат в Йерусалим, за да 
станат свидетели на чудото. Велик-
денското богослужение от църк-
вата на Божи гроб в Йерусалим 
се предшества всеки Великден от 
т.нареченото слизане на Небесния 
огън, наричан още „свещен“ или 
„благодатен“ огън, в параклиса, 
издигнат на мястото, където е бил 
погребан Христос. Според право-
славното вярване този огън слиза 
от небето, и то само в навечерието 
на православния Великден – смята 
се, че в продължение на няколко 
минути огънят е невеществен – не 
топли и не изгаря. 

„Слизането на Небесния огън“ 
е явление, което според църквата 
не може да се обясни от рационал-
на гледна точка, а от научно гледи-
ще обяснението е невъзможно.

То е смятано за едно от големи-
те чудеса в света. Вярва се, че огъ-
нят „идва“ след молитвата на Йеру-
салимския патриарх. 

Свещеният огън ще се пренесе 
от Йерусалим у нас за осма поред-
на година. За Великден 2011 още 
от летището в София митрополи-
ти и свещеници взеха част от огъ-
ня и го отнесоха в своите епархии 
за вечерното богослужение за Ве-
ликден. Частица от небесния огън 
беше изпратена същата вечер и в 
българския манастир „Св. Георги 
Зограф“ в Атон. 

Според преданията на Велика 
събота Богородица и Мария Магда-
лена отиват на гроба на Исус Хрис-
тос, но го намират празен, а пред 
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тях се явява ангел, който им съоб-
щава, че Божият син е възкръснал. 
След своята кръстна смърт Хрис-
тос слиза в ада, освобождава биб-
лейските пророци и праведници и 
ги отвежда в небесата. 

Църковното богослужение на 
Велика събота започва рано су-
тринта и продължава непрекъснато 
до края на деня, така че последни-
те съботни песнопения се сливат с 
възкресните (неделните) и свърш-
ват вече при звуците на тържестве-
ното „Христос воскресе!“. 

При обявяването на Възкресе-
нието, свещеникът изнася запалена 
свещ, от която всички присъстващи 
палят своите свещи, които носят 
по домовете си. Традицията, свър-
зана със запалването на свещите, е 
заимствана от свещенодействието, 
което се извършва в Йрусалим, в 
храма „Св. Възкресение“, при сли-
зането на Благодатния (небесния) 
огън. 

В нашата източно-православна 
традиция на Велика събота жени-
те посещават гробищата, преливат 
и прекадяват, раздават боядисани 
яйца и хляб за душите на мъртви-
те. Обикновено в събота се месят и 
пекат обредните хлябове и козуна-
ците. На Велика събота също могат 
да се боядисват яйцата за Великден, 
ако това не е сторено от изгрев до 
залез слънце на Велики четвъртък. 

До ден днешен богомолците 
със запалени свещи по традиция 
чакаме полунощ на Велика събота 
срещу Великден, когато водещият 
службата свещеник трикратно въз-
вестява Възкресението на Христос. 
Според обичая църковният храм 
се обикаля три пъти, след което си 
разменяме великденски яйца. Яй-
цето, което се окаже най-здраво, се 
нарича „бияч“ и се вярва, че прите-
жателят му ще има много здраве и 
късмет през цялата година. 

До ранните неделни часове се 
служи Златоустовата литургия. 

Великденските обичаи се раз-
личават в многоликия християнски 
свят, но не и присъствието на ве-
ликденските яйца. В западната тра-
диция се устройва търсене и съби-
ране на яйцата, които децата вярват 
са оставени някъде на моравата от 
Великденския заек.

В православието червените яйца 
са символ на христовата мъчениче-
ска кръв, а козунакът е символ на 

агнеца божий – Христос. Вековна е 
традицията за празника на трапеза-
та да присъстват боядисаните яйца. 
За първи път с боядисани яйца се 
чукат в нощта след Възкресение 
Христово, а за тези, които приемат 
причастие на Великден – след това. 

Характерни за Великден са и 
козунаците, чиято история е от 
три столетия. У нас козунаците се 
приготвят след 1920 г, и то първо в 
градовете. На празничната трапеза 
присъства след дългия пост и аг-
нешкото месо.

В най-новата история на Бълга-
рия Възкресение Христово е обя-
вено за официален празник (в дни-
те неделя и понеделник) с решение 
на VII Велико Народно събрание 
от 2 април 1991 г.

Със сигурност Великден е най-
старият християнски празник! От 
средата на втори век християните 
по цял свят честват разпятието и 
възкресението на Исус Христос, 
но по доста различен начин.

Икуменическата традиция е 
жива в отделните великденски еле-
менти при отбелязването на праз-
ника, честването на Страстната и 
след Великден, на Светлата седми-
ца. Ето кратък преглед на пасхал-
ните обичаи:

Германия: Децата в Германия 
търсят скрити великденски яйца из 
градината и ядат шоколадови зай-
чета. От векове те палят и велик-
денски огньове. Етнографите са на 
мнение, че това са не само езически, 
но и християнски обичаи, защото 
се смята, че огънят ще донесе нова 
сила за живот и ще прогони зима-
та. Той обаче е и символ на радост-
та от възкръсването на Христос, 
който наричат още „Светлината 
на света“. Някои смятат, че огънят 
припомня и за изгарянето на Юда 
в ада, задето е предал Христос на 
римляните.

Гърция: През Страстната седми-
ца в гръцките църкви се отслужват 
продължителни литургии. В полу-
нощ в събота свещеникът оповес-
тява: „Христос воскресе“. „Воисти-
на воскресе“, отговарят вярващите. 
Запалват и голям огън. В неделя 
гърците празнуват, като пекат агне 
и пият червено вино, към агнешко-
то се сервират и така наречените 
„кокореци“ или дреболии.

Италия: В много италиански Италия: В много италиански Италия: В много италиански Италия: В много италиански 
села се пресъздават страданията села се пресъздават страданията села се пресъздават страданията села се пресъздават страданията 

Христови, провеждат се и велик-
денски процесии. В магазините 
се продават огромни шоколадови 
яйца, пълни с изненади и увити в 
ярка гланцова хартия. Един от ита-
лианските специалитети е сладкиш 
във формата на гълъб, наречен 
„Colomba Pasquale“. На Велики по-
неделник за закуска по изключение 
се яде и салам, баница с плънка, из-
вестна като „torta rustica“ и се пие 
вермут.

Русия: Православната служба в 
Русия започва с процесия, при коя-
то вярващите обикалят църквата, 
носейки свещи. В нощта на Велик-
ден московското метро работи до 
по-късно, за да може всички да се 
приберат след дългата среднощ-
на литургия. След строгите пости 
идва времето на питателните пиро-
ги и колачи.

САЩ: На Великден в САЩ се 
организират шествия. Най-голе-
мите са в Ню Йорк. В Белия дом 
малките посетители могат да тър-
сят скрити великденски яйца и да 
ги търкалят из градината. Накрая 
американският президент подаря--
ва на всички дървени великденски ва на всички дървени великденски 
яйца, подписани от него и от пъряйца, подписани от него и от пър--
вата дама.

Седмицата след Великден се Седмицата след Великден се Седмицата след Великден се 
нарича Светла седмица, защото нарича Светла седмица, защото 
възкресението на Христос донася възкресението на Христос донася възкресението на Христос донася 
просветление за всички. По традипросветление за всички. По тради-
ция у нас през празничните дни се ция у нас през празничните дни се 
посещават родители и кумове, като посещават родители и кумове, като 
се носят великденски козунаци и 
боядисани яйца, за да се засвиде-
телства обич и почитание. Момите 
и момците на този ден се появя-
вали облечени с новите си дрехи. 
Между Великден и Петдесетница 
хората продължават да се поздра-
вяват с „Христос воскресе“.

Мария Стефанова
Велик офицер
за връзка със Светите земи
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ТАМПЛИЕРИТЕ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

инсТиТУТ по исТориЯ на средновеКовиеТо

Проф. д. и. н. Николай Овчаров, Велик офицер на Храма, Проф. д. и. н. Николай Овчаров, Велик офицер на Храма, 
Директор на Института за изследване на средновековието към ВелиДиректор на Института за изследване на средновековието към Велик Приорат България 
към Ордена на Рицарите на Храма на Йерусалимкъм Ордена на Рицарите на Храма на Йерусалим

Балканският полу-
остров е едно от 
местата по света, 

където се срещат различ-
ни култури. Още преди 
10 000 години в изгрева 
на човешката цивилиза-
ция през новокаменна-
та епоха тук се създават 
едни от забележителните 
постижения на утвърж-
даващия се homo sapie 
Още в древността в за-
дължението на рицарите 
от Ордена на Храма на 
Йерусалим е влизала ох-
раната на християнските 
светини. Предполага се, 
че те дори са правели 
разкопки на Соломоно-
вия хълм в Светия град с 
цел да намерят забраве-
ни реликви. Тамплиери-
те създали много нови 
църкви, но и опазвали древните 
храмове на местните християни.

Днес ние, техните следовни-
ци, се движим по напътствията на 
създателите на Ордена. Именно с 
тази цел бе създаден и Институтът 
за изследване на Средновековието 
към Велик Приорат – България. 
Макар и млада организация, той 
вече има зад гърба си реализира-
ни доста задачи. През 2011 г. ние 
реализирахме във Велико Търно-
во първата научна конференция 
на тема „Цар Калоян и император 
Балдуин – двете лица на една ве-
лика епоха“. А през 2012 г. сме си 
поставили амбициозната задача да 
осъществим втората, този път – с 

участие на представители от Вели-
ките Приорати на Гърция, Италия 
и Сърбия. Темата ще е именно за 
съхраняването на християнското 
историческо и културно наслед-
ство, като конференцията ще се 
проведе през м. май и по време на 
Пролетния Конвент в Пловдив.

Ние смятаме, че подобна про-
блематика е изцяло в синхрон със 
съвремието. Днес много се говори 
за културното наследство, негово-
то опазване и превръщането му в 
обект на туризма. През миналата 
година с активното съдействие на 
Директора на Института бе про-
ведена Национална кампания за 
определяне на 10-те културни чу-

деса на България. След електронно 
гласуване, в което участваха десет-
ки хиляди българи, за най-важни-
те културно-исторически обекти 
в страната гражданите посочиха 
Созопол, Перперикон, Татул, Не-
себър, римския град Деултум край 
Бургас, Шуменска крепост и Ма-
дарски конник, Велики Преслав, 
Велико Търново, Рилския мана-
стир и Белоградчишките скали с 
крепостта.

Сега се планира кампанията 
„Чудесата на България 2“, в която 
Институтът отново ще има принос 
чрез Директора си. Задачата на но-
вата кампания е да се опитаме да оп-
ределим чрез всенародно гласуване 
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кои паметници от нашата страна са 
достойни за Листата на културното 
наследство на ЮНЕСКО. Както 
е известно, вече почти 30 години 
България не е излъчила предло-
жение за нов обект на ЮНЕСКО, 
който да бъде прибавен към съ-
ществуващите – Боянската църква 
– 1979, Ивановски скални църкви – 
1979, Казанлъшка гробница – 1979, 
Мадарски конник – 1979, Несебър 
– 1983, Национален парк Пирин 
– 1983, Рилски манастир – 1983, 
Национален резерват Сребърна – 
1983, Свещарска гробница – 1985. 

В тази връзка аз проведох сре-
щи с Директора на ЮНЕСКО, 
г-жа Ирина Бокова, при посещени-
ето й в България през м. февруари 
2012 г. Обсъдихме редица прекрас-
ни паметници като Перперикон 
и Татул, Долината на царете край 
Казанлък, римските градове. Мно-
го важни са и християнските све-
тини като търновската църква „Св.
св. Петър и Павел“, Арбанашките 
храмове и др. 



„Събрали сме се тук, за да работим в мир и с достойнство, както по-
добава на истински рицари... Нека да забравим грижите, проблемите 
и противопоставянето си. Нека мирът и братството помежду ни да из-
пълват нашите сърца. Нека се обединим всички ... с любов към Бога и в 
служба на човека, както изисква рицарската традиция.“

Всеки от нас неведнъж е слушал тези слова. Те са част от нашия риту-
ал, ритуалът, който ни свързва с миналото и ще ни съхрани за бъдещето. 
Чрез него сме свързани и с хилядите рицари преди нас, също живели в 
единство, така нужно в старите времена. А само тогава ли?

Всъщност - какво е единството? Защо не можем без него? Защо хора-
та винаги търсят сближаване със себеподобните си? Защо колективното 
съзнание и чувството за принадлежност към група карат отделния човек 
да се чувства по-силен? И по-защитен! Атавизъм от пещерните времена 
или абсолютно изискване за съвременния социум?

Част от отговорите на тези въпроси можем да потърсим в Библията. В 
Първото си послание до коринтяни Апостол Павел казва: “Защото ние 
всички…, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички 
от един Дух се напоихме“.

Без значение от професията, възрастта и интересите, ние всички има-
ме един Господ, един Баща, един Дух, една надежда, една вяра и едно 
кръщение. В този смисъл всички ние сме Христово тяло и поотделно 
– части от него. И независимо от целите, които си поставяме в живота, 
ние всички сме зависими един от друг, за да ги изпълним. Затова  носим 
отговорност да защитаваме и опазваме единството и хармонията между 
хората. 

Бог е пожелал да живеем в единство. Защото тези, които живеят в еди-
нодушие, са благословени. Единодушието е пътечката, по която Божия-
та сила слиза при хората. То е основата на братските взаимоотношения 
помежду ни. Не бива да ги загърбваме. Не трябва да забравяме, че ще 
дойде ден, в който Господ ще попита: „Къде е твоят Брат?“, респективно 
– твоята Сестра? И в този миг ние ще сме длъжни да отговорим. Ще тряб-
ва да дадем отговор как сме се отнасяли помежду си. И нека помним, че 
Бог няма да приема извинения!

И отново чуваме Апостол Павел - в Посланието му до ефесяни: „Да 
се отнасяме един другиму „със съвършено смирение и кротост, с дълго 
търпение“ и да се стараем чрез „свръзката на мира да опазим единството 
в Духа“.

Братя и сестри, представете си каква сила има в една група от хора, 
живеещи в единодушие. Какви победи очакват онези, които са единни! 
Защото хора, обединени в група, могат да постигнат онова, за което сам 
човек не може дори и да мечтае! 

Църковният събор в Константинопол през 381 година полага основи-
те на Una Sancta  - четирите стълба на Църквата – една, свята, католи-
ческа и апостолическа църква. В християнски план днес това означава 
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една, свята, но не само католическа, а още и ортодоксална, англиканска 
и протестантска, апостолическа църква. Това е икуменизма в християн-
ството, което е и една от изконните цели на нашия Орден.

В своето писмо „Liber as milites Templi” Св. Бернар от Клерво пише до 
Юг дьо Пайен: „Живеят братски, радостни и спокойни, живеят заедно 
в едно семейство; грижат се за спазване на единството на Духа в отно-
шения на мир. Бихте казали, че цялото това множество има едно сърце 
и една душа…“. И още - за да подчертае равенството между братята в 
Ордена: „Няма разграничение помежду им, а уважение се показва към 
заслугите, а не към благородната кръв“.

Няколко века преди Св. Бернар рицарите на крал Артур са седели 
около кръгла маса. Тя е символ на това, че всички са равни помежду си. 
Но кръглата маса символизира още нещо. Кръгът е цялостен, без начало 
и без край. Като фигура кръгът е единен. А това означава единство и еди-
номислие на седящите в него. Дори и да възникне спор, той се решава не 
от позицията на насрещно противопоставяне, а задружно - вътре в кръ-
га. Самото оформяне на кръга вече значи единомислие! А и преди Ар-
тур - още в древните цивилизации и общества - хората са седели в кръг, 
пушейки лулата на мира или топлейки се около огъня в студената пу-
стинна нощ. И ние - като рицари и дами на Ордена, като Братя и Сестри 
в единомислие, също можем и трябва да седим в кръг! Пространството 
на нашите Събори продължава да бъде „свещено“, в духа на традицията 
и с уважение към нея. В това пространство всички сме едно цяло. Нека 
пренесем тази цялост и извън съборните зали. Така ще можем да се пре-
борим с трудностите в заобикалящия ни свят. Защото единните са сил-
ни и силните са единни. Не случайно Матей пише в своето Евангелие: 
„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да 
било нещо - което и да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който 
е на небесата. Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там 
съм и Аз посред тях“.

Защо много общества или групи се разпадат и са нещастни? Защото 
загубват ценностната си система, защото загубват единството между чле-
новете си, което е в основата на всяко успешно общество. Най-често това 
се случва заради човешкото его. Заради личните амбиции и измамното 
чувство за собствена значимост и непогрешимост. 

Матей продължава: „Влезте през тесните врата; защото широки са 
вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, кои-
то минават през тях;

Защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и 
малцина ги намират“.

Широките врати и правия път са създадени от човешкото его. Егото 
само си изгражда илюзията, че можем да бъдем спасени, без да се налага 
да го преодолеем. Без да „виждаме гредата“ в своето око, а да гледаме 
само „сламката в окото на брата си“. Това се нарича лицемерие. А него-
вата същност е в нежеланието за промяна, в приемането на илюзиите на 
собственото его. Това е твърде далеч от спасението. Точно това са широ-
ките врати и правия път, които водят към гибелта. От тях до предател-
ството има само една крачка.
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Нашият народ и ние като част от него също имаме исторически обре-
менености, които трябва да преодолеем съвместно. Имаме своя Иванко, 
своите Димитър Общи и Иван Топала, своята Околчица. Предателствата 
не са дело само на отделни индивиди, в известен смисъл зад тях стои со-
циумът като цяло. Можем да ги изкупим само чрез единомислие и един-
ство. Иначе всяка жертва би била напразна. Напразна би била и първата 
саможертва - тази на Спасителя, който на Тайната вечеря се е молил към 
Небесния Отец за светите апостоли - да бъдат единни във вярата, единни 
в братолюбието. Молил се е тъй: „Отче Светий! Опази ги в Твоето име, 
тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние”.

В края на всеки наш Събор ние повтаряме причестяването с хляба и 
виното. За нас, като християни, то е основен култов дълг и знак за съпри-
частност към Църквата. Евхаристията – изяждането на хляба и виното 
– като символ на Божието тяло и Божията кръв, е установена от Исус 
Христос по време на тайната вечеря. Символичното богоизяждане ни 
прави единни, прави ни по-добри към околните.

В една стара Молитва на постуланта от XII век е казано: „Господи, във 
всяко мое творение, ми помагай да говоря добре за другите...“. И още: 
„… че всяка любов е безплодна, ако не ме свързва с мен самия, с другите 
и с теб“. Тази молитва описва много точно идеала за баланс между две-
те тенденции – да бъдеш верен на обществото, в което живееш, като в 
същото време оставаш верен на самия себе си. Защото въпросът за един-
ството включва в себе си и въпроса за индивидуалната свобода. И обра-
тно – индивидуалната свобода включва в себе си единството като усло-
вие. Това е абсолютното изискване на Закона за единството в природата 
- всички хора да са свободни, ала и да са единни. Защото под слънцето 
има простор за всекиго.

Във всяко семенце е скрито обещание за хиляди гори. Но то не бива 
да бъде скътвано; то трябва да предаде своята информация на плодород-
ната почва. По същия начин всеки от нас трябва да даде своя принос в 
работата на нашата Командерия и на Ордена като цяло. Така невидима-
та ни енергия се излива в материално проявление. Нека помним , че и 
най-незначителното дело е по-добро от най-великото намерение!

И като че ли отново чуваме Давидовата „Песен на възкачванията“: 
„Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие! Уг-„Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие! Уг-„Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие! Уг
одно е като онова скъпоценно миро на главата ... Угодно е като ермон-
ската роса, която слиза на сионските хълмове“. На онези свещени хълмо-
ве, станали символ на Обетованата земя, до която малцина са стигнали. 
Символ на новия Йерусалим, но не като град в Израел, а като ново раз-
биране за единството. За единството между всички Аврамически рели-
гии. За единството между хората! Символ на истинския Храм! На Храма 
на човешката душа!

Затова нека днес се помолим с нова молитва: „Господи, посвещавам 
себе си на единството! Използвай ме да изграждам мостове. Да се свърз-
вам с хората и да говоря добро за тях! Защото знам, че има сила в един-
ството! И когато истинските хора се съберат заедно, се случват велики 
неща. Направи ме истински човек за нещата, които Си запазил за мен 
- тук на Земята и в Божието Царство. Направи ме благонадежден и спо-
собен да работя заедно с другите. Амин!“

Длъжни сме да го направим! Да го направим заради единството – за-
щото то няма заместител! Да го направим заради самите нас! И заради 
Божията промисъл!

Брат Ор 
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Продължение от Бр. 4'2011

Светлана Тилкова – Алена DTJ
Дама на Ордена на рицарите 
тамплиери на Йерусалим

Флотът на Ордена на Храма 
е изграден също на принципа 
на триединството. Крайният 
брой на корабите, галерите и 
лодките в тамплиерския флот 
задължително е трябвало да се 
дели на 3 и редуцираното число 
да се свежда до простото число да се свежда до простото число 
3, 6, 9.

На 13 октомври 1307 в нощта 
на погрома на Ордена флотът 
му е наброявал 66 платнохода и 
галери.

Принципът на триединство-
то е въведен и като правило при 
плаването на корабите. Групата 
плавателни съдове винаги тряб-
ва да е делима на 3. Ако кораб 
или кораби са потънали заради 
буря или в сражение, веднага 
конвоят от плавателни съдове се 
разделя така, че основната група 
остава делима на 3, а останалите 
един или два кораба се отделят и 
плават на видимо отстояние.

Новите плавателни съдове 
също са купувани на принципа 
на триединството.

Количеството от 66 плавател-
ни съда в тамплиерския флот 
е впечатляващо, ако се сравни 
със стотината кораби, с които 
разполага френското кралство. 

ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН - 
13.10.1307 - 3.00 ч.

Пътят към богатствата мина-
ва през ареста на тамплиерите. 
Денят за арестите не е избран 
случайно. Кралският звездобро-

ИЗЧЕЗНАЛАТА ФЛОТА НА ТАМПЛИЕРИТЕИЗЧЕЗНАЛАТА ФЛОТА НА ТАМПЛИЕРИТЕ

ец добре се е справил с поставе-
ната му задача. На 12.10.1307 в 
3.03 ч. е настъпило пълнолуние-
то. Точно денонощие по-късно, 
когато започват да набират мощ 
силите на Злото, е началото на 
арестите. 

Денят е носител на кармична 
разплата, която е от една страна 
между краля и тамплиерите, от 
друга страна, между наследни-
ците на участниците в първите 
кръстоносни походи, на пре-
родилите се участници в тези 
походи, които са били част от 
войската на краля. Пренебрег-
ната е общата вибрация на деня 
- анализ и осъзнаване на причи-
ните за случващото се, за да бъ-
дат избегнати кръвопролитията. 
Естествено кармичната мъст е 
била насочена към тамплиерите 
и заради техните богатства, като 
вече е било наложено мнението, 
че с тях те искат да организират 
поредния кръстоносен поход. 
Повод за омраза, защото имен-
но кръстоносните походи, тръг-
нали от Франция, са изтощили 
държавната хазна. Звездната 
карта на този ден говори за опит 
от страна на крал Филип ІV Ху-
бави да покаже, че се стреми 
към установяване на равнове-
сие и добър живот за всички, но 
всъщност пречупен през силно 
изявен материализъм и деспо-
тизъм. Целта му е била сам да 
заграби богатствата на тампли-
ерите и да не ги дели с никого. 
За огромно неговото разочаро-
вание, когато нахлува в тампли-
ерския дом в Париж, не нами-
ра лелеяните богатства. Те са 
изчезнали. Кралят разпорежда 
всички да напуснат. В дома ос-
тават той и двама доверени слу-
ги. В съкровищницата откриват 
единствено събраните доходи 

на всички командерии, които 
изчезват безследно, откраднати 
от него - краля, без да дава отчет 
на никого колко са били. Но те 
са капка в морето. Все пак за по-
сигурно двамата слуги са убити.

ИЗЧЕЗНАЛИЯ ФЛОТ
1305 година

Започва изнасянето на богат-
ствата на Ордена от Франция. 
Трите лъча, всеки от които с по 
3 платнохода, следвани от по 6 3 платнохода, следвани от по 6 
галери, достигат до определе-
ните места. След потапянето на 
сандъците съгласно първона-
чалната заповед корабите, раз-
вели за последен път белия флаг 
и черен череп с кости, отново в 
група се отправят към открито 
море. Встрани от тях ги следва 
галера. Мракът на нощта ги за-
щитава от любопитни погледи. 
Достигайки до определено мяс-
то, екипажите на платноходите 
напускат корабите със спаси-
телни лодки. Кормчиите насоч-
ват корабите в три посоки и сли-
зат заедно с капитана в лодките. 
Платноходите остават да се реят 
с опънати платна, насочвани от 
вятъра и застопореното корми-
ло към безкрая на водната шир. 
Лодките с хората се събират на 
галерите и се връщат на брега. 
Спасителните лодки също са из-
оставени на произвола на съд-
бата.

Заповедта за изоставянето на 
корабите е заради страха, че мо-
гат да бъдат проследени. В еки-
пажите никой не се е съмнявал, 
защото всички са членове на 
Ордена.

След изгрева пустите кораби 
бързо стават жертва на пирати. 
Бързо се сменя бялото знаме с 
черно и костите с бели. 
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Разликата между двата флага 
е съществена. 

Тамплиерското знаме е бяло 
с черен череп и кости и означа-
ва, че те не искат ничия смърт, 
но са тленни по волята на Бога, 
докато пиратското знаме е бял 
череп и кости на черен фон и 
означава смърт за всеки, попад-
нал в ръцете им.

През 1307 година флотът на 
Ордена изчезва. Девет кораба 
се отправят към Шотландия. 
Дванадесет кораба - към Неиз-
вестните нови земи, част оста-
ват в Кипър и продължават да 
се използват, а с всички остана-
ли братята постъпват както през 
1305 година. Изоставят ги без 
екипаж на волята на съдбата, 
далеч от брега, за да не ги вър-
нат теченията обратно. Нито 
един кораб не е потопен или 
продаден.

Закриването на Ордена на 
22.03.1312 година, освен че от-
ново е на дата на кармична раз-
плата, има за цел да покаже на 
членовете на Ордена, че са се 
самозабравили в своето вели-
чие, забравили са да бъдат про-
зорливи и предпазливи, за да из-
бягват дебнещите ги опасности. 
Ако бяха предвидливи, щяха по-
рано да осъзнаят какъв обрат 
трябва да извърши Орденът, за 
да оцелее. Освен това този ден е 
знак, че Орденът вече няма как 
да съществува на територията 
на Европа и е редно, за да оцелее 
това, което е останало от него, 
да се изнесе извън континента 
до момента, в който отново ще 
възкръсне. 

В тъмата на третия час на 15 
октомври 1307 година трите ко-
раба със 120 тамплиери на борда 
се присъединяват към 9-те очак-
ващи ги в открито море. На все-
ки от корабите се качват по два-
надесет рицари. Разделени на 
две групи по 6 кораба, отплават 
към неизвестността и далечната 
земя от другата страна на Атлан-
тическия океан. Тя отдавна им е 
известна, но сега за първи път 
с Божията помощ се надяват да 
стигнат до нея.

Първата група тръгва надолу 
покрай Испания и бреговете на 

Африка. Когато стига до най-из-
дадената част, близо до мястото, 
където днес е Дакар, с дясно на 
борд се отправят по най-крат-
кия път към далечната земя. Не 
са приети добре от местното на-
селение и продължават  покрай 
брега надолу и надолу. Успяват 
да минат даже покрай нос До-
бра надежда и пак покрай брега 
доплават до днешно Перу. Им-
перията на инките приема един-
ствения оцелял кораб с 22–ма 
човека на борда. 

Втората група тръгва по по-
знат маршрут към Исландия и 
после към Гренландия. Стигат 
до мястото в Северна Америка, 
където днес е остров Нова Ско-
тия. Въпреки студовете и ледо-
вете, които ги изтласкват надо-
лу, в тази група оцелелите са 35 
човека.

ОГРАБВАНЕТО НА ОРДЕНА

Къде са богатствата е въпроКъде са богатствата е въпро-
сът, който вълнува и до днес сът, който вълнува и до днес 
всички. И ще продължи да вълвсички. И ще продължи да въл-
нува изследователите поне още нува изследователите поне още 
два века. Наивна и погрешна е два века. Наивна и погрешна е 
вярата, че материалното богатвярата, че материалното богат-
ство на Ордена е изнесено през ство на Ордена е изнесено през 
нощта на 13.10.1307 г. Това е абнощта на 13.10.1307 г. Това е аб-
солютно невъзможно, веднъж, солютно невъзможно, веднъж, 
защото керванът с каруци, назащото керванът с каруци, на-
товарени със злато, е щял да товарени със злато, е щял да 
бъде дълъг километри и второ, бъде дълъг километри и второ, 
защото около Париж е имало защото около Париж е имало 
кордон от войска и съгледвачи, кордон от войска и съгледвачи, 
на които е разпоредено да не дона които е разпоредено да не до-
пускат изнасяне и укриване на пускат изнасяне и укриване на 
пари на Ордена.пари на Ордена.

През 1305 година богатствата През 1305 година богатствата 
на тамплиерите, трупани в прона тамплиерите, трупани в про-
дължение на два века, са изнедължение на два века, са изне-
сени от Франция, а в местните сени от Франция, а в местните 
командерии са налични малки командерии са налични малки 
суми оперативни средства. Съсуми оперативни средства. Съ-
кровището, натоварено на кокровището, натоварено на ко-
раби, поема в три посоки. Към раби, поема в три посоки. Към 
Кипър, към Португалия и към Кипър, към Португалия и към 
вечно замръзналите части на вечно замръзналите части на 
Скандинавския полуостров. ВоСкандинавския полуостров. Во-
дата и Пазителите отговарят за дата и Пазителите отговарят за 
тяхната защита. Никой, никога, тяхната защита. Никой, никога, 
независимо с какви технически независимо с какви технически 
средства разполага, не би могъл средства разполага, не би могъл 
да стигне до тези богатства, неда стигне до тези богатства, не-
зависимо дали е иманяр, член на зависимо дали е иманяр, член на 
Ордена или идеалист  търсач, Ордена или идеалист  търсач, 

защото пътят към богатства-
та на тамплиерите е пътят към 
смъртта.

Възроденият Орден на там-
плиерите е орисан да намери 
своите съкровища, своите бо-
гатства, когато докаже, че е 
тръгнал по пътя на духовното 
си израстване и осъзнаване, че 
вече материалното начало е за-
личено, че целта на членовете 
на Ордена във всичките му при-
орати във всички държави е да 
работи за добруването на чо-
вешкия род и съхранението на 
планетата Земя. В зависимост от 
дейността на Ордена това може 
да се случи скоро, но може да 
бъде отдалечено във времето и 
да бъде достъпно за тамплиери-
те едва в 23-и век, когато пари-
те няма да са господар на света. 
Така всичко, което е съхранено, 
ще бъде вложено съгласно на-
мерения пергамент от първите 
девет тамплиери, създатели на 
Ордена на Храма.
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медиЦина и ТрадиЦиЯ

Рубриката се води от Божидар Чукурланов MD KTJ, 
Командерия „Сердика”

Спекулациите за бъдещето ви-
наги са били опасни и носят свои-
те рискове. Рано или късно нечии 
прогнози ще бъдат сравнени с ре-
алността, и твърде често се появява 
нещо напълно неочаквано, което 
праща всички прогнози в кошчето 
за боклук.

Независимо от това, екстрапола-
ция на сегашните тенденции като 
цяло дава някаква представа за бъ-
дещото развитие в краткосрочен 
план. Така например е сигурно, че 
тенденцията към комбиниране на 
диагнозата и интервенциалното ле-
чение под образен контрол ще про-
дължи с все по-сложни и ефективни 
интервенционални процедури.

Ето защо би било абсурдно 
дори да се опитам да спекулирам 
за развитието на образната диаг-
ностика през 21 век като цяло, а 
ще представя моето виждане за ос-
новните фактори, които обуславят 
развитието на специалността през 
следващите десетилетия.

Според мен два са доминиращи-
те и взаимно свързани фактора, ко-
ито ще предначертаят бъдещето на 
образната диагностика през 21 век.

Първият от тях е заложен в де-
мографските процеси на нашето 
общество и придружаващите го 
икономически и политически ре-
алности. 

Вторият произтича от про-
дължаващите революционни по-
стижения в технологиите, които 
са доминирали обществото през 
последните няколко десетилетия. 
Вярвам, че образната диагностика е 
поставена в приоритетно положе-
ние спрямо всяка друга дисципли-
на в областта на медицината, по 
отношение на тези две влияния на 
съвремието. 

Характеристиките на заста-
ряващото население през 21 век 
са добре проучени и огласени от 
мнозина. Това явление участва във 
формирането на политиката за 
здравеопазване и допринася в го-
ляма степен за политическия дне-
вен ред, който определя бъдещето 
на социалните програми и здрав-
ното осигуряване. Възрастовата 
група от 50 до 80-годишна възраст 
представлява най-бързо растящи-
ят сегмент от населението. Тъй 
като използването на медицински 
грижи корелира правопропорцио-
нално с възрастта, то увеличаване 
в използването на медицински ре-
сурси от застаряващото общество 
се очертава като основна сила за 
управление на здравеопазването 
в бъдеще. Злокачествените и сър-
дечносъдовите заболявания, които 
са пряко свързани със застаряване 
на населението, изискват широк 
обем от образна диагностика, кой-
то се очаква да нараства непрекъс-
нато през 21 век. Увеличаването на 
ползата от използваните образни 
изследвания в следващите 20-50 
години ще се появи дори и при 
отсъствието на по-нататъшното 
развитие на образните технологии. 
Този растеж без съмнение ще бъде 
усложнен от подобрения в техно-
логиите и разширения обем на 
образни изследвания при различ-
ни клинични ситуации. Въз осно-
ва на тези аргументи увеличеното 
търсене през 21 век на образните 
изследвания и интервенционални-
те процедури, провеждани с тяхна 
помощ, е напълно закономерно и 
ще доведе до несъответствие меж-

Образна диагностика през 21 век

В настоящия брой на нашето спи-
сание Ви представяме възможността 
да се запознаете със статията на един 
от водещите български специалисти 
в областта на образната диагностика.

Д-р Лъчезар Дочев Пенев е На-
чалник на Отделение в Клиниката по 
Образна диагностика на Универси-
тетската многопрофилна болница за 
активно лечение „Александровска“ - 
София. 

ду наличния брой специалисти по 
образна диагностика и значително 
увеличения обем на диагностич-
на дейност. Това несъответствие 
между търсенето и предлагането 
на рентгенови специалисти (лабо-
ранти и лекари) е вече налице и 
вероятно ще се влошава през след-
ващото десетилетие.

Вторият фактор, който има 
значение за бъдещето на нашата 
професия, е непрекъснатото усъ-
вършенстване на технологиите за 
образна диагностика, както и тези 
за съхранение и управление на по-
лучената информация. В края на 20 
век, с всяко следващо десетилетие 
станахме свидетели на появата на 
нови технологии за изображения, 
които надминават предшестващи-
те технологии. Рентгенологията е 
може би медицинската специал-
ност, която ползва в най-голяма 
степен революционните нововъ-
ведения в областта на компютър-
ните технологии и електронните 
съобщителни мрежи, осребрявай-
ки възможностите за получаване и 
обработка на повече образи за по-
кратко време, триизмерните рекон-
струкции, както и съхранението на 
получената информация. Всичко 
това, заедно с осигурените възмож-
ности от телекомуникациите за из-
пращане и консултиране на образи 
от различни специалисти (теле-
медицина) и относително ниската 
себестойност, създаде условия за 
мултидисциплинарен подход при 
решаването на здравните пробле-
ми на населението.

Двадесет и първи век обещава 
да има своите открития в развити-
ето на оптичните, молекулярните 
или магнитните образни техно-
логии. Имайки предвид това няма 
никакво съмнение, че образната 
диагностика и интервенционал-
ните процедури извършвани под 
образен контрол ще намерят нови, 
по-широки биомедицински при-
ложения.





исТориЯ на ордена

Според френския историк Според френския историк 
Шарл Бигарн, който е изучавал 
култа, на някои статуи на Изида 
стои същият надпис като този на 
Дева Мария в криптата в Шартр, 
известна като „Богородица под 
земята“ – „Девата, която ще става 
майка“.

Според Рудолф Щайнер, ав-
тор-илюминат от ХХ в., свещеният 
символизъм може да бъде тълку-
ван на общо девет нива, в зависи-
мост от степента на посвещение на 
гледащия. Черната Мадона е кла-
сически пример, тъй като на най-
елементарно ниво тя символизира 
майката на Исус Мария и нейното 
дете; от езотерична гледна точка тя 
може да бъде интерпретирана като 
Мария Магдалена с детето на Исус 
на ръце; на едно ниво тя предста-
влява символ на мъдростта; а на 
друго – Изида и детето Хор.

От езическа гледна точка Черна-
та Дева символизира Богинята-май-
ка или египетската богиня Ана, коя-
то също е била изобразявана като 
черна фигура. Дали това са били 
езическите предшественици на по-
късните християнски изображения 
на св. Анна, която заема централно 
място в стъклописа на прозореца 
над Портата на посветените в кате-
дралата в Шартр? Св. Анна е изобра-
зена с черно лице, стъпила на щит 
с емблемата на френското кралско 
семейство – лилията, и с ореол, кой-
то обикновено се свързва с Магдале-
на. Кралете от династията на Капе-
тингите, които приемат лилията за 
своя емблема, управляват Франция 
в продължение на над девет века и 
твърдят, че водят родословието си 
от Мария Магдалена. Най-ранният 
пример за лилия, използвана като 
символ за предавана по наследство 
кралска власт, откриваме изсечена 
в горната част на колона, издигна-
та от фараона Тутмос ІV в храма в 
Карнак в Египет.

Друга традиция, според която 
корените на Черната Мадона са 
египетски, може да бъде открита 
в култа към Магдалена в Орлеан, 
където девата е наричана Мария-
египтянката, която пропътувала от 
Египет до Александрия и е опис-
вана като „почерняла от горещина-
та и слънцето“. Тя била каеща се 
грешница, която отишла да живее 
в пустинята за 47 години. Според 
едно подобно старо предание Ма-
рия Магдалена се оттеглила в една 
пещера в Сен Бом, близо до Екс ан 
Прованс, където прекарала много 
години от живота си в съзерцание 
и молитва.

Йън Бег, който е посветил мно-
го години на изучаването на култа 
към Черната Мадона и различни 
езотерически духовни течения в 
християнска Европа, преди много 
години изказа твърдението, че изу-
чаването на историята и легендите 
за Черната Мадона може тепърва да 
разкрие съществуването на ерети-
ческа секта, която може да шокира 
и изуми дори днешния следхрис-
тиянски мироглед, както и на тай-
на, свързана с политически сили, 
които са влиятелни и днес. Той 
написа това няколко години преди 
Тим Уолас-Мърфи и аз за първи 
път да направим преданията за Rex 
Deus обществено достояние.

Човек би очаквал Бернар от 
Клерво, като водещ духовник на 
своето време, просто да следва 
християнската догма от онова вре-
ме, но той е произнесъл 120 про-
поведи върху „Песен на песните“ 
– просветителски източник, тра-
диционно асоцииран с Магдале-
на. Пряка връзка между култа към 
Черната Мадона и този към Магда-
лена се явяват думите на влюбена-
та жена: „Черна съм, но хубава“. 
Магдалена и двамата св. Йоан не 
са единствените култови фигури 
с голямо значение за тамплиери-
те и техните духовни наследници 
– франкмасоните – тъй като една 

друга енигматична фигура, при
състваща и в двете традиции, е тази 
на Св. Георги, който по-късно ста
ва светец-покровител на Англия.

СВ. ГЕОРГИ
Фигурата на св. Георги е от 

особен интерес. Смятало се е, че 
е арменец, когото папа Геласий І 
през V в. описва като „светец, по-
читан от хората, но чиито дела са 
известни само на Бога“. Най-ран-
ният известен религиозен образ, 
на който се базира св. Георги, е бог 
Тамуз, известен като Повелителят 
на живота и смъртта. Във вавилон-
ската митология той е описан като 
син, съпруг или брат на богинята 
Ищар. В Рослинския параклис в 
Шотландия има необичаен про-
зорец със стъклопис, изобразя-
ващ св. Георги застанал на розова 
дъска с рози или розетки, които 
представляват символична връз-
ка с богинята Ищар и съответно с 
Тамуз. Причината светецът-покро-
вител на Англия да е изобразен в 
шотландски параклис е, че Рослин 
е построен като паметник на там-
плиерите, така че е съвсем нормал-
но една от почитаните от тях фигу-
ри да се намира там. Този образ ни 
насочва и към наличието на връзка 
между тамплиерите и суфистите, 
за които се е предполагало, че са 
заклети врагове, ала все повече ав-
тори възприемат идеята, че св. Ге-
орги, Тамуз и Кадир са една и съща 
личност, представена чрез различ-
ни митологически образи. Кадир 
е легендарният мистичен учител 
на суфистите, известен и като „зе-
леният“ или „злачният“. Зеленото 
– символ на посвещението, също 
показва неговия легендарен статут 
на посветен и на върховен учител 
на духовните мистерии.

Във Франция братството пред-
ставяло на папските наместни-
ци дневните си молитви, които 
включвали молитви към Мария – 
„Звездата на морето“, Исус, Йоан 
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друга енигматична фигура, при-
състваща и в двете традиции, е тази 
на Св. Георги, който по-късно ста-
ва светец-покровител на Англия.

ТАЙНИЯТ СИМВОЛИЗЪМ НА ОРДЕНА  
(Продължение от брой 4'2011 г.)



Евангелиста и св. Георги. Тук ере-
тическите елементи отново се про-
явяват под прикритието на орто-
доксалното християнство, макар че 
е доста съмнително обикновените 
братя или папските наместници 
да са знаели, че в молитвите има 
еретически елементи, тъй като на 
тях им е липсвало познанието за 
високото ниво на посвещение на 
тези четири фигури в духовните 
мистерии.

ДЕВА МАРИЯ
Тамплиерите от вътрешния 

кръг почитали особено много Ма-
рия Магдалена, следвайки инструк-
циите на Бернар от Клерво, който 
изисквал от тях „подчинение на 
Витания и дома на Мария и Мар-
та“, с други думи, подчинение и 
вярност на династията, основана 
от Мария Магдалена и Исус. Обик-
новените братя обаче следвали ка-
толическата църква в почитането 
на Мария, майката на Исус. Много 
от хартите за дарение включвали 
Мария в заглавието си и поне при-
видно тя била светица-покрови-
телка на ордена. Мария, майката на 
Исус, била отгледана и се изучила 
в Девическото училище на Храма 
в Йерусалим. Тя била посетена от 
свещеник, носещ титлата „гавра-
ил“ – събитие, което е запазено в 
християнското учение като идва-
нето на архангел Гавраил, който й 
разказва за непорочното зачатие 
на Исус. Според една древна ле-
генда, запазена в „Legenda Aurea of  
Jacobus de Voragine“ – „Златната ле-
генда от Якоб де Воражин” (1267), 
Мария била отгледана в Храма, 
с което в традицията на Rex Deus 
се влива нова сила. Според някои 
автори еретическото почитане на 
Мария Магдалена и детето, което е 
родила на Исус, често се прикрива 
под преклонението пред Мадона-
та и детето, или Мария и Исус. В 
по-скоро време за по-достоверно 
се приема предположението, че 
много от големите катедрали, пос-
ветени на Богородица в Северна 
Европа, са посветени не на Мария, 
майката на Исус, а на Мария Магда-
лена, неговата съпруга.

ПАРАКЛИСЪТ В РОСЛИН
Параклисът в Рослин се нами-

ра на около седем мили южно от 
Единбург в Шотландия, в село Ро-
слин. Той е построен през втората 

половина на ХV в. от господаря 
на Рослин, Уилям Сен-Клер, граф 
Оркни, глава на едно от семейства-
та на Rex Deus от онова време, чие-
то семейство активно е участвало в 
Ордена на Тамплиерите. Паракли-
сът е построен твърде късно, за да 
може да бъде класифициран като 
тамплиерска църква, но въпреки 
това изобилства от тамплиерски 
символи.

В Рослинския параклис откри-
ваме всичките шест символа, кои-
то характеризират тамплиерската 
сграда според Дурбек, френския 
изследовател на тамплиерите: два-
мата братя на един кон, „кърпата 
на Вероника“ или Убруса, Божия 
агнец, украсения с цветни мотиви 
кръст, петолъчката и гълъба с ма-
слинова клонка в човката. Двамата 
братя на един кон са маскирани 
като гравюра на рицаря Ладислас 
Леслин и принцеса Маргарет; Уб-
русът се вижда ясно, красящ гор-
ната част на една колона, Божият 
агнец – също. Флоралният кръст 
се намира на надгробната плоча 
на един по-ранен Сен-Клер, която 
е донесена в параклиса преди око-
ло десетина години. Петолъчката и 
гълъбът са скрити високо горе на 
тавана откъм северната страна, къ-
дето откриваме и розетки, подобни 
на тези, които украсяват дъската, на 
която е стъпил св. Георги от стък-
лописа. Прозорците са добавени 
през Викторианската епоха, но не-
зависимо от това въплъщават голя-
ма част от символизма, асоцииран 
с Rex Deus и Ордена на Рицарите 
Тамплиери.

Граф Уилям бил наясно, че 
книгите и хората могат да бъдат 
изгорени, затова е закодирал древ-
ното познание, предавано от поко-
ление на поколение, в гравюрите 
в параклиса. В него има и много 
символични изображения на дру-
ги духовни пътеки, неизвестни на 
Запад по онова време, които може 
да са достигнали до граф Уилям 
само чрез устните традиции на Rex 
Deus. Откъде другаде би могъл Уи-
лям Сен-Клер да се сдобие с тези 
познания? Един възможен отговор 
е от свитъците, открити от първи-
те тамплиери под Храмовия хълм, 
които семейство Сен-Клер може 
да са отнесли в Рослин, за да са на 
сигурно място. Дори в името Ро-
слин отеква всепроникващата тема 
за съхранението на тайната, тъй 

като в превод то означава „древно 
познание, предавано през поколе-
нията“. Параклисът е построен във 
време, когато древното и еретич-
но познание е трябвало да остане 
тайно, ако човек е искал да не бъде 
обвинен в ерес и екзекутиран, така 
че граф Уилям предпочел да играе 
на сигурно и включил едно мънич-
ко изображение на разпъването на 
Исус, само 10 кв. см, скрито едва 
забележимо на върха на една малка 
колона до северната порта.

В контекста на Рицарите Там-
плиери древното познание озна-
чава и известен достъп до плодо-
вете му – духовно просветление, 
политическа власт и богатство. 
Ако тамплиерите са поверили на 
семейство Сен-Клер някакви тайни 
знания, то е много възможно – как-
то разказва и френската масонска 
традиция – те да са били избрани 
и за пазители на част, ако не и на 
цялото изчезнало съкровище на 
тамплиерите.

Из книгата „Рицарите Тамплиери“  
на Мерилин Хопкинс, 2007 г.)
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ПЪТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЯ

И през 2012 г. брат Илиян 
Дончев – Командер на Храма, 
продължи да осъществява сво-
ите експедиции в нестандартни, 
а често и екстремни кътчета на 
света. Брат Илиян беше на Ан-
тарктида, направи обиколка на 
света, минавайки през „Велик-
денските острови“, по-късно 
преброди в продължение на ме-
сец Хималаите, Тибет и плани-
ната Кайлаш. Сега през януари 
и февруари бе за пореден път 
в Индия, този път в южната ù 
част и Шри Ланка.

При това негово пътуване 
на бр. Илиян бе поставена зада-
ча от Великия Приор на Велик 
Приорат България – Негово 
превъзходителство Румен Рал-
чев, да посети катедралата „Све-
ти Тома“ в гр. Ченай, където 
се намира и гробът на св. Тома 
(Тома Неверни). Това е една 
от само 3-те базилики в света, 
построени около гробници на 
апостоли – св. Тома в Ченай, св. 
Петър в Рим (Италия) и Сейнт 
Джеймс (св. Яков) в Испания. 

Базиликата „Свети Тома“ се Базиликата „Свети Тома“ се Базиликата „Свети Тома“ се 
намира в Ченай и от 1893 г. е със намира в Ченай и от 1893 г. е със намира в Ченай и от 1893 г. е със 
статут на катедрала. Проекти-
рана е в неоготически стил от 
британски архитекти. Христи-
янските поверия гласят, че св. 
Тома (един от 12-те апостоли 
на Христос) пристига в Керала 
от Израел през 52 г. сл.Хр., про-
повядва до 72 г. сл. Хр. и умира 
в планината Свети Тома. Бази-
ликата е построена на мястото, 
на което се смята, че светецът е 
първоначално погребан. Гробът 
се намира в параклис в подзе-
мието на базиликата. На 5 фев-
руари 1986 г. дори Негово Све-
тейшество папа Йоан Павел ІІ 
е посетил мястото. Базиликата 
„Свети Тома“ е главната църква 
на Мадраско-католическата ар-
хиепископия. През 1956 г. папа 
Пий ХІІ провъзгласява църква-
та за базилика и на 11 февруари 
2006 г. е обявена за национал-
но светилище от християните 
в Индия. Към църквата има и 
прилежащ музей. Самият светец 
е считан за бащата на индийско-
то християнство.

Недалече от катедралата се 
намира Капалешварар – най-
старият и уникален хиндуиски 
храм в района Милапор, постро-
ен в дравидски стил в чест на бог 
Шива от управляващата през 12 
век династия Палави и достро-
яван от династията Вижаянгар. 
Вижда се отдалече с двете си 
гопурами, високи 37 м. Името 
на храма произхожда от думи-
те kapalam (глава) и Eeshwarar 
(псевдоним на Шива). Има кра-
сива легенда за създаването на 
храма. Според вярващите по 
време на една среща на Брахма 
и Шива на върха на планина-
та Кайлаш, Брахма не показва 
нужното уважение към Шива. 

Затова Шива изтръгва еднаЗатова Шива изтръгва еднаЗатова Шива изтръгва еднаЗатова Шива изтръгва еднаЗатова Шива изтръгва една-
та глава на Брахма. В знак на та глава на Брахма. В знак на та глава на Брахма. В знак на та глава на Брахма. В знак на та глава на Брахма. В знак на 
покаяние Брахма слиза до Ми-
лапор и извършва „лингам“, 
за да омилостиви Шива. Това 
място е известно под името Су-
кра Пури, Веда Пури, Кайлайе 
Майлайе (което означава място, 
равно с Кайлаш). Тук са се мо-
лили много божества: Брахма 
– за да се отърве от силното си 
его, четирите Веди, Сукрачая – 
за да върне загубеното си око, 
богинята Карпагамбал, която 
била прокълната да се превърне 
в паун, тук се покаяла и върна-
ла предишния си образ. В храма 
има много изображения на Пар-
вати, жената на бог Шива, под 
формата на паун. 

Освен че е известен с кате-
дралата „Свети Тома“ и храма 
на Шива, Ченай е доста голям 
град – с население над 8 мил. 
жители – и е столица на щата 
Тамил Наду. Наричан е Детройт 
на Южна Индия (тук се произ-
веждат 40% от автомобилите в 
страната). Намира се на Бенгал-
ския залив, на устието на две от 
големите индийски реки Коум и 
Адяр, които пресичат града.

В изпълнение на поставена-
та му задача бр.Илиян се покло-
ни в катедралата „Свети Тома”, 
посети музея към нея с реликви 
и книги за светеца и постави в 
гробницата на св. Тома знака 
и символите на Велик Приорат 
България. С това представите-
лят на тамплиерите от Велик 
Приорат България стана не 
само първият тамплиер, посетил 
ледения континент Антарктида, 
но вероятно и единственият по-
сетил , извършил поклонение в 
трите базилики в света, построе-
ни около гробници на апостоли.








