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На 18 август 2012 г. се навър-
шиха 4 години от призна-
ването на Велик Приорат 

България за пълноправен член на 
OSMTH. За тези няколко години ние 
намерихме своето достойно място в 
семейството на Великите Приорати, 
които имаха дългогодишни традиции 
и взаимни връзки. Постепенно, с уси-
лията на множеството от Рицарите и 
Дамите на Велик Приорат България 
се утвърдихме и станахме един от най-
уважаваните Велики Приорати в Ор-
дена. Предложените от нас Резолю-
ции се приемат безотказно, по всички 
въпроси се търси нашето мнение и 
съгласие, като за това, разбира се, до-
принася в голяма степен и факта, че 
сме вторият по големина и най-бързо 
развиващ се Велик Приорат. Особе-
но важен е и фактът, че ние успяхме 
с нашите идеи и работа в България, 
Балканите и Европа да разширим 
обема и обогатим съдържанието от 
дейности на Ордена. Като асоциация 
от национални асоциации OSMTH 
и неговото ръководство гласуват все 
по-голямо доверие на Велик Приорат 
България и негови Рицари и Дами за 

участие в планирането и управление-
то на Ордена. Ние сме първият Велик 
Приорат, който успя да осъществи 
съвместен благотворителен проект с 
друг Велик Приорат от Ордена. Този 
дългосрочен проект с Велик Приорат 
Германия ще продължи във времето и 
ще се разшири към Русия, Украйна и 
Молдова, които са под наше Ментор-
ство. Тази програма осмисля и дава 
силен тласък за утвърждаване целите 
и задачите поставени пред световния 
Орден, още повече че разработваме 
и съвместни програми и проекти с 
Великите Прироати на Румъния, Ита-
лия, Хърватска и Португалия.

Изключително важно е всички да 
разберем, че ние градим съвместно 
граждански и социални проекти , като 
само от нас зависи успехът им.

Идеите и работата ни досега вдъх-
ват оптимизъм и вяра, че имаме необ-
ходимия потенциал за постигане на 
качествено ново равнище в нашата 
дейност, като по този начин ще до-
принесем за издигане на авторитета 
на Велик Приорат България и на Ор-
дена на Рицарите Тамплиери на Йе-

русалим.

Поздравявам всички за големите 
ни и реални успехи!

Благодаря на всички за идеите и 
положените усилия!

Бог да ви благослови!

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

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

Уважаеми Братя, Сестри и Постуланти, 
Скъпи симпатизанти,





4     Тамплиер • октомври 2012 г.



6

15
18

7

орденът

Водачи на ордена
Арно дьо Торож (1110 – 1184)
9-ти Велик Майстор

Copyright ©  
Издание на  
Велик Приорат  
българия на Ордена  
на Рицарите Тамплиери  
на Йерусалим 

ISSN 1314-278X

Директор:
Румен Ралчев
Велик Приор I на Велик Приорат България

Редакционна колегия:
Проф. д. ист.н. Николай Овчаров
Директор на Института по Средновековна 
история, Велик приорат България
Хермина Георгиева
Велик секретар на Велик Приорат България

Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим
Велик Приорат България
1421, София, ул.”Богатица” №10
Тел.: (00359 2) 490 30 31 
Факс: (00359 2) 963 49 20
e-mail: osmth.gp.bulgaria@gmail.com
www.osmth-gpbulgaria.org

Графичен дизайн и предпечат
Калина Иванова

Велик Магистрален Съвет

ВП България

Велико общо събрание, Хелзинки, Финландия,  
19-22.09.2012г.

Основният документ, приет единодушно на Великия Ма-
гистрален съвет беше Резолюция, регламентираща мен-
торството в Ордена. Резолюцията беше внесена от Н. Пр. 
Румен Ралчев и най-накрая решава всички спорни момен-
ти за създаването на нови тамплиерски организации и от-
говорности на отделните участници в процеса.

Конвент на Велик Приорат Финландия
7

Посещение при Велик Приорат  
Сърбия
28-29.09.2012г.

Нека бъдем по-добри
Орденът на Рицарите Тамплиери на Йерусалим- ВП Бъл-
гария, чрез Командерия „Княз Борис I” за пореден път се 
включи в кампанията на  Столична община за подкрепа на 
хората в будна кома. Инициативата стартира през 2008 г. 
под надслов: „Да събудим хората в будна кома”. 
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ВП България

КоМандEрии ХристиянсКо ПоКлонничестВо

18 аВГусТ 10
Събор на 

Командерии
„Цар Калоян” и 

„Одесос”

Събор на Командерии 
„Св. Екатерина”  

и „Св. Йоан Кръстител”

20

24Тамплиери градят мост между 
религиите

23

тържествено 
честване 

на IV-тата 
годишнина от 
официалното 

признаване 
на Велик 
Приорат 

България за 
пълноправен 

член на 
OSMTH

Командерията „Свети Никита Ремисиански”в Кърджали 
дари книги на обновения духовен комплекс на мюсюлма-
ните – алевити край момчилградското село Биволяне. 

Чудесата на България
На 03.10.2012 г. в НДК бе изнесен концерт под 
надслов „Чудесата на България”. Н.ПР. Великия 
Приор на Велик Приорат България закупи и дари 
на Младите Рицари и отличниците от 20 СОУ, гр. 
София билети за този незабравим концерт.

Християнската традиция  
на светото поклонничество

28

33

Хермина Георгиева DOTJ, Велик Секретар, ВП България                

Наш брат отличен  
със световна награда
Брат Станимир Петков,  Рицар 
на Храма, Церемониалмайстор 
на Командерия „Одесос“ , Велик 
Приорат България се завърна с 
особено престижен  приз. Проек-
тът представлява обвързването на 
бизнеса с библейските принципи 
и отговаря на въпросите: Може 
ли добрият християнин да прави 
бизнес; как да формира печалба и  
какви проекти да направи? 
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Арно дьо Торож е бил каталун-
ски рицар, роден в Солсона. 
Няма запазена точна дата на 

раждането му, но се знае, че е бил 
над 70-годишен, когато през 1181г. е 
избран за 9-ти Велик Майстор на Ор-
дена. Бил е дълги години в служба на 
Ордена и Майстор на Ордена в Ара-
гон и Прованс.

Военната кариера на Арно дьо То-
роже свързана главно с Реконкистата, 
в битки с мюсюлманите за Короната 
на Арагон и за Португалия, но се е 
бил главно в Арагон. Избирането му 
за Велик Майстор вероятно се държи 
на имиджа му на външен човек, т.е. 
опитен тамплиер, чиято територия на 

действие е била извън Светите земи. 
Това е било необходимо на Ор-

дена към този момент, тъй като 
предишният Велик Майстор Од 
дьо Сент Аман е бил въвлечен в 
политическите интриги в Йеру-

салим. От друга страна Арно дьо 
Торож е бил твърде неориентиран в 
политическата ситуация на „латин-
ските държави”.

По време на управлението на 
Арно дьо Торож влиянието на Рица-
рите Хоспиталиери достига нов връх. 
Съперничеството между двата ордена 
пред лицето на засиления военен на-
тиск на мюсюлманите е било непри-
емливо. Поради това двамата Велики 
Майстори се срещат, като медиатори 
са Папа Луций II и крал Балдуим Iv 
и проблемите се решават. Арно дьо 
Торож е признат за много добър ди-
пломат, като той самият действа като 
медиатор между няколко политически 
групи в Изтока. Той провежда също 
така успешни мирни преговори във 
Саладим след нападения на Рейнолд 
дьо Шатийон в Трансйордания.

През 1184г. Арно дьо Торож зами-
нава за Европа с Патриарх Херакли-
ус и Великият Майстор на Рицарите 
Хоспиталиери Роже дьо Мулен, за да 
осигури подкрепа на Йерусалимското 
кралство. Те са планирали да посетят 
Италия, Англия и Франция, но Арно 
дьо Торож се разболява и умира във 
Верона на 30 септември 1184г. За не-
гов наследник е избран Жерар дьо 
Ридфор.

Арно дьо Торож
(1110 – 1184)
9-ти Велик Майстор

Непримиримостта на 
Великия Майстор довежда 
до сриване на авторитета 
на Братството, както пред 
светската, така и пред 
църковната власт.
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Между 19 и 22 септември 
2012г. се състоя редовният 
есенен Велик Магистрален 

Съвет на Ордена, в който взе участие 
и делегация на Велик Приорат Бъл-
гария. Делегацията бе ръководена от 
Н. Пр. Румен Ралчев – Велик Приор 
и в състава й бяха дамата Хермина 
Георгиева – Велик Секретар, дамата 
Мария Стефанова – Велик Офицер 
и Зам. Велик Командер на Ордена и 
дамата Рада Пангелова – Командер на 
Командерия „Св. Георги”.

Основният документ, приет еди-

нодушно на Великия Магистрален 
съвет беше Резолюция, регламен-
тираща менторството в Ордена. Ре-
золюцията беше внесена от Н. Пр. 
Румен Ралчев и най-накрая решава 
всички спорни моменти за създава-
нето на нови тамплиерски органи-
зации и отговорности на отделните 
участници в процеса.

Негово Превъзходителство Боб 
Дисни връчи документите на най-
новия 20-ти Велик Приорат, член на 
OSMTH Хърватска на Великия При-
ор Негово Превъзходителство Джу-

ро Църнак.

Великият Приор на Португалия 
– Н. Пр. Антонио Андрадс докладва 
за успешния резултат от 2-годиш-
ните усилия на Ордена да бъде част 
от крепостта Томар в Португалия. С 
писмо от 14.09.2012г. Португалското 
правителство предоставя част от кре-
постта в Томар е построена през XIv 
в. от Рицарите Тамплиери, избягали 
в Португалия по покана на краля на 
Португалия за заслугите им във вой-
ните с мюсюлманите на Иберийския 
полуостров (Реконкистата).   8

Велик Магистрален 
Съвет

Велико общо събрание, Хелзинки, Финландия,  
19-22.09.2012г.
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Крепостта е най-голямата напълно 
запазена и възстановена тамплиерска 
крепост в наши дни. Тя се намира на 
около 150 км. от Лисабон  и е нацио-
нален музей. За пръв път в съвремен-
ната история на Тамплиерски Орден 
се предоставя част от бивша собстве-
ност на Рицарите Тамплиери. Магис-
тралният Съвет единодушно реши, 
че Пролетният Магистрален Съвет 
– през април 2013г. ще се състои в 
Томар, Португалия, като дотогава ще 
бъде изяснена каква реконструкция на 
помещенията (бившите манастирски 
килии) ще ни бъде разрешено да на-
правим.

Магистралния Съвет продължи 
обсъждането на стратегията и визията 
на Ордена за следващите 10 години.

На Магистралния Съвет присъст-
ваха и немската Принцеса Елизабет, 
кралски пазител на Ордена, както и 
Н. Пр. Муниб Юнан – Председател 
на Световния Съвет на лютеранските 
църкви, Велик Капелан на Ордена.

Хермина Георгиева DGOTJ

Велик Секретар

 7
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На 22.09.2012г. се състоя Конвентът на Велик Прио-
рат Финландия. Той се проведе в уникалната „Скал-
на църква” в Хелзинки. На тържествен ритуал бяха 

приети 36 Рицари, включително първият Рицар от Латвия 
(полковник от латвийските въоръжени сили). На Конвента 
присъстваха делегации от почти всички Велики Приорати, в 
това число и делегация от Велик Приорат България. 

Конвент на 
Велик Приорат 

Финландия
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На 18 август в гр. Смолян в сградата на 
историческия музей  се състоя тър-
жествен ритуал с голяма тамплиерска 

благословия за членовете на Велик Приорат 
България и техните семейства. С този вече 
традиционен ритуал бе отбелязана годиш-
нината от признаването на Велик Приорат 
България.

Домакини на тържеството бяха Братята 
и Сестрите от Прецептория „Св. Висариан 
Смолянски” с Прецептор Брат Теню Стай-
ковски, част от Командерия „Улпия”, гр. 
Пловдив.

Като гости присъстваха и представители 
на общинското и обласно ръководство, как-
то и общественици от гр. Смолян и предста-
вители на сродни организации.

За тържествеността на ритуала доприне-
соха и оркестър гайдари, както и читалищен 
хор.

Присъстваха Братя, Сестри и Постуалнти 
от всички български Командерии на Велик 
Приорат България.

тържествено честване 
на IV-тата годишнина от 
официалното признаване 
на Велик Приорат 
България за пълноправен 
член на OSMTH

18 
август
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На 15 септември в гр. Букурещ се състоя първият Конвент на Велик Приорат Ру-
мъния, след обявяването им за Велик Приорат на Великия Магистрален Съвет 
през месец юни 2012 г. в Сан Антонио. На Конвента присъстваха делегации 

от Велик Приорат Хърватска, както и Великия Командер на Ордена Н. Пр. Боб Дисни. 
Делегация на Велик Приорат България, начело с Н. Пр. Румен Ралчев – Велик Приорат, 
се състоеше от Рицари от Командериите „Цар Калоян”, Варна, „Св. Николай” – Русе и 
Силистра, Дамите Хермина Георгиева – Велик Секретар и Рада Пангелова – Командер 
на Командерия „Св. Георги”.

Великите Приори на Велик Приорат България и Велик Приорат Румъния обсъдиха 
възможностите за осъществяване на съвместни трансгранични проекти с финансиране 
от ЕС, както и проекти по дунавското и черноморско сътрудничество. От страна на 
Велик Приорат Румъния бе изразено желание за побратимяване на Командерия от Буку-
рещ с Командерия „Св. Николай” Русе, както и Командерията в Констанца с Команде-
рията „Цар Калоян” Варна.

Конвент на 

Велик Приорат  
Румъния
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Посещение при

На 28-29.09.2012г. официална 
делегция на Велик Приорат 
България проведе в Белград 

среща с ръководството на Велик 
Приорат Сърбия. 

Делегацията бе водена от Негово 
Превъзходителство Румен Ралчев Ве-

лик Приор. В състава на делегацията 
бешеи Данчо Джиков – Велик Арби-
тър на Велик Приорат България. 

Бяха обсъдени въпроси по подготов-
ката на Балканската среща на Вели-
ките Приорати, членове на OSMTH. 
Медиатор на срещата е Велик Прио-

рат Сърбия, като мероприятието ще 
се проведе на 09.11.2012г. в София.

Бе проведена и среща с Негово 
Преосвещенство Лаврентий, Митро-
полит на Сабак.

Велик Приорат Сърбия
28-29.09.2012г.
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           ВП България

сРеща с 
ПОслаНИКа  
На РеПублИКа 
бълГаРИя ВъВ 
ФИНлаНдИя

сРеща с ХРИсТИяНсКИ ОРдеН КНяз бОРИс МИХаИл

Негово Превъзходителство 
Румен Ралчев – Велик При-
ор на Велик Приорат Бъл-

гария бе почетен гост на годишния 
празник на „Християнския Орден 
Княз Борис Михаил”. На срещата 
присъства и Видинския Митрополит 
Дометиан.

На 20.09.2012г. бе проведена 
среща с посланика на Репу-
блика България във Фин-

ландия Негово Превъзходителство 
Любомир Тодоров. Негово Пре-
възходителство Румен Ралчев дари 
книги, издание на Велик Приорат 
България „Царството на славяните” 
и „Протокол”.

Н. Пр. Посланик Тодоров и съ-
пругата му Нина дадоха вечеря в чест 
на делегацията на Велик Приорат 
България
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Среща с 
Главния 
Мюфтия  
на 
Република 
България

На 04.10.2012г. бе проведена 
първата среща между Ор-
дена на Рицарите Там-

плиери на Йерусалим и ръковод-
ството на Главното мюфтийство. 
В приятелска атмосфера Великия 
Приор Негово Превъзходител-
ство Румен Ралчев запозна Глав-
ния мюфтия г-н Мустафа Алиш 
Хаджи с работата на Велик При-
орат България за постигане на 
повече религиозна толерантност 
в българското общество. Главни-
ят мюфтия получи и няколко от 
последните книги, издадени от 
Велик Приорат България, както и 
книга на Велик Приорат Сърбия 
на турски език.
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ВП България

Орденът на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим Велик 
Приорат България, чрез Ко-

мандерия „Княз Борис I” за пореден 
път се включи в кампанията на  Сто-
лична община за подкрепа на хората 
в будна кома. Инициативата стартира 
през 2008 г. под надслов: „Да събудим 
хората в будна кома”. Тя запознава 
обществото с проблемите на хората в 
състояние на „будна кома” правейки го 
по-съпричастно към тях, както и фо-
кусира вниманието на институциите 
върху социално значими проблеми. 
Тази година съвместно със сдружение 
„Спринт Продакшън“ бе организирана 
Седмица на Вяра, Надежда и Любов в 
подкрепа на Националната благотвори-
телна кампания „НЕКА БЪДЕМ ПО-
ДОБРИ”. Един от основните стълбове 
на християнската етика е МИЛОСЪР-
ДИЕТО. Затова ние веднага отклик-

Нека бъдем  
по-добри
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нахме на поканата на организаторите 
и нашият Орден бе един от основните 
спонсори на това прекрасно събитие. 
Освен предоставените финансови 
средства бяха изработени специални 
брошури, които всеки ден се раздаваха 
на гостите и участниците във фестива-
ла от рицарите, дамите и постулантите 
от командерия „Княз Борис I”. Сестра 
Светлана Тилкова ще направи хороско-
пи на хората в будна кома и ще изгот-
ви персонални съвети към всеки един 
болен. Брат Владо Димов участва със 
свои изпълнения във вечерта на поп 
и рок музиката, a брат Орлин Горанов 
получи награда и заедно с Кристина 
Димитрова изнесоха концерт на гала 
вечерта.

Празниците се проведоха в пери-
ода 10-16 септември, по повод деня на 
София.  

17 септември, пред Националния 
дворец на културата и бяха уважени от 
г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на гр. 
София; г-жа Албена Атанасова- зам. 
кмет; г-н Тодор Чобанов - зам.кмет; 
г-жа Мина Владимирова - Дир. Дирек-
ция ”Социални дейности” към СО, 
Галя Георгиева, Петя Колева, Пейо 
Пеев и много други изявени дейци на 
културата.

В рамките на дните бяха изнесени 
редица концерти. Участие  взеха на-
родни състави, балетни формации, 
училищни танцови групи,  актьори и 
певци в неравностойно положение. 
Проведоха се специални вечери  на 
фолклора, класическата и джаз музи-
ка, поп и рок музика, както и „Фести-
вала за поп и рок музика - София 2012 
г.”, който  протече в две категории – 
”Конкурс за нова българска поп и рок 

песен” и ”Международен конкурс за 
изпълнители”. Кампанията получи 
подкрепата на Министерството на 
здравеопазването, Министерството на 
труда и социалната политика, Сдруже-
нието на общините в Р България.

Събраните средства ще отидат за 
разкриване на Центрове за лечение и 
рехабилитация на хора, пострадали 
при инциденти и хора в състояние на 
„будна кома”. Като пилотен проект ще 
стартират центрове в гр. София – Пан-
чарево и гр. Етрополе. Целта е да се 
намери трайно решение за предоста-
вяне на специализирана медицинска и 
социална помощ за хора, изпаднали в 
това състояние, като това се превърне 
в национална политика и приоритет. 

Юлия Николова  DCTJ
Командер на командерия  

„Княз Борис I” 003
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На 03.10.2012 г.в НДК бе 
изнесен концерт под 
надслов „Чудесата на 

България”. Инициативата е на 
в-к „Стандарт”. Великия Приор 
на Велик Приорат България заку-
пи и дари на Младите Рицари и 
отличниците от 20 СОУ, гр. Со-
фия билети за този незабравим 
концерт. 

През целия спектакъл бяхме 
”потопени в красотата на българ-
ската природа - със специално за-
снети кадри от България – такава 
каквато искаме да я виждаме всеки 
ден - девствена, чиста, красива”. 
Участие взеха такива изтъкнати 
изпълнители като Валя Балкан-
ска, “Нешънъл арт” – уникалната 
трупа на Нешка Робева, Деа Май-
сторска, Тоника, Миро, школата 
„Мода и дизайн” към Двореца на 
децата. Бяха представени и най- 
високите спортни достижения на 
България. 

”Чудесата на България” е кам-
пания, израз на самочувствието 
на българския народ. Тя опровер-
гава  тезата,че ние не тачим дос-
тойнствата на историята си. 

“Инициативата е само нача-
лото на сбъдването на мечтите на 
всички нас – да осъзнаем собст-
вената си значимост като земя и 
народ. Защото тази свещена земя 
и многострадалният ни народ за-
служават силна и просперираща 
държава”, каза г-жа Светла Бозу-
кова – главен редактор на вестник 
„Стандарт”.

nnDnn
Юлия Николова  DCTJ

Чудесата  
на България

ВП България
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През месец ав-
густ делегация 
на Института по 

история на Средновеко-
вието към Велик Приорат 
България посети с. Малая 
Перещепина, Украйна. 
Делегацията се водеше от 
проф. Николай Овчаров 
– Директор на Институ-
та и Брат Младен Станев, 
Канцлер на Командерия 
„Цар Калоян”. Тържестве-
но бе отбелязана 100-ната 
годишнина от откриване-
то на гроба на Хан Кубрат. 
Нашите Братя донесоха и 
пръст от гроба на хан Ку-
брат.

Посещение на гроба  
на хан Кубрат

ВП България
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 КоМандерии

събор на Командерии
„Цар Калоян” и „Одесос”
Варна, 13.07.2012г.
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КоМандерии

събор на Командерии
„Св. Екатерина”  
и „Св. Йоан Кръстител”
26.09.2012г.
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Командерията „Свети Никита 
Ремисиански” в Кърджали 
дари книги на обновения ду-

ховен комплекс на мюсюлманите – 
алевити край момчилградското село 
Биволяне. 

Алевитите са част от течение в ис-
ляма, което почита Хазрети Али, пър-
вият последовател на пророка Моха-
мед и негов зет. Те считат, че правото 
на наслядяването на Мохамед е на 
Хазрети Али. 

В България живеят няколко де-
сетки хиляди алевити, като основна-
та част са концентрирани в районите 
на областите Кърджали и Хасково. 

Край село Биволяне е изграден 
духовен център, в който има две теке-
та /гробници/ на аливитски светци. 
Счита се, че в едната от тях е погре-
бана дъщерята на Мохамед – Фатима 
или поне част от нея – едната ръка и 
едното око. Фатима е покровителка 
на майчинството и е дълбоко почита-
на от жените мюсюлманки. В другата 

гробница има шест гроба, за които се 
преполага, че са на алевитски светци. 
Комплексът край Биволяне се нарича 
Елмъла баба теке, защото алевитите 
вярват, че единият от тези гробове е 
на светеца Елмалъ баба. 

Всяка есен през септември в Биво-
ляне се провежда събор на алевитите, 
на който идват хиляди вярващи от 
почти всички балкански страни. Към 
текетата има изграден комплекс, в 
който освен джамия има библиотека, 
стаи за изпълняване на алевитските 
ритуали и помещения за настанявяне 
на поклонници. 

Счита се, че духовният комплекс е 
изграден през 17-ти век, а в него до 
1935 година е съществувало медресе 
– духовно училище, в което освен ис-
лям са се изучавали и естествени нау-
ки. Тук са се подготвяли не само ду-
ховници, но и лекари. Библиотеката 
разполага с голям брой ценни книги, 
сред които и много ранни преписи 
на Корана. По време на Балканската 
война библиотеката е била разграбе-

на. Преди две години с дарения на 
бизнесмени комплексът е обновен 
изцяло. 

Водени от идеята, че между рели-
гиите трябва да се създават мосто-
ве за сътрудничество и разбирател-
ство, а не конфронтация, рицарите, 
дамите и постулантите на Командерия 
„Св. Никита Ремисиански” посетиха 
духовния комплекс на мюсюлманите 
алевите и дариха на библиотека кни-
гата на Мавро Орбини „Царството на 
славяните”, специално издание на Ор-
дена на Рацирите Тамплиери на Йеру-
салим Велик Приорат България. 

„Знам колко е ценно това, което 
давате. Приемаме дарението като знак 
за добра воля и разбирателство между 
хората, изповядващи различни рели-
гии”, благодари зам. кметът на общи-
на Момчилград Ерол Мехмед, който 
разведе групата на тамплиерите от 
Кърджали в мюсюлманския център и 
им разказа за неговата история и зна-
чението му за алевитите в България.

Тамплиери градят 
мост между религиите



Тамплиер • октомври 2012 г.     25  

Тамплиери градят 
мост между религиите

В продължение на своя първи събор Командерия “Св. Лазар Бъл-
гарски“ продължава своята  инициативата за подпомагане и по-
пуляризиране  на най-голямата открита средновековна крепост у 

нас. Габровските тамплиери подкрепят и ще вземат участие в изработ-
ването на макет на крепостта “Хоталич” заедно с Ротари клуб Севлиево. 
Изработването на макета ще приключи до два месеца и ще бъде поста-
вен пред сградата на Община Севлиево.

Вече са осигурени  средства по европейски програми за ремонт на 
пътя. Паралелно ще се възстановят три от  средновековните жилища в 
техният автентичен вид.

КоМандерии
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На 06.10.2012 г. в Ста-
ра Загора по време 
на честването праз-

ника на града в присъствието 
на много журналисти и пред-
ставители на ръководството 
на общината, Н.Пр. Румен 
Ралчев Велик Приор връ-
чи документите за дарение 
на медицинска апаратура 
и оборудване от името на 
Велик Приорат България. 
Дарението на стойност над 
50 000 евро бе получено 
от кмета на общината г-н 
ЖивкоТодоров. Дарената 
медицинска апаратура, която 
представлява нов рентгенов 
кабинет, рентгенова лаборато-
рия и спомагателно оборудва-
не последна дума на техниката 
е обзаведен специализиран 
кабинет в общинската болни-
ца в града. Направено бе посе-
щение и дарение от болнични 
легла, антидекубитални дюше-
ци, електрически одеала и въз-
главници, инвалидни колички, 
WD системи, проходилки и 
други в Дома за инвалиди. На-
станените 85 трудно подвижни 
пациенти, за които предоста-
веното оборудване е изключи-
телно необходимо, присъства-
ха на получаването му.

Дарението е съвместен про-
ект на Рицарите и Дамите 
от Велик Приорат Бълга-
рия и Велик Приорат Гер-
мания, които предоставиха 
оборудването и е в рамките на 
дългосрочна благотворителна 
програма на двата Велики При-
ората от Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим.

Дарение на медицинска 
апаратура на община  
Стара загора

 КоМандерии
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орденът

ВеНциСлАВ ГеНчеВ ТУлешКОВ, KTJ

Командерия “Св. Петка”

Нашият патрон, Св. Бернар дьо Клерво, се обърна със следните думи към Рицарите Тамплиери през 
1128 г.: „Вървете напред, смели рицари, преследвайте неуморно враговете на Христовия кръст, бидей-
ки сигурни, че нито смъртта, нито животът могат да ви разделят от любовта на Господ. При всякакви 
нещастия и обстоятелства повтаряйте думите на апостола: Живи или мъртви, ние принадлежим на 

Господ. Завоеватели или жертви, радвайте се, вие принадлежите на нашия Господ.” В тези думи нами-
раме утеха, когато тъгуваме за загубата и прославяме живота на тези Братя Рицари, които си отидоха 

преди нас през тези три месеца. 

Нека се помолим:

Всемогъщи Боже, Ти си извикал тези Рицари Тамплиери при Теб. Помогни ни да се научим да приемаме, 
че ги предоставяме на Твоята грижа, като едновременно с това внасяме в нашия собствен живот техните 
черти – на рицарство, справедливост, благородство и служба към теб и към нашия благословен Орден. В 
любовта Си към света Ти ни даде сина Си, за да стане наш Спасител. Помогни ни в скръбта, като по-

кажеш, че още ни обичаш; в тъмнината – че все така ни водиш, и в смъртта – че ни даваш вечен живот. 
Сега можем да живеем силни, в мир чрез тяхната памет и с вяра във възкресението, тъй като оставаме 

обединени в този свят и завинаги.

Не нам, Господи, не нам, на Твоето име дай слава.
Амин.
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Поклонничеството е пъту-
ване  в търсене с морално 
или духовно значение. Тра-

диционно това е пътуване до храм 
или друго  място, свързано с вярата 
на човека, въпреки че понякога това 
може да бъде  метафорично пътуване 
в собствените ни убеждения.

Светите земи са централно място 
за поклонничество на авраамически-
те религии – юдаизъм, християнство 
и ислям.

Християнското поклонничество 
до Светите земи започва от Iv в. AD, 
насърчавано от създатели на Църква-
та като Св. Джеромо и императрица 
Елена, майката на Константин Вели-
ки.

Кога поклонничеството до  Све-
тите земи става част от християнска-
та традиция? Кога  то започва да се 

свързва с Рицарите Тамплиери – пре-
ди и сега ?

В Стария завет Господ казва на 
Авраам  (Генезис, 12:1-2) 

“Оставете земята си …….  
Иди в страна, която ще ти покажа.“ 

Авраам повярвал в  Господ и по-
вел хората си в земите на Ханаан като 
първия пилигрим. Тези земи скоро 
стават Обетованите земи. Авраам ста-
ва и модел на гостоприемство. Чуж-
денците или пътниците получавали 
специална защита и подкрепа.

Тук виждаме два основни елемен-
та - първо поклонникът, вдъхновен 
от вяра и надежда отива на  свещено 
място и второ – тези, които срещат 
поклонника са длъжни да му окажат 
защита и  гостоприемство.

Новият завет ни казва как Исус 
дава Великата заповед да обичаме, из-
исквайки да обичаме не само Господ, 
но и своя  съсед по начина по който 
обичаме себе си. Самият Исус отива 
на поклонничество до р. Йордан, за 
да бъде покръстен от Йоан.

Поклонничеството става част 
от  християнската традиция през 
VI век. През Средните векове хиля-
ди поклонници тръгват ежегодно към 
близки и далечни свети места. Св. Бе-
недикт въвежда задължително госто-
приемство за неговите манастири. В 
Правилника се казва: “Всички гости са 
добре дошли като Христос, тъй като 
той самият каза: “Аз бях странник и 
вие ме приехте”. Изискване към мана-
стирите и обителите е било да имат 
къщи за гости. Създава се система от  
хостели покрай основните пътища на  
поклонниците, разположени на 1 ден 

Християнската 
традиция  

на светото 
поклонничество
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път един от друг. Написани са били 
пътеводители, описващи най-сигур-
ните  пътища. Гостилниците, къщите 
за гости и хостелите са били оценява-
ни на база сервиза и цените, които са 
предлагани.

Поклонничеството получило и 
специален статут в средновековния 
обичай  и църковен канон. Принци-
път “С Божия мир” през X век пред-
пазвал поклонниците от  нападения. 
Поклонникът полагал клетва, която 
го обвързвала, но от друга страна му  
давала  и специални привилегии  и 
опрощения. Като духовна награда  се 
давали индулгенции за тези, които 
завършвали поклонничеството. То-
яга с кесия и стомна за вода станали 
начин за идентификация на поклон-
ника. Връщащите се от поклонниче-
ството, които често били наричани 
“удостоени с върбова клонка”, може-
ли да носят специални значки, които 
им давали статус. Поклонниците, ко-
ито се били потопили в  р. Йордан, 
получавали специална Йерихонска 
върбова клонка. Кръстосаните клю-
чове на Папата били емблемата на  
поклонниците, завръщащи се от Рим. 
Мидената черупка станала символ на 
поклонниците, оцелели по “Пътя на  
Св. Джеймс”  до Компостела.

В Църковния канон били призна-
ти 3 форми на поклонничеството:

Преданост на вярата: добровол-
но пътуване до свято място като израз 
на вяра, с надежда за получаване на 
духовна помощ и дори чудно изце-
ление.  

За покаяние: Разкайващите се 
християни били изпращани в пок-
лонничество, за да изкупят вината за 
греховете си, като продължителнос-
тта  и разстоянието се определяли в 
зависимост от тежестта на греха.

Кръстоносен: специален вид 
поклонничество, при който поклон-
никът се заклевал да се бие в Свеще-
на война. Често двата вида – кръсто-
носният и за покаяние се покривали. 
Кръстът станал с времето общият 
знак за кръстоносците.

Рицарите тамплиери били като 
произход част от поклонническата  
традиция. 

Арабите били в общи линии то-
лерантни към християнските  по-
клонници като хора от книгата, след 
завладяването на Светите земи през 
vII век от ислямските сили. Имало е 
също така и икономически облаги за 
арабите от поклонничеството. Всич-
ко това обаче, се променя с появата 
на селджукските турци, които изпо-
вядвали твърде нетолерантна форма 
на исляма. За тях християните били 
неверници, които не можели да то-
лерират. Селджукските турци не само  
направили твърде опасно поклонни-
чеството в Светите земи в края на XI 
век, но застрашили и съществуването 
на Византийската империя.

Папа Урбан II реагира на тази 
промяна през 1095 г. и свиква Пър-
вия кръстоносен поход, сливайки 
поклонничеството с това, което става  
известно като Свещена война. Терми-

нът peregrinus се прилага и за  невъо-
ръжените поклонници и за кръстоно-
сците, като въоръжени поклонници. 
Терминът cruseignatus (кръстоносец) 
започва да се използва през XIII век. 
Кръстоносният поход се опреде-
ля като  форма на  защитна война в  
църковния канон, срещу тези, които   
заплашват християнските  интереси. 
В този момент в историята се   включ-
ват и  Рицарите Тамплиери.  

Двама рицари – Юг дьо Пайен и 
Годфри дьо сент - Омер пристигат в 
Йерусалим през 1118/1119 като “въ-
оръжени поклонници”. Не е известно 
дали са  били част от Първия Кръсто-
носен поход или са дошли по-късно, 
но те са видели сериозната нужда от 
създаване на организирана охрана за 
поклонниците, започнали отново  да 
се стичат към Светите земи с основа-
ването там на държавите на кръсто-
носците. Много от пътищата били 
заплашвани от бандити  и банди от 
Сарацини. Юг и Годфри привличат 
близки рицари за ескорт и охрана на 
поклонниците и пътниците по пъти-
щата от  крайбрежието до  Йеруса-
лим, Витлеем, р. Йордан и Назарет.

Балдуин  II, крал на Йерусалим и 
Патриарх, приема услугите им. Дава 
на тези рицари  джамията Ал Акс, раз-
положена на  Храмовия хълм,/Temple 
Mount/. Тези първи бедни рицари на 
Христа  и Храма на   Соломон стават 
Рицари Тамплиери чрез асоциира-
нето им с  Temple Mount /Храмовия 
хълм/.

  Балдуин II приема в храма на 
Соломон  Юг дьо Пайен и Годфри дьо 
сент - Омер
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На Събора в Трой (1129/1130 г.) 
първите Рицари Тамплиери са при-
знати като уникална група кръстоно-
сци и получават специални правила, 
написани от  цистерианския абат Св. 
Бернар от Клерво, който оценил въз-
можностите на това ново рицарско 
братство. Те вече няма само да придру-
жават поклонниците, но и ще станат 
елитен орден, който ще се закълне да 
защитава християнското присъствие в 
Светите земи. Тази идея бързо се раз-
пространила из Европа, привличайки 
стотици нови членове и значителна 
икономическа подкрепа.  Рицарите 
тамплиери били вземани на служба 
от кралете на държавите на кръстоно-
сците, както и  от християнските крале 
на Иберийския полуостров. Обикно-
вено им давали да отбраняват гранич-
ните крепости. Рицарите тамплиери 
станали първата постоянно действа-

ща европейска армия  като въоръжени 
поклонници, положили клетва  да за-
щитават християнския свят.  

Независимо от това, че Рицарите 
Тамплиери станали воини, те не се 
отказали от службата си като придру-
жители и помощници на идващите в 
Светите земи поклонници. Те оказ-
вали фискални и охранителни услу-
ги на  пристигащите и заминаващи 
си поклонници в Светите земи. Била 
създадена система за “банкиране   на 
дребно”, позволяваща на  пътуващи-
те да депозират пари и дори бижута в 
прецепториите, срещу което поклон-
ниците получавали един вид  “път-
нически чекове“, които   можели да 
бъдат осребрени в Светите земи. За  
съжаление службата на Тамплиерите 
като защитници и помощници на по-
клонниците приключила през 1291 г. 
с падането на последната крепост на 
кръстоносците в Светите земи.

Поклонничеството до Светите земи 
станало почти невъзможно. Папа Бони-
фаций vIII съживил поклонниче-

ството вътре в Европа, обявявайки 
1300-та година като Юбилейна годи-
на. Това е била и първата Свещена 
година, при което хиляди пътуват до 
Рим, за да посетят гробовете на Св. 
Петър и Св. Павел. 

В началото на XVI век  християн-
ското поклонничество става  жертва на 
протестантската революция и Просве-
щението, с техния краен уклон към 
рационализма и науката. Поклонни-
чеството вече се е разглеждало 
като предразсъдък и част от от-
миналите тъмни векове. Тази 
философия е продължена от 
Френската революция с ней-
ния фанатичен анти-клерика-
лизъм. 

Ограничено повторно появяване на 
поклонничеството е имало през  XIX век, 
когато Романтизмът  се е появил като 
естествена реакция срещу твърде ра-
ционалната и подредена представа 
за вселената. Средните векове биват 
преоткрити с тяхното ударение върху 
загадъчното и мистичното. Готическа-
та архитектура вече не се  възприема 
като варварска. Народните предания 
и романси, като песента на Роланд,  се  
харесвали на романтиците. Разказите 
за поклонници, жертвали всичко за да 
стигнат до далечна светиня, направили 
поклонничеството популярно. Това 
приключило с двете световни войни 
през първата половина на XX-ти век.

Поклонничеството се завърнало като 
значима дейност  на християните през  
1950 г. Когато Папа Пий XII, обявява 
годината за Свещена и призовава хрис-
тияните да посещават не само Рим, а и  
местни и регионални светини. След 
установяването на относителен мир в 
Светите земи,  разделени между Изра-
ел и палестинците, поклонничеството 
отново става възможно.    

Съвременният международен Ор-
ден на Рицарите Тамплиери на Йе-
русалим, член на  който е и Велик 
Приорат България, стана част от това 
завръщане.

Пионери бяха Велик Приорат 
САЩ. През 1967 г., бе създаден специален 
Приорат в САЩ - Новият Амстердам – 
с основна цел – подкрепа на  християнското 
присъствие в Светите земи. Учредена бе 
и програмата “Християни в риск“ за 
подкрепа на християнските институ-
ции в Светите земи. 

През ноември 2007 г. и в Йеру-
салим бе учредена Командерия на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим, 
под менторството на Велик Приорат 
САЩ, която през м. юни 2012 г. (на 
Магистралния Съвет на Ордена в Сан 
Антонио, Тексас) получи специален 
статус на присъединена към Ордена 
Тамплиерска  Прецептория. От 2009 
г. Орденът има постоянно представи-
телство в  Йерусалим с основни цели 
- постоянна връзка с представените в 
Йерусалим основни християнски де-
номинации и подпомагане делегации-
те на отделните Велики Приорати на 
Ордена, при посещенията/поклонни-
чеството им в Светите земи.

Съгласно Устава, Йерусалим е ду-
ховното седалище на Ордена. Пок-
лонничеството е време за молитва. То 
може да ти даде вдъхновение и мир. 
Поклонничеството е за тези, които 
търсят и за тези, които искат да благо-
дарят на Господ. Това пътуване може 
да ти донесе изцеление - духовно, фи-
зическо и емоционално. Поклонни-
чеството свързва  пътника по-пълно-
ценно с действителното присъствие 
на  Христос в Светите места на нашия 
свят. Ако отворите сърцето си и поз-
волите на Господ да Ви поведе на едно 
пътуване, което ще Ви даде и интелек-
туална и духовна храна. Молитвата на 
тези свещени места е особена форма 
на молитва, която ще Ви позволи да 
откриете това, което милиони христи-
яни преди Вас са открили – че Господ 
е жив и работи – и преди, и сега.

Хермина Георгиева DOTJ
Велик Секретар

ВП България                

Рицарите тамплиери 
станали първата постоян-
но действаща европейска 
армия  като въоръжени по-
клонници, положили клетва  
да защитават християн-
ския свят.
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Историческият музей в 
Смолян е най-старият и 
най-големият в Средните 
Родопи и е част от Стоте 
национални туристически 
обекта.

На 18.08.2012 г. Орден на 
Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим Велик Приорат  

България чества своята четвърта го-
дишнина. Тържественият ритуал се 
проведа в РИМ „Стою Шишков” в гр. 
Смолян. Това беше една чудесна въз-
можност да се запознаем по-отблизо с 
историята и уникалните  експозиции 
на този музей. Основната му дейност 
е насочена към издирване, изучаване, 
съхраняване и популяризиране на 
културно-историческото наследство 
на населението, обитавало централ-
ната част на Родопския масив през 
различните исторически епохи. 

На 26 май 1935 г. по време на 
честване юбилей на Стою Шишков, 
посветен на половин вековната му 
народополезна дейност и 70 години 
от рождението му, той обявява иде-
ята си за основаване на музей в род-
ното Устово. За „съграждане салон, в 
който да се уреди среднородопския и 
тракийски етнографски музей” юби-
лярът прави лично дарение в размер 
на 50 хил. златни лева. Месец по-къс-
но средствата са внесени в Устовската 

популярната банка към сметката на 
читалище “Прогрес” за уреждане на 
музея. Със Заповед № 1141 от 8 май 
1937 г. на министъра на народното 
просвещение е утвърден правилник 
на Етнографския музей в с. Устово. 

Съвременната сграда на музея е 
специално построена и има изклю-
чително красива гледка към града и 
родопските върхове Перелик, Карлък 
и Соколица. Той е най-старият и най-
големият в Средните Родопи и е част 
от Стоте национални туристически 
обекта.

Има огромен фонд, който включ-
ва намерените исторически, архео-
логически и културни артефакти от 
древността до днес в планината Родо-
пи,  наброяващ близо 150 000 музейни 
единици.  В музейната експозиция на 
площ от 2000 кв. м. са изложени пред-
мети от археологията, историята, бита 
и културата на родопчани, оригинал-
ни произведения на изкуството с кул-
турно-историческо значение. Най-
ранните предмети са преди средния 
палеолит (100 000 - 70 000 г. пр. Хр.). 
Постоянната експозиция „Културно-

историческото наследство от древ-
ността до наши дни“ е представена в 
два раздела: археология, включваща 
„Праистория“, „Траки“ и „Средно-
вековие“, и етнография с експозиции 
„Обреден реквизит“, „Традиционни 
родопски занаяти: ковачество, медни-
карство, тъкачество“, „Родопска архи-
тектура и дюлгерство“ и „Традиции и 
съвременност“. Уникално богатство 
са музейните колекции – археоло-
гически, етнографски, исторически, 
научният архив и фотоархив, събра-
ни през годините, както и ордени и 
медали, представящи наградната сис-
тема на България — дарение от полк. 
Райчо Харбалиев.

С любезното съдействие на на-
шите домакини успяхме да разгледа-
ме голяма част от експонатите. В зала 
„Праистория”  видяхме предмети от 
археологически разкопки, проведени 
в някои от родопските пещери. Из-
ложени са намерени в Ягодинската 
пещера глинени съдове, прешлени 
за вретена, глинени гърнета и др. Ин-
тересен факт е, че при проучвания в 
Ягодинската пещера 

Регионален исторически музей 
„Стою шишков” – Смолян
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е намерена керамика от епохата на 
неолита. Едни от ценните експонати 
на музея са откритите в село Могилица 
калъпи за отливане на бронзови пред-
мети, датиращи се от ХІv - ХІІІ в. пр. 
Хр. Друга колекция на музея разказва 
за присъствието на траките в Родо-
пите. При проучванията на могилни 
некрополи и светилища са намерени 
много глинени съдове, накити, копия, 
стрели, мечове. При село Беден е на-
мерен бронзов шлем от Іv - ІІІ в. пр. 
Хр. - част е от характерен тип бойно 
снаряжение. Интересен експонат е 
и бронзовата лампа от село Хвойна, 
чиято дръжка завършва с формата на 
глава на сърна. От периода на Средно-
вековието са изложени накити, откри-
ти в средновековни некрополи. Тези 
находки много приличат на накитите 
в некрополи край Плиска и Преслав.
Уникален е и намереният скарабей 
върху огърлица на египетски фараон, 
в могилния некропол край с. Любча. 
В света има само още два такива скара-
бея! Безценно съкровище!

В етнографската експозиция са 
изложени традиционни родопски но-
сии от ХІХ и първата половина на ХХ 
в. Видяхме всекидневни и празнични 
женски костюми, както и различни 
видове мъжки костюми, разпрос-
транени в Средните Родопи. В зала 
„Обреден интериор” са представени 
традициите, съпътстващи родопската 
сватба. Показани са мъжки накити, 
обредни хлябове, сватбени костюми 
и др. В етнографската експозиция 

се намира и колекцията „Пастирска 
дърворезба”. Изложени са предмети 
от дърво, изработени от овчари, като 
най-интересни за посетителите са ов-
чарските геги, които имат драконов-
ски глави. Според традицията всеки 
овчар сам трябва да извае своята гега, 
за да го пази от зли духове. С разно-
образни предмети са представени 
традиционните занаяти в Средните 
Родопи - ковачество, медникарство, 
тъкачество. Характерните елементи 
на родопската къща пък са показани 
с богат снимков материал. На кукер-
ските костюми и маски е отделено 
специално внимание. В зала „Тради-
ции и съвременност” са представени 
традициите на Великден, Гергьовден, 
Баба Марта: запленяващи окото баг-
ри; низани гердани от маниста; ха-
лища, окъпани с цветовете на есенна 
Родопа, които ни привличаха като 
магнит и пленяваха душите ни с не-
видимите нишки, изтъкани от богат-
ството и неповторимостта на цветове-
те на планината! А изложените до тях 
традиционни български музикални 
инструменти, сътворени от сръчните 
ръце на родопските майстори - гайди, 
тамбури и  кавали, а-ха, а-ха да засви-
рят.  Обиколката ни завърши под зву-
ците на 100-те чана, които ни омаяха  
със своята музикална неповторимост. 
Неповторимост, полетяла в космоса с 
гласа на Валя Балканска и величието 
на българската Родопа планина!

nnDnn
Юлия Николова DCTJ

Командер на командерия ”Княз Борис I”

Стою Шишков (1865г. - 1937г.) е извес-
тен изследовател на българския  фолклор, 
етнограф, автор на много статии за 
бита, традициите и културата на родоп-
ския край. Шишков издава над 70 книги 
и списания. Издава първото списание в 
Родопите „Славиеви гори” 1894 г. и др. 

Стою Шишков е основател на музея в 
Смолян, като прави лично дарение и 
разработва „Правилник”, който подписва 
„Основател на Родопския етнографски 
музей Ст. Н. Шишков, гр. Пловдив, 26 
май 1935 г.”.
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таМПлиерсКо Перо

Брат Станимир Петков,  Рицар 
на Храма, Церемониалмай-
стор на Командерия „Одесос“, 

Велик Приорат България се завърна 
преди броени дни с особено прести-
жен  приз.         

„Неемия“ е проект, създаден от 
Патрис и  Джина Тсаге през 1998 годи-
на в Портланд, Орегон. Резюмиран в 
най-широк смисъл то е предприемаче-
ство в духа и според заветите на Света-
та Библия. На преден план е изведена 
мисълта на Христос: “Досега Мойсей 
и  аз Ви учехме какво не трябва да се 
прави, как да не петните името си и да 
не допускате грехове.Но сега ще кажа 
какво трябва да се прави.“

„Защото видението се отнася към 
едно определено бъдеще време, но 
то бърза и няма да се размине“ (Ава-

кум 2:2).

Проектът представлява обвързва-
нето на бизнеса с библейските прин-
ципи и отговаря на въпросите: Може 
ли добрият християнин да прави биз-
нес; как да формира печалба и  какви 
проекти да направи? Така се ражда 
учението за библейското предпри-
емачество. Разпространението му в 
световен мащаб е дотолкова мащаб-
но, че достига и пределите на Бълга-
рия.  Нашият брат Станимир Петков 
се включи в курса  по изучаване на 
библейското предприемачество. На 
29 юли т.г. той бе допуснат на кон-
курс, където в съревнование с още 14 
бизнес плана от България взе първо 
място. Това отличие му даде възмож-
ност да присъства от 18 до 22 сеп-
тември на пълни разноски на проект 
„Неемия“  на ежегодно провежданата 

седмица в Портланд, Орегон. Така, 
заедно със Светлозар Николов, който 
е Директор за България, се формира 
делегация, представяща страната ни 
на този международен конкурс.

Брат Станимир бе удостоен с 
престижната трета награда, постиже-
ние имащо огромна стойност, най-
малкото като конкуренция с 22 реги-
онални проекти – победители. Той 
е първият рицар от Велик Приорат 
България, получил званието библей-
ски предприемач, учител и призьор 
в конкурса за бизнес планове. При 
всяка поява брат Станимир Петков 
е изтъквал принадлежността си към 
OSMTH и Велик Приорат България, 
като презентацията и изказванията му 
са завършвали с девиза на Ордена: 
„Не нам Господи, не нам, а на Твоето 
име дай слава“.

Наш брат отличен  
със световна награда
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таМПлиерсКо Перо

След разгромяването и офици-
алното разпускане на Ордена 
в началото на 14-и век, завър-

шило с изгарянето на клада на 23-тия 
и последен Велик Магистър на Ор-
дена на Тамплиерите Жак дьо Моле, 
дейността привидно спира. Всъщност 
това не е така, защото част от рицари-
те успели да се спасят от гоненията и 
да спасят от заграбване съкровищата 
на Ордена са продължавали да под-
държат огъня на рицарството. Естест-
вено в пълна тайна. Във вековете до 
19-ти, когато започва възраждането 
на Ордена, потомци на рицарите жи-
вели в периода 12-ти - 14-ти век са 
започнали да се срещат, заради нео-
чаквано откритие. Всеки от тях сякаш 
случайно в един и същ период е на-
мирал в ракли и специално скрити 
в тайни ковчежета дрехи и ритуални 
предмети, които са били придружа-
вани с послание: Ако намерилият ги 
е мъж, е длъжен да продължи делото 
на рицарството и да съхрани идеали-
те на Ордена на тамплиерите. Ако е 
жена, да предаде намерените символи 
и дрехи на свой брат, ако има такъв 
или на първия мъжки наследник в 
рода, който да поеме кръста и да се 
превърне в продължител на делото на 
Ордена.  Бързам да подчертая, че тук 
изобщо не става дума за множество-
то ордени подобни на тамплиерския, 
които са създавани през 14 и 15 век в 
Англия и Франция. 

В пергаментите, които са нами-
рали наследниците на рицарите е 
съществувала символика, описани са 
били тайни жестове, чрез които те да 
се разпознават при среща във векове-
те с цел възкресяването на рицарско-
то движение. Тези тайни жестове са 

се появили след 1260 година, когато 
започнал залезът на Ордена и обла-
ците над него във Франция започнали 
да се сгъстяват. В този период сбир-
ките на тамплиерите от явни станали 
тайни, а символите, мантиите, знаци-
те, определящи човекът като тампли-
ер били скрити.

Първите "нови рицари" са се ро-
дили в края на 18-ти век, а в години-
те от 1807 до 1814,  когато са били 
на по 20-25 години са започнали да 
се търсят и откриват. Постепенно са 
се оформили първите тогавашни ко-
мандерии на Ордена, които са поста-
вили началото на неговото възраж-
дане. Не е случайно и съвпадението 

във времето на гоненията 1307 - 1314 
и възраждането 1807 - 1814, точно 
петстотин години по-късно, в което 
старите тамплиери са се преродили, 
за да възродят като Феникс Ордена на 
тамплиерите. Именно те постепенно 
възстановяват статуквото на Ордена, 
но техните цели коренно се различа-
ват от тези не предците им. Трупането 
на богатства не е водещо. Трупането 
на власт чрез пари - също. Рицарите 
тамплиери от възродения Орден са се 
заели със задачата да постигнат един-
ство между религиите и да помагат 

със своите възможности на бедните 
и страдащите. Именно това е била 
повелята на техните предци и родо-
началници на Ордена на Рицарите 
Тамплиери, осъзнали пътя от който 
са се отклонили и заради който са си 
понесли наказанието.

***

На 18.08.2008 година Велик При-
орат България е признат за пълно-
правен член на Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим.

Денят е носител на емоции, 
веднъж насочени към вътрешния жи-
вот на Ордена и междуличностните 
отношения и втори път заради стре-
межа да се привлича егоистично ин-
тереса, даже любовта на обществото 
към Ордена като цяло.

Правилното контролиране на его-
центризма като част от вътрешния 
живот на Ордена и вътрешната му из-
ява му гарантират успешно ново нача-
ло, каквото Велик Приорат България 
поставя с датата си на създаване.

Датата на раждане 18.08 говори, че 
ако българските тамплиери работят за 
благото на обществото, а не за любу-
ване на собствената им значимост ус-
пехът ще е техен постоянен спътник. 

Изгряващият знак изисква про-
блемите да се премълчават, да не се 
споделят извън рамките на Ордена 
обсъжданите текущи теми и решения. 
Пред обществото да се представя само 
крайно решение, цел, начинание.

Звездите изискват от Рицарите 
Тамплиери в България да се взират 
винаги в най-малките детайли. Те са 

Възраждането 
на ордена на 
тамплиерите

сестра светлана Тилкова, 
DTJ

Датата на раждане 18.8 
говори, че ако българските 
тамплиери работят за 
благото на обществото, а 
не за любуване на собстве-
ната им значимост успе-
хът ще е техен постоянен 
спътник. 
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разковничето към бързия успех или 
провал на начинанията. Да не се до-
веряват на странични хора, предста-
вящи се за симпатизанти, ако не са 
го доказали с отношение и работа. 
Личните материалин стремежи не 
бива да са приоритет на членовете на 
Ордена. Всеки, който очаква блага, 
материални или социални от Ордена 
е неподходящ за негов член. 

Заради датата на създаване на Ве-
лик Приорат България има рицари и 
дами, които с лекота дават обещания, 
без да имат каквото и да било намере-
ние да ги изпълнят. 

Обвързаността на българския 
клон на Ордена с миналото същест-
вува. Има преродени потомци на ри-
царите от първия Орден. Ето защо 
при някои от тях, заради съхранените 
спомени на подсъзнателно ниво, са-
мочувствието ще е безгранично, за-
щото някога са имали живот, в който 
са били обвързани само с хора, носе-
щи им полза. Сега и в самостоятел-
ния си живот и като част от Ордена 
те имат задачата да пречупят у себе си 
стремежа към задоволяване на силно 
изявения им егоцентризъм, за да се 
отдадат на  работа в полза на хората, 
на обществото или на средата в която 
живеят. Няма как всички да получат 
главната роля, дори и ако в предиш-
ните си прераждания, като рицари от 
разпуснатия или възроден Орден на 
Тамплиерите не са имали друга цел 
освен собственото си добруване на 
върха на  властта. В този живот зада-
чата им е да преосмислят пътя си. Да 
застанат здраво на земята и да изтри-
ят от съзнанието си своята невидима 
връзка с това минало благополучие, 
което е довело до погрома върху 
Ордена. Тези хора сега са лесно раз-
познаваеми сред братята и сестрите в 
Ордена. 

***

На 18.08.2012 година се 
състоя тържественото чест-
ване на четвъртата година 
от признаването на Велик 
Приорат България за пъл-
ноправен член на Ордена на 
Рицарите Тамплиерите на Йеру-
саим. Ето какво вещаят звездите за 
следващата година до рождения ден 
на 18.08.2013 година.

Денят е носител на амбиция и це-
леустременост, но налага изискването 
заради общата вибрация на труднос-
ти, препятствия и изпитания, породе-
ни от странични фактори, рицарите 
и дамите да се отдадат на рутината на 
ежедневието и успехът ще е с тях, а 
приноса за целите на Ордена - огро-
мен. Също така съществува изисква-
нето целите да са поставени така, че 
да няма разпиляване и невъзможност 
да бъдат осъществени. Начинанията 
са нежелателни или е необходимо да 
са детайлно обмислени.

Самолюбието и решителността 
позволява на рицарите и дамите да 
постигнат успех за каузата на Орде-
на и да не го отстъпят на никого и 
за нищо. Способни са на краен риск, 
който не винаги работи в тяхна полза.  
Ще са жертвоготовни, но нека бъде 
с мярка, за да не навредят на самите 
себе си в желанието си да блеснат 
с помощта, която на всяка цена са 
длъжни да съгласуват по възходяща 
йерархия. Самоинициативата работи 
в тяхна вреда.

Ако членовете на Ордена искат 
да дадат всичко от себе си през тази 
година, до следващото честване и да 
навлязат с увеличен състав в личната 
година на глобални промени е в тяхна 
полза да не пропускат 
малките камъ-
чета, в които 
може да се 

спънат неочаквано и да предизвикат 
провала си. Само от тях зависи да съх-
ранят изградения авторитет.

На всички рицари и дами ще им е 
трудно да се примирят с мисълта, че 
света може да живее в застой. Тук се 
крие повода за техния стремеж да на-
карат хората да се заемат с изучаване 
на новото и неизвестното без страх и 
притеснения. Не бива да водят битки 
за надмощие помежду си.

Всички, които са удостоени да се 
наричат рицари и дами от Велик При-
орат България през тази година имат 
възможност да изчистят сериозните 
си кармични грешки от минали пре-
раждания, свързани с тяхното рицар-
ско поведение или липсата на такова, 
заради обстоятелства в предишните 
векове, които е било невъзможно да 
избегнат. През годината мнозина ще 
срещнат свои кармични врагове. От 
прераждания когато са били жертви 
или насилници. Съветвам във всяко 
важно начинание да се търси кармич-
ният подтекст, защото кармата може 
да се изкупи, но и да се утежни. Годи-
ната иска мисъл, а след това действие, 
за да дари успех.

таМПлиерсКо Перо
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институт По история на средноВеКоВието 

Писмената древна традиция 
отнася християнизирането 
на жителите на най-големия 

град в провинция Тракия още във вре-
мето преди образуването на римската 
провинция, към средата на І в., когато 
тук дошъл един от сподвижниците и 
апостоли на Иисус Христос – св. ап. 
Ерм.

Археологическите разкопки обаче 
предполагат едно по-късно навли-
зане на християнството тук, когато 
християнски преселници от Азия и 
Сирия, подложени на гонения от им-
ператорите и търсещи свой нов дом  
„донесли светлината в Тракия”. Това 
се случило в края на ІІІ в., от когато 
са и първите епиграфски паметни-
ци на християни. Впоследствие тези 
християни ще бъдат подложени, пак 
според писмената традиция, на гоне-
ния през последните години на уп-
равление на император Диоклециан, 
но особено при неговия наследник 
император Галерий. Тази традиция 
обаче показва, че първоначално сред 
християните липсвали траки.

С институционализирането на 
християнството по времето на импе-
ратор Константин Велики (307-337), 
във Филипопол като провинциална 
столица била образувана митропо-
литска катедра, чийто епископи запо-
чнали да играят важна роля в религи-
озния живот на империята. Така, през 
343 г., при своето бягство от страх 
да не бъдат линчувани и подложени 
на ерес, в града пристигат 76 еписко-
пи от Ориента, които организирали 
контрасъбор на този в Сердика. Те 
намерили радушен прием от Евти-
хий, филипополският епископ, кой-

то, бидейки последовател на идеите 
на Антиохийската философска шко-
ла, откъдето дошло и първоначално 
християнството във Филипопол, бил 
обявен за арианин. Впрочем, после-
дователи на тази философска школа 
били и самите императори.

През управлението на император 
Теодосий І Велики (379-395) правос-
лавието взело връх на Втория вселен-
ски събор в Константинопол през 
381 г. В резултат на това, във Фили-
попол, както и в Тракия, като резул-
тат се появили мартириуми, които 
се превърнали в притегателни места 
не само за християните, но и за тези 
езичници, които не можели да наме-
рят отговор на своите философски 
въпроси в езичеството. Вярата, че ид-

вал края на света, следствие от непре-
къснатите варварски набези в Тракия, 
особено силни през 376-378 г., когато 
римската армия била разбита, а сами-
ят император – убит, подсилили това 
чувство. Но, в деня на Страшния съд, 
който настъпвал, всеки имал нужда 
от помощта на „невидимия приятел”, 
т.е. християнския мъченик, от което 
се възползвал и императорът в бор-
бата си срещу арианите и езичници-

те. Изграждането на подобни места 
приобщило арианите към правосла-
вието, езичниците към християнство-
то; християните станали многоброй-
ни, християнската община в града се 
превърнала в могъща и доминираща. 
Като израз на това била построена 
нова епископска базилика във Фили-
попол, която била най-голямата бази-
лика в Тракия и трета на Балканския 
полуостров, богато украсена с подови 
мозайки.

Въпреки че митрополитите ос-
новно били назначавани от патри-
арха в Константинопол, първона-
чално християнската община била 
номинално под юрисдикцията на 
Солунския викариат, който бил на 
пряко подчинение на папата. Това се 
променило в средата на v в., когато 
местната община била прехвърлена 
към Константинопол. По това време 
епископът вече резидирал в т.нар. 
сграда „Ейрене”, която била свърза-
на директно с епископската базилика 
чрез нова, специално направена ули-
ца, центърът на града се преместил от 
традиционния, но езически, центра-
лен площад – агората, към комплекса 
на Източната порта, където според 
християнската традиция са постигна-
ли мъченическа смърт 38 жители на 
Филипопол и Бизие и който се съз-
дал около християнския мартириум, 
посветен на тези мъченици. 

Впоследствие била изградена и 
нова, източна базилика, отново бога-
то украсена с подови мозайки, в съ-
ответствие с новите литургични изис-
квания на Константинопол.

Доц. д-р Иво Топалилов 

Поява и 
разпространение на 
християнството във 
Филипопол през ІV-V в.

Християните в римска-
та провинция Тракия 
са подложени на гонения 
през последните години на 
управление на император 
Диоклециан и особено при 
неговия наследник импера-
тор Галерий.
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Списание „Тамплиер“ започва нова ру-
брика, озаглавена „Библейски речник“. 
В нея ще бъдат изяснявани различни 
библейски понятия, както от Стария, така 
и от Новия Завет. За основа ще бъдат 
използвани освен Библията, още и раз-
лични източници, като Библейски речни-
ци, статии и студии на преподаватели по 
богословие от водещите световни универ-
ситети, богословски колежи и академии, а 

също и индивидуални мнения на различ-
ни автори.

Рубриката е предназначена да предоста-
ви на Братята и Сестрите допълнителна 
информация за библейските личности 
и събития, като се надяваме с това да 
допринесе за тяхното духовно и морал-
но усъвършенстване, в съответствие с 
идеалите на нашия Орден и в прослава на 
Божието име. Non nobis, Domine!

Аврам  
(Авраам)
Аврам /АВРААМ/ е потомък на 

Сим и син на Терах, съпруг на 
Сара и като баща на Исак – пра-

родител на еврейската нация. Според 
Стария Завет и Корана той е прароди-
тел още и на исмаилите, мадиамците 
и едомците. Неговият живот, описан 
в глави 11:26 – 25:10 от Първа Книга 
Мойсеева - „Битие“ на Стария Завет, е 
символ на невероятната вяра в Бог.

Етимологията на името Авраам 
не е сигурна. То вероятно означава 
„бащата е възвишен“ и е типово-спе-
цифична форма на име, позната при 
ранно-семитските племена като Ab(i)
ram. Според Битие името му по-къс-
но е променено на Авраам /Abraham/ 
като знак, че ще бъде „баща на мно-
жеството“ от нациите. Двете именни 
форми се срещат в клиновидното 
писмо и в Египетски текстове от 19-ти 
век преди Христа, но не за идентични 
персони. По-късната форма, вероятно 
етимологически позната, е считана за 
диалектически вариант на Авраам, ве-
роятно инкорпорирана от арабски.

Аврам е роден в Ур Халдейски. 
Впоследствие, заедно с жена си Сара, 
с баща си, с брат си Нахор и племен-
ника си Лот тръгват към Ханаанската 
земя, но се заселват в Харан. На 75 го-
дини, след смъртта на баща си, той се 
преселва в Палестина /Ханаан/ бли-

зо до Ветил, след това – в Мамврий /
Море/, близо до Хеброн и Беер Шева. 
На всяко от тези места той издига ол-
тар или палатка-светилище.

Неговите взаимоотношения с 
местното население по време на прес-
тоите му в Сихем, в Египет, Герар и 
Махпелах, го обрисуват като респек-
тиращ водач на групата хора, която 
води. Например - той действа като 
признат лидер на коалицията, коя-
то спасява племенника му Лот, взет в 
плен в Содом от обединените царе, 
начело с Кедорлаомер. 

Първа книга Мойсеева – „Битие“, 
обрисува два интересни случая, при 

които Аврам използва жена си Сара 
като средство да си осигури безпре-
пятствен живот в новите земи, а също 
и да увеличи имуществото си. При 
влизането в Египет той подучва Сара 
да се представи за негова сестра. Тъй 
като тя е красива жена, не остава неза-
белязана от велможите на фараона и 

самият фараон я взима в двореца си за 
наложница. „И покрай нея Аврам по-
минуваше добре; и той имаше дребен 
и едър добитък и осли, слуги и слу-
гини, мъски и камили“ /Бит. 12:16/. 
Естествено, Господ като закрилник на 
Аврам, поразява „с тежки удари фа-
раона и дома му поради Сара, жената 
Аврамова“.  Фараонът се изплашва и 
някак си виновно и укорително пита 
Аврам: „Защо не ми обади, че тя е твоя 
жена?“ Дори му „признава“, че е щял 
да я направи своя съпруга. В резултат 
фараонът му осигурява хора /сиреч 
– му подарява допълнително слуги и 
роби/, които да му помогнат да изведе 
хората си от Египет на път към юж-
ните земи. Изглежда някак странно 
в онези времена фараонът - пълно-
властният господар на целия Египет, 
подкрепян от цялото жреческо съсло-
вие, да се „извинява и оправдава“ пред 
водача на племе, което е навлязло в 
земите му поради … глад.

Подобна е тактиката му и при на-
влизането му в земите на Авимелех 
– между Кадес и Сур. Сара отново е 
представена за негова сестра и герар-
ският цар Авимелех я взима в двореца 
си. Малко след това Бог се явява насън 
на царя и му предрича собствената му 
гибел и тази на всички негови родни-
ни, пак именно заради Сара. 

Аврам е прародител на 
еврейската нация. Според 
Стария Завет и Корана 
той е прародител още и на 
исмаилите, мадиамците и 
едомците. 
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Изплашен, цар Авимелех пита 
Аврам /отново някак си укорително/: 
„… какво направи ти с нас? С какво 
сгреших аз против тебе, та щеше да 
нанесеш голям грях върху мене и вър-
ху царството ми? Ти направи с мене 
работи, каквито не се правят“ /Бит. 
20:9/. И отново, вместо да излее вър-
ху главата на Аврам целия си гняв, и 
този владетел, подобно на фараона на 
Египет, го отпраща с богати дарове /
хиляда сикли сребро, едър и дребен 
добитък, слуги и слугини/. И не само 
това, ами и освен че му връща Сара, 
му дава право да се заселят в която и 
да е част на царството му и да си жи-
веят там, необезпокоявани от никого 
– „Ето отпреде ти моята земя: живей, 
дето ти е воля“ /Бит. 20:15/. На прак-
тика Авимелех отстъпва на Аврам част 
от земите си, нещо, което не се случ-
ва всеки ден, особено в библейските 
времена.

Напрегнатият живот на Аврам е 
резултат не толкова на факта, че е 
преселник, колкото на това, че е „чуж-
денец без родина“. В същото време 
той е считан за богат мъж, със слуги 
/“Аврам, като чу, че сродникът му Лот 
е взет в плен, въоръжи своите триста 
и осемнайсет слуги" – Бит. 14:14/ и 
имущество /“Аврам беше много богат 
с добитък, със сребро и със злато“ – 

Бит. 13:2/, живеещ в съгласие с Хана-
анците, Ферезейците, Филистимците 
и Египтяните, а така също и в добри 
договорни отношения с Хетейците. 
Иначе не може да се обясни безпре-
пятственото му преминаване през тех-
ните земи.

Един от възловите моменти в 
живота му е сключването на Завет с 
Бога, по силата на който Господ дава 
на потомството на Аврам /към този 
момент обаче Аврам още няма нито 
един син/ земите от Египетската река 
до Ефрат. В нощта преди Завета на 
Аврам е изпратен сън, в който Господ 

му предрича, че народът му ще е под 
робство 400 години „не в своя земя“, 
но накрая поробителите ще бъдат съ-
дени от Бог, а потомството на Аврам 
– освободено.

Характерно за Аврам е и още нещо. 
В Битие той е представен като човек, 

който говори с Господ. Не просто Гос-
под му говори /сиреч – дава му указа-
ния или му заповядва/, а е налице ди-
алогична форма на общуване. Нещо 
повече – дори се наблюдават нюанси 
при които Бог като че ли се вслушва 
в думите на Аврам и постъпва според 
тях. В момента, когато Господ решава 
да унищожи Содом и Гомор заради 
„поплакът против тях“ и „твърде теж-
кият им грях“, Аврам, изхождайки от 
презумпцията, че в градовете може да 
има и праведни жители, пита Господ: 
„Нима ще погубиш праведника с не-
честивеца заедно?“ Господ, като че ли 
премисля решението си и на няколко 
пъти отговаря на Аврам, че не би по-
губил градовете заради 50, 45, 40, 30, 
20 или дори и при наличието само на 
десет праведни жители. С други думи 
– простосмъртният Аврам съумява да 
коригира бъдещите действия на Все-
могъщия Бог и донякъде да определя 
действията му. Куражът на Аврам ве-
роятно е продиктуван и от факта, че 
в Содом междувременно се е заселил 
племенника му Лот.

Господ решава компромисно по-
ложението и в деня преди унищоже-
нието изпраща двама Ангели в Содом, 
които предупреждават Лот за предсто-
ящия гняв на Бога. 

Животът на Авраам, оп-
исан в глави 11:26 – 25:10 
от Първа Книга Мойсеева 
- „Битие“ на Стария Завет, 
е символ на невероятната 
вяра в Бог.

Пътуването на Авраам от Ур до Ханаан, József Molnár (1821–1899)
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Лот напуска Содом и се отправя 
към Сигор, поради което Господ по-
щадява Сигор от унищожение – „няма 
да съсипя града, за който ти говориш“ 
/Бит. 19:21/. Това обаче не е спесте-
но на другите два града – Содом и 
Гомор: „Слънцето изгря над земята, 
и Лот стигна в Сигор. Тогава Господ 
изля върху Содом и Гомора като дъжд 
жупел и огън – от Господа от небето“ 
/Бит., 19:23-24/. Аврам е свидетел на 
това опустошително унищожение – 
„и погледна към Содом и Гомора и 
към целия простор наоколо и видя: 
ето, дим се издигаше от земята като 
дим от пещ“ /Бит., 19:28/. Дори и в 
този момент, Бог се сеща за Аврам и 
извежда племенника му Лот от Сигор 
на по-безопасно място – в планината.

В Завета, сключен с Аврам, Гос-
под му обещава многобройни пото-
мци /“И ще направя потомството ти 
като земния пясък: ако някой може да 
изброи земния пясък, ще бъде избро-
ено и твоето потомство“ – Бит.13:16/. 
От своя страна, бидейки бездетен към 
настоящия момент, Аврам смята, че 
негов наследник може да бъде един-
ствено Елиезер от Дамаск, който е 
негов роб, роден в дома му. Друг ве-
роятен наследник към този момент е 
племенникът му Лот, който също има 
дял от бъдещата обещана земя, преди 
да се засели в  Йорданската земя до 
Содом. Едва на 86-годишна възраст 
той се сдобива с наследник, роден му 
от конкубината със слугинята на Сара 

– египтянката Агар. Името на този на-
следник е Измаил. Едва когато Аврам 
достига 100-годишна възраст, за да се 
изпълни обещаното в Завета, Сара му 
ражда син, въпреки съмненията й, че 
може да го стори /“Нима наистина 
мога да родя, когато съм остаряла?“ 
– Бит.18:13/. На детето се дава името 
Исак.

Една година по-рано и пак в Завет, 
Бог внушава на Аврам, че цялата Ха-
наанска земя ще бъде във вечно владе-
ние на неговия народ и този народ ще 
се прекланя пред Бог. Иначе казано – 
този народ да няма други божества, а 
единствения Бог. Иска се и още нещо 
- на осмия ден от рождението му все-
ки младенец да бъде обрязан – като 
знак за потвърждаване на „двустран-
ните ангажименти“. Това задължение 
се разпростира и върху всеки роб, ку-
пен от „божия народ“. Всеки, който 
не стори това, ще бъде изтребен от 
Бог, поради нарушаването на Завета. 
Аврам изпълнява нареденото му от 
Бог спрямо себе си и спрямо всички 
мъже в дома му. Една година по-къс-
но обрязва и сина си Исак.

Най-голямото изпитание на вяра-
та на Аврам към Бога е поисканото 
от него жертвоприношение на собст-
вения му син. Аврам повежда детето 
към една от планините на Мория. Ко-
гато стигат на посоченото от Господ 
място, Аврам приготвя дървата върху 
жертвеника, връзва върху тях сина си 

Исак и взима нож, за да го заколи. В 
този миг обаче глас на Ангел Госпо-
ден от небето възпира ръката му. /“Не 
дигай ръка върху момчето и не прави 
му нищо; защото сега познах, че се 
боиш от Бога и не пожали едничкия 
си син за Мене“ – Бит. 22:12/. Вместо 
детето, в жертва е принесен случаен 
овен, заплел се в гъсталака. Очевидно 
е, че Бог няма да търпи компромиси 
по отношение на вярата в него и ще 
изисква от Аврам и потомството му 
същото. От своя страна Господ по-
твърждава обещанията си към Аврам, 
дори му казва: „твоето семе ще завла-
дее градовете на враговете си; и ще 
бъдат благословени в твоето семе 
всички земни народи, задето послуша 
гласа Ми.“ /Бит. 22:17-18/.

На 127-годишна възраст Сара 
умира. За да я погребе, Аврам купува 
от Ефрон, син на хетееца Цохар ни-
вата му, в която има пещера, заедно с 
всички дървета наоколо, за сумата от 
400 сикли сребро. Именно в тази пе-
щера – Махпела, той погребва жена 
си. Актът на покупката е дълбоко 
символичен – въпреки че хетейците 
му казват, че никой от тях няма да му 
откаже да погребе жена си дори и в 
най-хубавото от техните погребални 
места, Аврам иска последният дом на 
жена му /а по-късно – и негов/ да е 
негова родова собственост. След не-
говата смърт, Аврам е погребан на 
същото място от синовете си Исаак и 
Измаил. 

Господ говори на Авраам,
Wenzel Hollar (1607–1677)

В Битие Авраам е пред-
ставен като човек, който 
говори с Господ. Не просто 
Господ му говори /сиреч – 
дава му указания или му 
заповядва/, а е налице диа-
логична форма на общуване. 

 40

БиБлейсКи речниК



40     Тамплиер • октомври 2012 г.

Жертвоприношението на Исаак,  
Rembrandt

Преди това обаче, Аврам кара 
роба си Елиезер да му се закълне, че 
ще доведе за сина му Исак жена от 
„неговото племе“, от земята, от коя-
то е излязъл. Целта е двояка: първо 
– да няма кръвосмешение между по-
томците на Аврам и чуждите племе-
на, между които Аврам живее понас-
тоящем /в случая – хананейците/ и, 
второ – потомството да остане да 
живее в новата земя и там да се раз-
раства, т.е. – да се изключи всякаква 
вероятност от връщането им в ста-
рите родни земи: „Аврам му рече: 
гледай да не върнеш сина ми там“. 
/Бит. 24:6/. Така Аврам изпълнява 
още нещо от Завета – да насели с 
рода си именно земята, дадена му 
от Бога. Елиезер несъзнателно из-
пълнява и едно трето, неизказано 
открито желание на Аврам. Снаха 
му Ревека е негова далечна родстве-
ница – тя е „родена от Ватуила, син 

на Милка, жена на Нахора, Аврамо-
вия брат“ /Бит. 24:15/. Чрез това 
бракосъчетание Аврам гарантирано 
запазва в патримониума на рода ця-
лото си наследство, без то да се раз-
пилява към чужди родове.

След смъртта на Сара Аврам си 
взима още една жена – Хетура. „Тя 
му роди Зимрана, Иокшана, Медана, 
Мадиана, Ишбака и Шуаха“ /Бит. 
25:2/ - още шест деца, за да се изпъл-
ни Завета на Господ за размножаване 
и преумножаване на семето му „като 
небесните звезди и като пясъка по 
морския бряг“ /Бит. 22:17/. Преди 
смъртта си на 175-годишна възраст, 
Аврам завещава цялото си богатство 
на сина си Исак, а на синовете си от 
наложниците дава подаръци.  Обаче 
още приживе изисква от тях „да ходят 
по пътя Господен и да вършат пра-
вда и съд; и Господ ще изпълни над 

Авраама всичко, що бе казал за него“ 
/Бит. 18:19/. Самият той е и доста-
тъчно гостоприемен – и към стран-
ниците, и към своите /Бит. 18:2-8 и 
21:8/ - не се скъпи да заколи теле за 
трима „случайни“ мъже или да даде 
голяма гощавка, когато отбиват сина 
му Исак. 

Аврам открито показва своята вяра 
в Бога като всемогъщ, вечен владетел 
на небето и земята и справедлив съ-
дник на народите и на цялото чове-
чество. За него Яхве е съдия, мъдрец, 
олицетворение на добродетелност и 
милосърдие. Той възприема осъжда-
нето на греховете от Бога и спокойно 
изповядва монотеизъм, напълно кон-
трастиращ с политеизма на неговите 
праотцици. Това е предпоставката и 
за неговата готовност за подчинение 
към Бога.

Подготви: Брат Ор

“Не дигай ръка върху мом-
чето и не прави му нищо; 
защото сега познах, че се 
боиш от Бога и не пожали 
едничкия си син за Мене“ – 

Бит. 22:12

„Твоето семе ще завладее 
градовете на враговете си; 
и ще бъдат благословени в 
твоето семе всички земни 
народи, задето послуша 
гласа Ми.“ 

Бит. 22:17-18/.
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Продължение от миналия брой

Вълшебният камък

От отговорите на папа Николай 
І на въпросите на княз Борис (ІХ в.) 
разбираме, че българите са носели 
муски (амулети, талисмани) и са се ле-
кували с някакъв камък:

79. Заявявайки, че у вас има обичай да 
вземат немощните заради здравето си 
някаква повезка и да я носят окачена под 
шията си, питате дали ние заповядваме да 
се върши това и по-нататък. Но това не 
само не заповядваме да се върши, а дори по 
всякакъв начин настояваме да не се върши, 
защото тоя вид повезки – амулети – са 
изобретение на бесовски хитрости и те са, 
както се потвърждава, окови за душите на 
хората и затова апостолските поста-
новления предписват да бъдат поразени с 
проклятия и изгонени от църквата ония, 
които си служат с тях.

62. Разправяте, че преди да приемете 
християнството, у вас бил открит един 
камък, от който, ако някой вземе нещо за 
болест, случва се да добие цяр за тялото си, 
а някога – да остане без полза.

(из „Отговорите  
на папа Николай І по  

допитванията на българите”, 866 г.)

Както може да се очаква, папата за-
бранява използването на този камък, 
защото обичаят бил езически. Но и в 

християнско време народът продъл-
жил да ползва някои от „забранените” 
терапии, част от които биха шокира-
ли нашите съвременници. Например 
според средновековната лечебна кни-
га „Зелейник”, ако човек хълца, трябва 
да изгризе кочан от зеле, ако е много 
космат – да си направи кола маска от 
козя жлъчка и счукано стъкло, защото 
според книгата там, където се намаже 
тази смес, коса не расте. А ако някой 
е опасно кльощав и не иска да яде, ще 
се излекува, ако през месец май бъде 
заклана крава и хилавият човек бъде 
набутан до шията в търбуха на крава-
та. Не знам защо това е трябвало да се 
направи точно през месец май, но със 
сигурност някой, който е бил в кра-
вешки търбух, защото не иска да яде, 
повече няма да отказва храна.

бабина козметика

В средновековието хората живеят 
много по-близо до природата от нас 
и се сдобиват с всичко необходимо от 
окръжаващия ги свят, без да  нанасят 
щети на майката Земя. Това се отна-
ся и за храните, и за лекарствата, и за 
козметиката им. 

Ще попитате каква козметика в 
Средните векове? Ами като съвре-
менната. Имали са парфюми, мазила, 
пудри, бои за коса, пинсети, пили за 
нокти и т.н. Средновековните бъл-
гарски комплекти за маникюр и пе-
дикюр по нищо не се различават от 
тези, които можете днес да си купите 
от кварталната аптека. Още в римско 
време обитателите на днешните бъл-
гарски земи знаят как да си боядисват 
косата или да я изрусят. Изрусяването 
например е ставало с гуано от гълъ-
би, което е богато на фосфор и азот. 
За да бъде косата им здрава и силна, 
жените я мият най-често с хума или 
глина, като в зависимост от нуждите 
понякога добавят оцет, лимон, яйчен 
жълтък или благовонни масла.красо-
тата и добрият външен вид са били 

ценени и в старите времена. Но да 
оставим настрана козметичните про-
цедури и да се върнем към сериозната 
медицина.

за всяка болка – билка

Два са основните начини за лече-
ние в Средновековието – чрез лекове, 
приготвени от растения и природни 
субстанции, или чрез тайнствени ри-
туали и заклинания. 

При леки неразположения бълга-
рите вероятно (както и днес) са разчи-
тали на самолечение с отвари от бил-
ки и компреси, които всяка добра баба 
знае. При по-сериозни здравословни 
проблеми се обръщали към знахари, 
баячи или други народни лечители. 
Това е най-ниското и широкодостъп-
но стъпало на тогавашната медицина. 
Над знахарите са професионалните 
лекари и зъболекари. За тях медицина-
та е семеен бизнес. Тайните лекарски 
знания, заедно с кодирани ръкописи с 
описания на рецепти и болестни със-
тояния, се предават от баща на син. 
Лекарските семейства ревниво пазят 
бизнеса си, защото е доходоносен, но 
на моменти е и опасен. Преди някол-
ко години украински археолози док-
ладваха, че в прабългарски некропол 
са открили скелет с отсечени ръце и 
глава и хирургически инструменти до 
него (включително длета за трепана-
ция). Археолозите предположиха, че 
това са останките на хирург, който е 
платил с живота си за неуспешна опе-
рация на важен пациент.

Над лекарите и зъболекарите, ко-
ито били светски лица, имало една 
по-висша каста. Това били лекарите 
духовници. В езическо време това 
били навярно колобрите, а след по-
кръстването – специално подготвени 
православни лечители. И едните, и 
другите се грижели едновременно и 
за духовното, и за физическото здра-
ве на елита и нацията. 

Тайната медицина 
на Средните векове
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Всъщност разлика между физиче-
ско и психическо заболяване по оно-
ва време не се прави. Обикновено се 
смятало, че болният вероятно е обла-
дан от зъл дух или че той или негов 
роднина е извършил грях и затова 
страда.

Извънземните черепи
В началото ви разказах за слож-

ната операция, наречена черепна 
трепанация, която са правели прабъл-
гарските, да ги наречем условно „хи-
рурзи”, защото не знаем как са били 
наричани тогава. Анализирайки че-
репите от онова време, съвременни-
те патолози преценяват, че понякога 
операцията е била извършвана, за да 
бъде спасен животът на човек, ранен 
в главата, вероятно при битка, но в 
други случаи е била символична. Та-
къв е случаят с тройна трепанация от 
Плиска, при която са отстранени само 
повърхностни пластини на черепа, а 
не е пробита цялата кост. Има хипо-
теза, че символичната манипулация 
може да е преследвала някакви риту-
ални или религиозни, а не медицин-
ски цели. Същото се отнася и за из-
куствено деформираните черепи, на 
които често попадат археолозите при 
разкопки на прабългарски обекти. В 
един от некрополите в Девня напри-
мер, следи от изкуствена деформация 
носят 75% от черепите. Формата им 
напомня главите на „извънземни”, 
рисувани от хора, които твърдят, че са 
имали близки срещи от трети вид. В 
древността практиката за изкуствена 
деформация на черепите е била попу-
лярна сред сарматите, които живеели 
на север от Черно море, т.е. в земи-
те, където през 632 г. е основана Ста-
ра Велика България. Аз самият съм 
виждал такива черепи в онези земи, а 
един от тях заснех в Република Бал-
кария в Кавказ. Учените са убедени, 
че деформацията е постигана, като 
главичките на бебета са пристягани с 
ленти плат или кожа и докато детето 
расте, черепът му се издължава само 
нагоре. Възможно е българите да са 
вярвали, че така отключват езотерич-
ни магически способности у децата 
си. А може и наистина да са придоби-
вали уникални дарби и да са постига-
ли по-различно от обичайното ниво 
на съзнание, но няма как да узнаем 
дали това е така. Хора с изкуствено 

удължени черепи днес няма.

Магове, колобри и шамани

Хората с изкуствено деформирани 
черепи вероятно са били от специал-
ните съсловия на колобрите, шамани-
те или маговете, които са извършва-
ли магически ритуали и заклинания 
в езическите времена. Че шамани е 
имало, знаем, защото има запазени 
техни изображения, но какви точно 
ритуали са извършвали, не ни е из-
вестно. Можем само да предполагаме, 
че методите им са били подобни на 
тези на практикуващите и днес шама-
ни в Сибир и планината Алтай. 

Древната религия на българите ни 
е почти напълно непозната. Досега 
археолозите са открили 10 прабъл-
гарски ритуални храма с жертвеници 
в тях, но какви ритуали са извърш-
вани в тези храмове, не ни е извест-
но. Самият факт обаче, че има голям 
брой храмове, изградени по еднакъв 
начин, е доказателство, че предците 
ни са имали сложна и единна религи-
озна система в езическите времена. 

Централно място в тази религиоз-
на система са имали жреците или ко-
лобрите, споменати в няколко старо-
български каменни надписа. Вероятно 
е те да са били и хората с най-сериоз-
ни медицински познания, извършили 
сложните хирургически операции, но 
дали е така също не знаем. 
Върховен жрец в езически-
те времена вероятно е бил 
самият владетел. Имаме 
две описания как хан Крум 
(803-814) лично извършва 
жертвоприношения и ма-
гически ритуали пред сте-
ните на Константинопол 
през 813 г. 

Уви, с приемането на 
християнството през ІХ в. 
цялата колобърска класа 
е заличена и ако нещо от 
старите знания е оцеляло, 
то е било предавано по 
тайнствен начин на строго 
ограничен кръг от посвете-
ни или е намерило отраже-
ние в народната медицина. 
Не само в българската, но и 
в тази от старите ни земи.

счупената делва

Помня, като ученик си бях на-
вехнал лошо глезена. Ходенето по 
болници не помогна и след месец ро-
дителите ме заведоха при чакръкчия 
– народен лечител, който намества 
счупено и изкълчено. Чакръкчията се 
казваше Ангел Белия и живееше във 
видинското село Градец. Докато наме-
стваше изместените стави, ме гледаше 
в очите и за да ме разсее, разказваше 
истории. Разказа как на изпита му за 
майстор-чакръкчия старите лечители 
го накарали, без да гледа, само като 
опипва с пръсти, да сглоби натро-
шено гърне в торба. На края на тази 
история нещо болезнено прещрака в 
глезена ми и после бях здрав. Спом-
них си за уменията на Ангел Белия 
по-късно, когато в търсене на корени-
те на българите пътувах през плани-
ната Тяншан и научих за тамошните 
народни лечители. Бихте ли предпо-
ложили какъв изпит полагат техните 
чакръкчии, за да бъдат признати за 
майстори? Познахте – със затворени 
очи сглобяват натрошена стомна в чу-
вал. Вероятно и в планината Тяншан, 
и в България народната медицина е 
отзвук от едни и същи древни знания, 
към които днес се обръщат съвремен-
ната медицина и фармакология в тър-
сене на „нови” методи за лечение.

Сп. GEO, юни 2012 г.
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