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Измина още една година, година, в която, незави-
симо от трудностите, ние се придвижихме на-
пред и нагоре, както в духовно отношение, така 

и в службата си към обществото. Всеки от нас допринесе 
с частица от себе си за общото ни израстване. През 2012г. 
благотворителната дейност на Велик Приорат България за 
пръв път надвиши 400 000лв., включвайки многобройни 
дарения за старчески домове, домове за деца без родител-
ска грижа и християни в беда. Направени бяха две големи 
дарения на медицинска апаратура и оборудване, органи-
зирахме културни форуми и международни научни кон-
ференции за изследване на Средновековната история на 
Балканския полуостров. Издадени бяха още две книги от 
нашата библиотека: “Царството на славяните” на Мавро 
Орбини (№23) и “История Слаявнобългарска”  на Паи-
сий  Хилендарски (№24), с изцяло благотворителна цел. 
Дарихме повече от 5000 книги на училища, читалища и 
младежки домове в много градове на страната: Кърджали, 
Пазарджик, София, Варна, Разград, Ст. Загора, Смолян, 
Пловдив.

В продължение на идеалите и традициите на древния 
Орден, отбелязaхме подобаващо 700- ната годишнина от 
разпускането на ордена на Рицарите Тамплиери от Йеру-
салим, като съвместно с Български пощи издадохме памет-
на пощенска марка и плик, а съвместно с Монетния двор 
– възпоменателни монети. Създадохме нашия Молитвен 
дом – място за размисъл и молитва, място за ритуали и ра-
дост от общуването между нас.

Скъпи Братя и Сестри, 

Най-хубавото е, че имаме удоволствието да сме заедно, 

да творим, да се веселим, да създаваме. Това е толкова зна-
чимо и осезаемо, че се утвърдихме като притегателен цен-
тър за Братята и Сестрите от другите Велики Приорати, 
станахме авторитетен и уважаван член на Ордена, с когото 
се съобразяват и съветват.

Благодаря на всички, защото това е наше общо дело и 
заслуга.

Скъпи Братя, Сестри, Постуланти и симпатизанти, 

От цялото си сърце пожелавам на всички вас, вашите 
семейства и близки, Весела Коледа и Честита 2013г.!

Господ да е с вас!

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 Уважаеми Братя, Сестри 
и Постуланти,и Постуланти,
Скъпи симпатизанти.Скъпи симпатизанти.



��������	������	

4     Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2012 ã.

Îáðúùåíèå êúì Âåëèê 
Ïðèîðàò Áúëãàðèÿ

��������	


6

14

7
ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Водачи на ордена
Æåðàð äüî Ðèäôîð
10-ти Велик Майстор

Copyright © 
Èçäàíèå íà 
Âåëèê Ïðèîðàò 
Áúëãàðèÿ íà Îðäåíà 
íà Ðèöàðèòå Òàìïëèåðè 
íà Éåðóñàëèì 

ISSN 1314-278X

Äèðåêòîð:
Ðóìåí Ðàë÷åâ
Âåëèê Ïðèîð I íà Âåëèê Ïðèîðàò Áúëãàðèÿ

Ðåäàêöèîííà êîëåãèÿ:
Ïðîô. ä. èñò.í. Íèêîëàé Îâ÷àðîâ
Äèðåêòîð íà Èíñòèòóòà ïî Ñðåäíîâåêîâíà 
èñòîðèÿ, Âåëèê ïðèîðàò Áúëãàðèÿ
Õåðìèíà Ãåîðãèåâà
Âåëèê ñåêðåòàð íà Âåëèê Ïðèîðàò Áúëãàðèÿ

Îðäåí íà Ðèöàðèòå Òàìïëèåðè íà Éåðóñàëèì
Âåëèê Ïðèîðàò Áúëãàðèÿ
1421, Ñîôèÿ, óë.”Áîãàòèöà” ¹10
Òåë.: (00359 2) 490 30 31 
Ôàêñ: (00359 2) 963 49 20
e-mail: osmth.gp.bulgaria@gmail.com
www.osmth-gpbulgaria.org

Ãðàôè÷åí äèçàéí è ïðåäïå÷àò
Êàëèíà Èâàíîâà

ВП БЪЛГАРИЯВП БЪЛГАРИЯ
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Äóõîâåí ñúáîð

На 10 ноември 2012 г. от 11:30 часа, в клуб “2008” се със-
тоя тържественото откриване на Молитвения дом на Там-
плиера. Домът е оборудван с волните пожертвувания на 
членове на Велик Приорат България, като това включва 
и специален Тамплиерски параклис, изграден в съответ-
ствие с традициите на древния Орден. 

На 06 октомври 2012 г., в гр. Стара Загора, се проведе ІV-
тия Духовен Събор на Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим - Велик Приорат България.
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Жерар дьо Ридфор
(1184-1189)
X-ти Велик Майстор

Смята се, че Жерар дьо Ридфор 
е от фламандски произход. Не 
е сигурно кога точно присти-

га в Кралство Йерусалим. В архиви-
те се споменава за службата му при 
Балдуин IV Йерусалимски в края на 
70-те години на XII в. На 22.10.1179г. 
той вече е бил Маршал на 
Кралството.

Жерар се разболява 
сериозно и полага клетва 
като Тамплиер. През юни 
1183г. той вече е на длъж-
ност Сенешал на Ордена. 
Избран е за Велик Майстор 
в края на 1184г., след смър-
тта на Арно дьо Торож във 
Верона.

Жерар продължава 
враждата към Реймонд от 
Триполи, което оказва вли-
яние върху политическите 
му действия. През 1186г., 
когато Балдуин V Йеру-
салимски умира, Жерар 
застава на страната на кра-
лица Сибила и съпруга й 
Гай Лузинянски, в създалата се битка 
за наследяване на престола. Реймонд 
и съюзниците му - семейство Ибелин 
- били ръководители на противопо-
ложната  фракция, като подкрепили 
претенциите на по-малката сестра на 
Сибила – Изабела.

В кризата през 1187г., Жерар из-
ползва парите, изпратени от англий-
ския крал Хенри II, депозирани при 
Тамплиерите в Йерусалим от Саладин 
(Хенри II е изпратил парите за свой 
бъдещ кръстоносен поход, като по-

каяния за убийството на Томас Бекет, 
част от тях са депозирани при Там-
плиерите, част - при Хоспиталиерите 
в Йерусалим и Тир.).

Жерар, с по-малко от 100 Рицари 
– Тамплиери, заедно с няколко Хос-

питалиери, напада сина на Саладин 
– Ал Афдал, в битката при Кресон. 
Ал Афдал, обаче, има повече от 5000 
войници. Великият Майстор на Хос-
питалиерите Роже дьо Мулен е убит. 
Жерар, макар и ранен, е един от мал-
кото оцелели. Докладът за битката на 
Жерар става основата на разказа, на-
писан от Папа Урбан III, до Балдуин 
от Екзетер, архиепископ на Кентър-
бъри.

През юли същата година, Жерар 
води Тамплиерите при битката за 
Хатин. Саладин е завладял вече град 

Тибериас и Гай планира поход, за да 
го завземе отново. Рейнолд го съвет-
ва да изчака Саладин да ги нападне, 
тъй като се намират в добре укрепена, 
снабдена с вода позиция, а за да стиг-
нат от Тибериас следва да прекосят 
открита, суха равнина. Жерар се про-

тивопоставя на този план и 
убеждава Гай да продължат 
похода. Подкрепя го Рей-
налд дьо Шатийон, също 
противник на Реймонд.

Армиите на Запада са 
хванати в капан на сухата 
равнина и са разбити на 4 
юли. Реймонд и няколко 
души благородници успя-
ват да избягат, но Жерар, 
Гай и Реймонд са заловени 
от Саладин. Останалите 
заловени Тамплиери са ек-
зекутирани. Жерар остава 
затворник до 1188г., през 
което време Орденът се 
управлява от Брат Тиери 
от Тир. Саладин поставя 
на Жерар условие, за да 

го освободи – да предаде мирно една 
Тамплиерска крепост. Той се съглася-
ва и след освобождаването си отива в 
Тортоса, където застава начело на от-
браната на крепостта.

Жерар така умело ръководи битка-
та, че, независимо от падането на града 
пред войските на Саладин, крепостта 
остава непревзета. Жерар поема ръко-
водството на Ордена от Тиери и, през 
1189г., съюзявайки се с Гай, повежда 
Тамплиерите за обсадата на Акр. Там 
е пленен и обезглавен от Саладин на 1 
октомври 1189 г.
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Обръщение към Велик 
Приорат България 

Особено съм щастлив, че мога 
да се обърна днес към Вас, 
във връзка с Вашето участие 

в есенния Конвент на Велик Приорат 
България, включващ церемония по 
инвеститура. Изпращам Ви своите 
най-добри пожелания за успешна и 
ползотворна работа.

Преди около година, съпругата ми 
Шийла и аз имахме честта да бъдем 
гости на същата церемония в София. 
Ние сме много благодарни, че бяхме 
така любезно приети от Вас и оста-
налите членове на Великия Приорат. 
Най-искрено оценихме щедрото гос-
топриемство, което ни беше предос-
тавено. Докато бяхме в София, имах 
възможността да посетя и изкажа сво-
ето уважение, от името на ОSМТН, 
на много изтъкнати личности в Бъл-
гария. Също така, имах възможност-
та да обясня -  по телевизията и пред 
пресата - кои сме ние и каква е нашата 
дейност като Орден по света.

Много добре си спомням красивия 
килим, който беше направен специ-
ално за церемонията по инвеститура 
и, по-специално, си спомням как при-
съствах на инвеститурата на възмож-
но най-големия брой Рицари и Дами, 
който някога съм виждал - общо 76. 
Отново бих искал да поздравя Вели-
кия Приор Румен Ралчев и неговия 
екип за това наистина забележително 
постижение. С нетърпение очаквам да 
получа доклада за дейността по време 
на срещата на следващия Велик Съ-
вет, за да науча какъв е бил броят на 
новите Рицари и Дами, които са били 
приети в нашия Орден през 2012 г.

Напълно осъзнавам отличната ра-
бота, свършена от вас наскоро. Поз-
дравявам Ви за това! Но като един от 
най-големите Велики Приорати в Ор-
дена, бих искал всеки един от вас да 
се стреми да се стреми да продължи 
да помага за постигане на по-добро 
бъдеще на човечеството и така да се 
повиши и ролята на Ордена. Първо, 
бих искал да отправя към всеки от вас 
предизвикателството да приеме при-
сърце задачата да се увеличава числе-
ността на Вашия Велик Приорат като 
използва “стария и изпитан метод”, 
а именно “всеки член да довежда по 
още един”. Тази техника работеше 
успешно по времето, когато аз бях 
Приор, Велик Приор, както и сега, в 
качеството ми на Велик Командер. На 
второ място, настоявам всеки от вас да 
взима по-голямо участие в хуманитар-
ните и благотворителни инициативи 
на Вашия Велик Приорат.

Винаги помнете, че сме членове 
на един икуменически, християнски 
Орден на кавалери и че винаги ще 
се ръководим от едни много високи 
и взискателни критерии. Защото на-
края ще бъде съдено ПО ДЕЛАТА 
НИ, А НЕ ПО ДУМИТЕ.

Моля се Бог да благослови всеки 
от вас и членовете на вашите семей-
ства с добро здраве, много щастие и 
благоденствие! Изпращам на всеки от 
вас своите най-добри пожелания за 
бъдеще!

Генерал-майор (о.р.) Робърт Дисни, 
GCTJ, GMTJ

Велик Командер
OSMTH

От: Канцеларията на Великия Командер 
по международните контакти, 

10 ноември 2012 г.

Ваше  Превъзходителство, Ваше  Превъзходителство, 
Уважаеми  Велики  Приоре и Братко Тамплиер,Уважаеми  Велики  Приоре и Братко Тамплиер,

Румен,Румен,
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На 10 ноември в гр. София, в 
хотел “Кемпински”, се про-
веде XV-ият Конвент на Ве-

лик Приорат България. В него взеха 
участие Рицари, Дами и Постулати от 
България, Украйна и Русия, членове на 
Командериите на ВП България, както 
и гости – Рицари и Дами от Великите 
приорати на Италия, Сърбия, Герма-
ния, Русия и Мексико. Специални гос-
ти на Конвента бяха и Великите При-

ори на Сърбия, Румъния и Мексико. 
Присъстваха много гости. За пръв път 
бяха показани хоругвите на всички Ко-
мандерии от Велик Приорат България. 
Беше отслужена заупокойна молитва 
в памет на Негово Светейшество Па-
триарх Максим, както и на починали-
те братя Евдоки Докимов и Венцислав 
Тулешков.

Със специален ритуал и аколада 
бяха приети Рицари и Дами от Бъл-

гария и Русия. Повдигане в степен 
Командер на Храма и въвеждане в 
длъжност  Командер на Командерия 
се извърши от Н.Пр. Румен Ралчев – 
Велик Приор.  Брат Калоян Джамбазов 
стана Командер на Командерия “Княз 
Борис I”, Брат Станимир Петков – на 
Командерия “Одесос”, Брат Сашо Ра-
доловски – на Командерия “Св. Петка”, 
Брат Таню Стайковски – Командер 
на новата Командерия “Св. Висарион 

XV Есенен XV Есенен 
Конвент Конвент 

на Велик Приорат Българияна Велик Приорат България
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Смолянски”-  гр. Смолян. Проведе се 
специален ритуал за инициацията на 
новата Командеия като част от Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
– Велик Приорат България и бе освете-
но знамето й.

Извърши се повдигане в степен на 
Командер на Храма на Брат Христо 
Паскалев, който бе назначен за Легат 
на Велик Приорат България в Украйна. 
На длъжност Велик Офицер за връзки 

с основните религиозни общности и 
христиански деноминации в България 
бе назначена Сестра Юлия Николова.

С отличия на Велик Приорат Бъл-
гария бяха наградени част от гостите - 
членове на други Велики Приорати – за 
заслуги към Велик Приорат България, 
както и граждански лица. С медал за 
заслуги II степен бяха удостоени Ко-
мандерите на Командериии “Св. Геор-
ги”-  гр. Москва – Брат Александър Ша-

равин,  “Св. Андрей” – Москва – Брат 
Игор Галочкин и “Св. Николай” – гр. 
Киев – Брат Николай Сергиенко.

Тържествено се подписа и спора-
зумение за побратимяване на две Ко-
мандерии – “Св. Архангел Михаил” 
от Велик Приорат България и “Санта 
Мария ин Карбонара” от ВП Италия. 
След Конвента се състоя и гала-вечеря, 
съпроводена с много настроение, музи-
ка и танци.
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

На 10 ноември 2012 г. от 11:30 
часа, в клуб “2008” се състоя 
тържественото откриване 

на Молитвения дом на Тамплиера. 
Домът е оборудван с волните пожерт-
вувания на членове на Велик При-
орат България, като това включва и 
специален Тамплиерски параклис, 
изграден в съответствие с традициите 
на древния Орден. В този параклис 
са поставени иконите на светците – 
покровители на всички Командерии 
от Велик Приорат България, както и 
иконите на Покровителите на Орде-
на: Исус Христос, Йоан Кръстител и 
Дева Мария. До тях е иконата на све-
теца – покровител на Велик Приорат 
България – Св. Княз Борис Михаил 
Покръстител. Молитвеният дом е 
пригоден специално за провеждане 
на Събори и срещи на Командерии, 
като е създадена особена атмосфера 
на тържествеост и святост.

Молитвеният дом е оборудван с 
мултимедия с голям екран, даваща 
възможност за изнасяне на доклади 
и презентации. Изградена е съвре-
менна вентилационна система. На 
видно място е поставена паметна та-
бела с имената на Братя – дарители 
на Молитвения дом. До Молитвения 
дом е оборудвана специална малка 
зала с кръгла маса, където могат да се 
провеждат заседания на Съветите на 
Командериите, както и срещи с техни 
кандидати за Постуланти.

Молитвеният дом бе открит от 
Н.Пр. Румен Ралчев – Велик Приор 
на Велик Приорат България и осве-
тен  от Отец Игнатий. На тържество-
то присъстваха членовете на Великия 
Съвет на Велик Приорат България 
– Велики Офицери и Командери на 
Командерии, както и гости от други 
Велики Приорати. Kaто специални 
гости присъстваха и Великите Прио-
ри на Сърбия, Румъния и Мексико. 

Да ни е честита новата придобив-
ка на Велик Приорат България!

Откриване на 
Молитвения дом
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 06 октомври 2012 г., в гр. 
Стара Загора, се проведе ІV-
тия Духовен Събор на Орде-

на на Рицарите Тамплиери на Йеру-
салим - Велик Приорат България.

Темите, по които бяха изнесени 
доклади на Събора бяха:
• Българи – светци.
• Икуменизъм.
• Ролята на религията в съвременния 
свят и възможности за прехвърляне 
на мостове между авраамическите ре-
лигии (християнство, мюсюлманство 
и юдаизъм), като една от целите на 
Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим.
• Тамплиерско поклонничество.

Бяха изнесени доклади по всички 
теми, като качеството им бе на високо 
ниво. Имахме и няколко гости- до-
центът по история Иво Топалилов 
изнесе доклад на тема “Улпиите в 
България”; проф. Живко Желев- лек-
ция на тема “Ритуалното винопеене”, 
проф. Георги Торториков -  доклад 
на тема “Проблемната истина- Връх 
Св.Никола, Столетов или Шипка”. 
Брат Отец Игнатий изнесе доклад за 
църквата и ролята й в обществото.

Духовният Събор бе открит от 
Н.Пр. Румен Ралчев- Велик Приор на 
Велик Приорат България.

По първата тема на Събора – 
“Българи светци” -  доклад изнесе 
Брат Росен Михайлов за загиналите 
повече от 14 000 българи- християни, 
потърсили убежище в православни-

те храмове на Ст.Загора и убити при 
опожаряването на града през 1877 г. 
заради християнската им вяра. По 
тази тема, с която завърши през м. 
октомври 2011 г. ІІІ-тия Духовен Съ-
бор, бе приета тогава и Декларация на 
Рицарите и Дамите от Велик Приорат 
България, с призив към гражданите 
на Ст.Загора, българското общество 
и Светата Българска Православна 
Църква за канонизация на тези заги-
нали християни.

Брат Росен Михайлов запоз-
на участниците в Събора с работа-
та на Братята от Командерия “Св.
Пр.мъченик Игнатий Старозагорски” 
за популяризирането на призива на 
Велик Приорат България и реакцията 
на общинските власти и обществе-
ността в гр. Ст.Загора. В резултат от 
дейността и инициативата на нашите 
Братя в Ст. Загора бе създаден ини-
циативен комитет за съхраняване за 
поколенията паметта на мъчениците. 
Освен канонизирането на старозагор-
ските мъченици, комитетът е предло-
жи в центъра на Ст.Загора да бъде из-
дигнат монумент, посветен на тяхната 
жертва. Кметът на гр. Ст.Загора- г-н 
Живко Тодоров прие да стане по-
четен председател на комитета. На 
заседанието на ОС на Ст. Загора на 
29.03.2012 г., с единодушно гласуване 
бе прието решение (№111) за подкре-
па искането за канонизация на мъ-
чениците от Ст.Загора. Общинският 
Съвет предостави също така като да-
рение и общински парцел за изграж-

дане на монумент на загиналите.

Велик Приорат България, като 
инициатор на тази идея счита за из-
ключително важно продължаването и 
довеждането й до успешен край.

Не нам Господи, не нам, на твоето 
име дай слава!

Бяха изнесени доклади за 
Св.Никита Ремесиански (който пуб-
ликуваме допълнително) - от Брат 
Дечко Пепеланов, за Св.Св. Кирил и 
Методий - от Брат Климент Атанасов, 
за Св. Висарион Смолянски- от Сес-
тра Пепа Койчева, за Боян Мага- от 
СестраМилена Станчева.

По втората тема - икуменизъм - до-
клади изнесоха Брат Пеньо Иванов, 
Сестра Рада Пангелова, Брат Саму-
ел Алтунян и Постулантите Милена 
Анева и Христо Здравков.

По темата “Ролята на религията в 
съвременния свят” доклад изнесе Сес-
тра Янка Такева.

По темата Тамплиерско поклон-
ничество” доклади изнесоха Сестрите 
Хермина Георгиева и Алена Тилкова.

Братята от Командерия “Св.мчк.
Игнатий Старозагорски”, домакини 
на Събора, бяха подготвили интерес-
на програма за участниците: посеще-
ние на театрална постановка – пиеса-
та “Карнавал” от Жорди Галсеран в 
Старозагорския театър “Гео Милев” и 
гала- вечеря.

Хермина Георгиева,  Велик Секретар

Духовен събор
ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Медицинска апарату-
ра и оборудване, на 
стойност над 20 000 

евро, получи МБАЛ “Св. Иван 
Рилски” в Разград от Велик 
Приорат България. Официал-
ните документи за дарението 
бяха подписани на 5 ноември 
2012г. от Великия Приор Н. Пр. 
Румен Ралчев и изпълнителния 
директор на болницата д-р Иван 
Петров. На събитието присъст-
ваха кметът на Разград Денчо 
Бояджиев, зам.-кметът Хами Ха-
миев, Великият секретар Херми-
на Георгиева, журналисти. 

Дарението е съвместен про-
ект на Рицарите и Дамите на 
Велик Приорат България и Ве-
лик Приорат Германия, които 
предоставиха оборудването в 
рамките на дългосрочна бла-
готворителна програма на двата 
Велики Приората от Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йеру-
салим. 

По време на церемонията, 
на Община Разград бяха дарени 
книгите “Царството на славяни-
те” и “История славянобългар-
ска”, издадени от Ордена.

Дарение на медицинска 
апаратура и оборудване 
на МБАЛ “Св. Иван Рилски” в Разград

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 13 октомври 2012 в Загреб 
се състоя първият Конвент 
на Велик Приорат Хърватска. 

Великият Приорат Хърватска получи 
документите за пълноправното си при-
знаване като член на OSMTH на Магис-
тралния Съвет на Ордена в Хелзинки. На 
Конвентa присъства голяма делегация 
на Велик Приорат Италия (досегашен 
ментор на Хърватска), водена от Н.Пр. 
Стелио Венцеслаи – Велик Приор. При-
съства и новоизбраният Велик Приор на 
Мексико – Н. Пр. Роджър Лодер. Деле-
гацията на В.Пр. България бе водена от 
Хермина Георгиева – Велик Секретар. 
В делегацията бяха и Юлия Николова 
– Командер на Командерия “Княз Бо-
рис I”, Рада Пангелова – Командер на 
Командерия “Свети Георги”, Светозар 
Стефанов – Командер на Командерия 
“Архангел Михаил”.

Конвентът бе проведен в сградата на 
държавния архив в Загреб. Това е сгра-
да, построена, в стил Късен Ренесанс, от 
известния хърватски архитект Исидор 
Кръшновин преди 120 години. Пър-
воначалното й предназначение е било 
институт по история. На тържествения 
ритуал бяха приети Рицари и Дами, въ-
ведени в длъжност новите Велики Офи-
цери на ВП Хърватска. Н.Пр. Стелио 
Венцеслаи лично въведе в длъжност 
първия Велик Приор на ВП Хърватска 
–Н.Пр. Джуро Църнак с вълнуваща це-
ремония.

Н.Пр. Джуро Църнак изрази офи-
циално желание  ВП Хърватска да бъде 
приет да участва в инициативата на ВП 
България за сътрудничество на Великите 
Приорати от Блаканския регион, както и 
готовността си за изготвяне и участие в 
съвместни проекти с ВП България, след 
приемането на Хърватска за член на ЕС 
на 1 юли 2013 година.

I-и Конвент на Велик I-и Конвент на Велик 
Приорат Хърватска Приорат Хърватска 
12.10.2012г.

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Ñðåùà ñ ïîñëàíèêà íà Ðåïóáëèêà 
Àêëæèð â Áúëãàðèÿ Àõìåä Áóòàø 

На 26 октомври 2012 г., в посолството на Република Алжир, се състоя среща 
между Негово Превъзходителство Ахмед Батуш- Посланик и Негово Пре-
възходителство Румен Ралчев- Велик Приор на Велик Приорат България. 

Срещата се състоя по покана на алжирския посланик за запознаване с целите и ра-
ботата на Велик Приорат България. Негово Превъзходителство Румен Ралчев дари 
за библиотеката на посолството книги и списания, издадени от Великия Приорат. 
Негово Превъзходителство Ахмед Батуш отправи покана делегация на Велик При-
орат България да посети Алжир и да се запознае с исторически паметници, част от 
християнската история.

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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ÑÚÁÎÐ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈßÑÚÁÎÐ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈß 

“Св. Игнатий 
Старозагорски”

06.10.2012

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 6 октомври 2012г. в Стара Загора беше проведен Събор  
на Командерия „Св. Игнатий Старозагорски”. Присъства-
ха Великият Приор Н.Пр. Румен Ралчев, Велики офицери, 
Командери и гости от почти всички командерии на Велик 
Приорат България.
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ÑÚÁÎÐ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈßÑÚÁÎÐ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈß 

“Лазар Български”
27.10.2012г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 27 октомври 2012г. се про-
веде Събор на Командерия 
„Св.Лазар Български” гр. 

Габрово в комплекс “Геша Вю”, об-
щина Дряново. Домакините от ан-
глийското селище бяха впечатлени от 
изнесения ритуал, на който бе приет  

Постулант.

Край запаления огън, под звуците 
на Детски хор „Децата на Севлиево” 
с ръководител Ваня Ангелска, преми-
наха  Рицарите и влязоха в ритуалната 
зала. Учениците от севлиевската гим-

назия проявяват голям интерес към га-
бровските тамплиери,з а което говори 
и второто им участие в събор.

Командера Брат Богомил Петков 
дари книгата Царството на славяните  
на Община Дряново.
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Във връзка с честването на 1-ви ноември - Денят на 
народните Будители - на 31.10.2012г. от 17.00 ч. в 
Младежкия дом в гр. Пазарджик бяха дарени в тър-

жествена обстановка около 1400 книги. С това се сложи 
началото на обществена библиотека в Младежкия дом на 
гр. Пазарджик, каквато от години липсва.

Дарението е съвместно мероприятие на Командерии 
“Архангел Михаил”, “Св.св. Константин и Елена” и Мла-
дежкия Дом в Пазарджик.

Дарение на книги 
на младежки дом – Пазарджик

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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ÑÚÁÎÐ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈßÑÚÁÎÐ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈß 

“Св. Андрей 
Първозванни”

5.11.2012г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 5 ноември, в хотелски 
комплекс “Лес”, се състоя 
Събор на Командерия 
“Св. Андрей Първозвани”, 
която отбеляза своя първи 
рожден ден.
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ÑÚÁÎÐ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈßÑÚÁÎÐ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈß 

“Одесос” – Варна
23.11.2012 г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 23 ноември в хотел “Персей” се проведе първият Събор, воден от новия 
Командер на Командерия “Одесос” - гр- Варна - Станимир Петков.
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ÑÚÁÎÐ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈßÑÚÁÎÐ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈß 

“Св. Екатерина”
30.11.2012 г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 30 ноември се състоя първият Събор в новооткрития 
Молитвен дом. От Командерия “Св. Екатерина” поче-
тоха своята покровителка св. Екатерина за нейния па-

тронен празник. Отец Роман благослови присъстващите и тех-
ните близки.
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Нашият брат Маноил Манев 
развя знамето на Ордена ни 
в Талин, по време на Евро-

пейското първенство по УШУ /Кунг 
Фу, на което той беше един от главни-
те съдии в най-воинската дисциплина 
от древното китайско бойно изкуство 
– Сан Да (китайският кик бокс). 

Невероятната по дух рицарска сто-
лица Талин (413 хил. ж., 2011 г.) е и 
най-големият град на Естония. Разпо-
ложена е на южното крайбрежие на 
Финския залив. Старият град на Талин 
е обявен от ЮНЕСКО за паметник 
на световното културно наследство. 
В историческото сърце на естонската 
столица е разположен хълмът “Тоом-
пея”, на който се намира добре запа-
зен ансамбъл от калдъръмени улички 
и средновековни пастелни къщи, ко-

ито все още се реставрират. Долният 
град се простира от подножието на 
хълма и все още е опасан с останките 
от крепостната стена. Около града са 
разположени редица добре поддър-
жани паркове, идеални за разходка. 
Талин е обявен за европейска столица 
на културата за 2011 г., наред с фин-
ландския град Турку.

Първото отбелязване на Талин 
като град е през 1154 г., въпреки че 
крепостните стени на “Тоомпея” да-
тират от 1050 г. През XIII в. градът 
е завладян от Валдемар II Датски, но 
скоро е продаден на търговския съюз 
Ханза, който действа в Балтика през 
средните векове и който, благода-
рение на търговията, го превръща в 
проспериращ и могъщ град. По това 
време е построена и по-голяма част 

от историческия център на града, 
като тогава Талин се е наричал Ре-
вал. На върха на едноименния хълм 
се намира замъкът “Тоомпея” (Дом-
берг) - седалище на властта, обитаван 
първоначално от датски капитани, 
след това от управителите на Тевтон-
ския орден, а най-накрая от шведски и 
руски управници. 

До 1877 г. Талин е независим град, 
който има лесна за отбрана позиция, 
издигайки се над околните земи и за-
щитен от крепостни стени. Най-до-
брият път за влизане в “Тоомпея” е 
през построената през 1380 г. порта 
на кулата “Пик Ялг”. През цялата си 
история градът е нападан многократ-
но, за последен път от съветските въз-
душни сили в крайната фаза от Вто-
рата световна война.

Посещение 
в Талин
През 2012 година Тамплиер “превзе” 
столицата на Тевтонския  орден

ÒÅÂÒÎÍÑÊÈßÒ ÎÐÄÅÍ

През 1190 г., по време на обсадата на Акра от вой-
ските на Третия кръстоносен поход, на хиляди 
километри от земите, в които по-късно ще се 

прослави и ще промени историята за векове напред, въз-
никва Тевтонският монашеско-рицарски орден. Подобно 
на този на хоспиталиерите, той се развива около охрана-
та на болницата, построена от германски поклонници от 
Бремен и Любек, за да се лекуват многобройните заболели 
и ранени от немския контингент (няколко хиляди човека) 
под стените на Акра. Първоначално членовете му се на-
ричат “ fraters hospitalis S.Mariae Theutonicorum in Accon”. 

През 1197 год. орденът 
е признат официално 
от Папството като раз-
клонение на цистерциан-
ците и военно-монашеска 
организация, като са му дадени 
съответните привилегии. Силни-
те по това време германски импера-
тори (владеещи и цяла Италия със Сицилия, с интереси 
по цялото Средиземноморие) се отнасят към него твърде 
благосклонно и благодарение най-вече на тях 

т
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ии Силни-

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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(и по-специално на Фридрих II Хохенщауфен) орденът ско-
ро натрупва много земи и богатства и става почти равен по 
сили с тези на тамплиерите и хоспиталиерите. Числеността 
на тевтонците в Сирия и Палестина по време на битката при 
Форбия (1244 г.) е поне 450-500 рицари, а братята-сержанти 
и оръженосците са с няколко пъти повече. Те притежават 
обширни владения и позиции и в други области на Утре-
мер като Морея и Киликийска Армения. 
През XIII век обаче те претърпяват ня-
колко сурови поражения от “сарацини-
те”, в които губят почти целия си личен 
състав и заради това така и не успяват да 
изградят свои значителени и устойчиви 
владения в Утремер.

При великия магистър Винрих фон 
Книпрод (1351-1382 г.) Тевтонският ор-
ден достига върха на могъществото си. 
Винрих е роден в Манхайм на Рейн през 
1310 г. и е най-дълго управлявалият гла-
ва на ордена- 31 години. Той води вой-
ните с Литовското княжество с голяма 
интензивност и нарастващо ожесточе-
ние, нанасяйки на литовците на Олгерд 
сурово поражение при Rudau в 1370-та година. На помощ 
му идват някои от най-високопоставените католически вла-
детели като например херцог Албрехт Австрийски през 
1377 г. Последният, освен двете си хиляди рицари, довеж-
да в Прусия и своя летописец Петер от Рец, оставил много 

ценни сведения за българската история (по-специално за 
битката при Никопол) в своите стихотворни хроники. Той 
с някаква особена радост описва в мерена реч нападенията 
срещу литовските селища, избиването на пленените мъже и 
оковаваните им във вериги жени, някои от които с пеленаче-
та в ръце. През 1367 г. Дания продава своите земи в северна 
Естония- Ревел /Талин/ и Нарва- на ордена и така под не-

гова власт се оказва цялата източна по-
ловина на търговско-военния съюз на 
немските пристанищни градове на Се-
верно море и в Балтика- Ханзата. Това 
оказва благотворно въздействие върху 
икономката и в края на управлението 
на Книпрод държавата, контролирана 
от него, е почти напълно германизира-
на (с изключение на вътрешните райо-
ни на Латвия и Естония), богата и гъсто 
населена (с изключение на границите с 
Литва). Представата за Тевтонския ор-
ден в Европа по това време до голяма 
степен е синтезирана в думите на кра-
ля на Бохемия Жан Люксембургски 
(загинал при Поатие през 1356 г.): “...
неразрушима стена за защита на вярата 

срещу литовците и техните поддръжници, които и да са те 
- проклети врагове на Христа.”

Маноил Манев, KCTJ
Командер на Командерия „Св. Игнатий Старозагорски”

Представата за Тевтон-
ския орден в Европа по 
това време е синтезирана в 
думите на краля на Бохе-
мия Жан Люксембургски 
“...неразрушима стена за 
защита на вярата срещу 
литовците и техните 
поддръжници, които и да 
са те - проклети врагове на 
Христа.”

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

За всичко има сезон, време за всяко нещо под небето. Време да се родиш и време 
да умреш; време да жалиш и време да танцуваш…

Еклезиаст 3:1-2,4б

Ние, членовете на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим Велик Приорат България, всич-
ки покръстени християни изказваме дълбоката си скръб от кончината на Негово Светейшество 
Патриарх Максим. Изцяло посветил своя живот в служба на Българската православна църква, 41 

години Негово Светейшество мъдро управляваше делата в дух на добруване.

Пастирът на българските православни християни посвети целия си живот за духовното възди-
гане на нашия народ и ще остане в паметта ни като уникална личност, ползваща се с любовта и 

доверието на всички ни.

Нека Господ приеме в Божието царство душата на Негово Светейшество, а ние да съхраним 
Светлия спомен за него.

Нека почива в мир.

Не нам, Господи, не нам, на Твоето име дай слава.

Негово Светейшество 
ПАТРИАРХ МАКСИМ
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Короната на Хърватска, както е всеизвестен град 
Загреб, е столица на културата и науката в страна-
та. Той е разположен по склоновете на планина 

Медведница и покрай бреговете на река Сава.  Построен 
е по предварителен архитектурен план между две средно-
вековни селища: Капитол и Градец. Наличието на много 
паркове, обкръжаващи града под формата на подкова, 
допринасят за още по-прекрасния вид на града, който е 
сред примерите за идеален град на 19 век. Според една 
легенда, името му идва от старохърватската дума “загреб”, 
която означава укрепление. Но друга история разказва за 
хърватски пълководец, който забил меч в земята, а оттам 
бликнал фонтан с вода. Воинът се обърнал към отряда с 
думите: “Загребвайте!”.

Днес, Загреб е условно разделен на две части. Горната част 
на града е създадена преди хиляда години. Тя е изпъс-
трена с каменни улици, които вечер са окъпани от неж-
на светлина, идваща от газовите лампи. Долната част на 
Загреб е зелената, дишащата част на града. Тя е запазила 
очарованието си и релаксиращата атмосфера. В нея са 
разположени множество градини, ресторанти, кафенета 
и театри.

Хърватската столица е желана дестинация от туристи-
те. Това се дължи не само на природните забележител-
ности, но и на палитрата от събитя, които са достъпни 

за всеки. Загреб е мястото, където се провеждат и меж-
дународни изложения. Първият панаир с международно 
участие се провежда през 1864 година. Състоят се триде-
сет вида изложби с участие на представители от цял свят: 
Панаир на цветята, Коледен панаир, Авто-панаир, Стро-
ителен, Международен есенен панаир. Също така Загреб 
е седалище на: Световния фестивал на анимационните 
филми, Световния фестивал за авангардна музика, Фил-
хармоничния фестивал на града, Седмицата на модерни-
те танци, Международен фестивал на модерния театър 
Евроказ и други.

Макар че още от неолита има следи от обитаване на 
територията на днешния град, включително римския 
град Андаутония, с днешното си име Загреб е споменат 
за пръв път през 1094. През тази година унгарският крал 
Ласло I основава епископство на хълма Каптол. На съ-
седния хълм Градец се развива отделна светска общност. 
Заселниците са тежко засегнати от монголското нашест-
вие през 1242, но след оттеглянето им крал Бела IV обя-
вява Градец за свободен град с цел да привлече чужди 
занаятчии. През 14 и 15 век двете общини активно се съ-
ревновават, икономически и политически. Епископство-
то отлъчва Градец, който в отговор изгаря Каптол. Те си 
сътрудничат само при важни търговски начинания, като 
организирането на панаири. Двете средновековни общи-

Загреб
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ни, Градец и Каптол, в крайна сметка се сливат в град 
Загреб в началото на 17 век. Днес те са културният център 
на града. Каптолското епископство е преобразувано в За-
гребска архиепископия. 

Построяването на железница (1860) дава възможност 
на старите предградия, които дотогава не представляват 
едно цяло, постепенно да се слеят в Долни град, характе-
рен с ортогоналната си планировка. През австро-унгар-
ския период Загреб е наричан с немското си име Аграм.  
В последно време Загреб е една от най-популярните дес-
тинации в Източна Европа. В 1000-годишния Горни град 
се намират президентската резиденция, историческата 
църква Св. Марк, хърватският парламент и много музеи 
и галерии.  Въпреки бързо развиващата се икономика и 
транспорт, градът е запазил чара си и спокойната атмос-
фера.

Площад “Бан Йелачич”  е централният площад в хърват-
ската столица Загреб.  Площадът е построен през 1827г., 
като сградите, които се издигат около него, подсказват 
влияние на различни стилове през годините - могат да 
бъдат забелязани както класицизъм и сецесион, така и 
модернизъм. През годините площадът е бил известен с 
различни имена, но през 19-ти век получава сегашното 
си, като е наречен на хърватския вицекрал Бан Йосип 
Йелачич. На площада може да се види голяма статуя на  30

Бан Йелачич на кон. Поставена е там още през 1866г. По 
време на комунистическия режим, през 1947г., статуята е 
премахната, но през 1991г. е върната обратно.

В източната част на площада е разположен малък 
фонтан – Мандушевац (Manduševac).

“Кървави мост” е име на улица, която се намира в сър-
цето на Загреб, на около 100 метра от площада “Бан Йе-
лачич”. 

Преди да бъде построена улицата, на нейно място се 
е простирал мост, който е бил основната връзка между 
двете селища – Капитол и Градец, при сливането на ко-
ито се е образувал Загреб. В онези времена отношения-
та между жителите на двете населени места били много 
обтегнати, което често водело до конфликти. След едно 
кърваво сражение през зимата на 1667г., мостът получава 
днешното си име – Krvavi. Дори след разрушаването мо-
ста и построяването на улица на негово място, името се 
запазва, за да напомня на жителите за миналото им. 

Най-големият музей е   разположен в една стара нео-
ренесансова училищна сграда.  Изложбата демонстрира 
експонати от Ante Topić Mimara, частен колекционер, 
който е дарил над 3750 безценни предмета в родния си 
Загреб. Колекцията обхваща широка гама от периоди и 
региони. Има археологическа колекция с 200 предмета от 
Египет, Месопотамия, Персия, Гърция, Рим и ранносред-
новековна Европа. Налични са експонати на древните 
произведения на изкуството на Далечния изток, стъкло, 
текстил и мебелна колекция, която обхваща векове, както 
и 1000 европейски предмета на изкуството. В живописта 
са представени италианските художници, Рафаел, Веро-
незе, Караваджо и Каналето. Холандските художници 
Рембранд и Руйсдаел също присъстват. Срещат се и фла-
мандски картини от Бощ, Рубенс и Ван Дък. Представи-
телите на испанските художници са Веласкес, Мурелио 
и Гоя, а на френските майстори са де ла Тур, Баучър, 
Делакроа, Коро, Мане, Реноар и Дега.

Lotrščak е укрепена кула, намираща се в Загреб, Хър-
ватия. Точното й разположение е в старата част на града, 
наречен Градец или Gornji град. Тя е построена в среда-
та на 13-ти век с цел защита на южната порта на града. 
Лотрскак е четиристранна романска кула. Tя е издигната 
в средата на 13-ти век, на южната стена на града. Архи-
тектурният паметник е направен от камъни с различна 
големина и форма, които са смесени с тухли. Дебелината 
на стените е около 195 сантиметра. 

Според една легенда, крал Бела IV, който провъзглася-
ва Загреб за свободен кралски град през 1094 година, оста-
вя като завещание на Загреб едно оръдие. Той разпорежда 
оръдието да се използва абсолютно всеки ден. Официал-
но употребата на оръдието започва на 1- ви януари 1877 
година. За последните сто години ежедневно по обяд се 
изстрелва куршум в чест на събитие от историята. Друг 
вид теория за осъществяването на всекидневния ритуал е, 
че изстрелът на оръдието позволява на църквите да син-
хронизират своите часовници. Главният сигнал за затваря-
не на портите на града идва от камбаната, която се намира 
на върха на кулата. 
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Изкачвайки се на върха на кулата, 
посетителите имат възможността да 
се насладят на 360-градусова пано-
рамна гледка към града.

Една от най-известните и краси-
ви сгpади в град Загреб е едноимен-
ната Загребска катедрала “Света Богоро-
дица”.

Няма жител или посетител на 
град Загреб, който да не е забелязал 
катедралата. Нейните високи кули 
биват забелязани от почти целия 
град. Със своята изящна архитекту-
ра и финес, катедралата в Загреб се 
вписва сред стоте най-красиви кул-
турни паметници в цял свят, според 
някои издания.Катедралата “Света 
Богородица” е най-високата сгра-
да в град Загреб и в цяла Република 
Хърватска. За пръв път катедралата 
е издигната в началото на XIII век в 
стила на pомано-готиката. Малко по-
късно е била срината до основи, за да 
може да бъде изградена отново в го-
тически стил. Няколко пъти катедра-
лата е достроявана и доизграждана. 
Днешния си вид добива в началото 
на XX век. Сградата на катедралата е 
изключително масивна и забележи-
телна. Общият капацитет на бого-
молците, които тя може да побере, 
е 5000 души. Вътрешната й площ е 
над 1600 квадратни метра, нейната 
широчина достига 46 метра, а дъл-
жината й – 77 метра. Разбира се, най-

забележителната част на катедралата 
са нейните кули. Северната кула, ви-
сока 105 метра, превъзхожда южната 
с 1 метър. В днешни дни катедралата 
“Света Богородица” е най-посеща-
ваната дестинация от любителите на 
културния, исторически и архитек-
турен туризъм, както и от повечето 
гости на град Загреб. Поради рекон-

струкциите, които е претърпяла, тя е 
успяла да обогати своята архитектура 
и е запазила искрицата на вярата и 
красотата.

На площад “Петър Прерадович” е 
построена прекрасната православна 
църква- “Преображение Господне”.

Един от основните културни па-
метници в Загреб, просъществувал 

няколко века наред, е римокатоличе-
ският енорийски храм “Свети Марк”. 

Най-ранните данни, които по-
твърждават съществуването на храма, 
датират от далечния 13 век. Църк-
вата е жив културен и архитектурен 
паметник, както и пазител на еван-
гелийството повече от 7 века. Църк-
вата “Свети Марк” се доближава до 
днешната си форма през 14 и 15 век, 
когато е реконструирана обстойно. 
Нейната камбанарийна кула бива 
изваяна през 1725 година, поради 
земетресение през 15 век, което раз-
рушава дотогавашната кула. Именно 
от този период се обяснява появата 
на бароковия купол, който увенчава 
сградата на светата обител. Покри-
вът на църквата е украсен с пано, на 
което са изобразени гербът на град 
Загреб и Хабсбургското хърватско 
кралство. Днешният си вид храмът 
“Свети Марк” придобива през пър-
вата половина на 20 век.

През последната реставрация на 
църквата са поставени: забележител-
на скулптура на разпятието и позла-
тена фигурна на Дева Мария. Храмът 
“Свети Марк” е една от най-посеща-
ваните дестинации, в град Загреб, от 
любителите на културния и истори-
чески туризъм, както и привържени-
ците на евангелистката вярa.

nnDnn
сестра Юлия Николова DCTJ

Според една легенда, името 
на града идва от старохър-
ватската дума “загреб”, 
която означава укрепление. 
Но друга история разказва 
за хърватски пълководец, 
който забил меч в земята, 
а оттам бликнал фонтан 
с вода. Воинът се обърнал 
към отряда с думите: 
“Загребвайте!”.
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“Не дойдох, братя, да ви 
поучавам...”

(Из проповед на Поп Богомил)

СЕДМА ПРОПОВЕД
(Т.н. “Гневна”)
Разказват мъдрите, че бог ви 
бил изваял
със любеща ръка по своя 
образ и подобие.
И мислел, че ви е направил 
съвършени.
Не съвършени, а невинни ви е 
направил той.
То значи — не сте знаели 
добро и зло,
то значи — малко глупави, 
макар и чисти,
за рая му достойни.
Но колко струва чистотата, 
неминала през кал?

Ние, хората, за пореден път прежи-
вяваме остра криза в ценностите, 
изпитваме несигурност в посоката и 
целите си. Всички идеологии, които 
до преди век ни изглеждаха толкова 
обещаващи, в една или друга степен 
се оказаха безсъдържателни. Както и 
по Времето на Исус, във въздуха се 
носи всепроникващото чувство, че 
нещо изобщо не е наред. 

Дълбоките и бързи промени в на-
шата цивилизация, недоволството 
от системата на управление, все по-
честото прибягване до безогледни 
убийства и терор като средство за 
политически протест - всичко това 
насажда чувството за всеобщ хаос, 
за тотален разпад на ценностната 
ни система, и, обезверени от неспо-
собността на материалните науки да 
отговорят на този въпрос, ние тър-
сим отговора - както е станало и по 

времето на Исус - в сферата на духа. 
При исляма, при юдаизма, а също и 
при другите религии, в това число и 
християнството, започва да се проя-
вява един нов фундаментализъм. И 
зад цялата тази всеобща тревога, зад 
всичкото това   разочарование  от  
неспособни   и  безотговорни по-
литици, започва да се усеща дълбок 
копнеж към Бога, връщайки отново 
смисъла в един живот.

Богомилството, със своята догматика 
и етика, представлява действително 
интересно явление в религиозно-
нравствения и социален живот на 
Средновековна Европа и България 
в частност. В сравнение с христи-
янството, юдейството и мохамедан-
ството, богомилството се явява, пре-
ди всичко, носител на ясно посочени 
духовни интереси, които регулират 
живота в семейството, обществото, 
черквата и обредите и го насочват 
към една единствена цел - духов-
на чистота, която води душата към 
първоизточника, Бога. Богомилство-
то отхвърля телесната, материална 
субстанция и не вярва в нейното 
възкресение; той отстранява чувст-
вено-телесният елемент, повече или 
по-малко прокаран в другите рели-
гии: еврейството е обзето от грижи 
за сегашният земен живот, и предста-
вите му за задгробният мир са смът-
ни и неустановени; за мохамеданина 
небесният живот е продължение на 
земния, с всичката му телесна чувст-
веност, наслада и страдания; Христи-
янството е в недоумение за съдбата 
на телата в задгробното битие, след 
тяхното възкресение, както и за те-
лесно-духовната реставрация на чо-
вешката индивидуалност.

И беше в началото Хермес. Той е 
и далечен, и близък, вечен и несменен 
в историята на знанието. Това, което 
той е оставил, нито е преходно, нито 
е неисторично. Обикновено хората 
отминават със забрава онова, 
което няма дълбока 

Размисли

ВТОРА ПРОПОВЕД
(на Поп Богомил)

Не дойдох, братя, да ви 
поучавам,
а да се изповядам.
Защото най-добра поука за 
човека
са греховете на съседа.
И не ви нося светлина,
а вятър.
Не се страхувайте от вятъра.
От него се боят доволните —
тези, които искат да е вечно 
тъй,
както сега.
Дойдох да ви се изповядам, 
братя:
че аз съм вятър и искам вие 
също
да се превърнете 
на ветрове. 
Ако ли не ще си 
останете 
до века тъжни роби,
без даже 
да усещате 
това.
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диря в историята, онова, което има 
временен характер в духовните цен-
ности. Но Хермес не може да бъде 
отминат, не може исторически да не 
бъде отбелязан, макар че той е една 
митическа личност.

В книгите му се пише, че ...Душа-
та - тя е, чрез което се водят инволю-
ционния и еволюционния процес.

За света, за да се осъществи и за 
да го видим като божествен, е нужен 
човекът, Адам със събудения ум, 
единственият, пред когото Бог заве-
де съществата, за да им даде имена. 
Не ги заведе при ангелите, не каза 
на нито един от тях: “Хайде, наречи 
това животно!” Не! Адам е великата 
памет на природата, която вписа в 
нас имената! Това е мисловното поле 
(ментално, както се нарича в окулт-
ните науки). Човек има тази свобода 
- свободата на мисловността - да на-
рече света и да го развива. Така или 
иначе, ние сме, които трябва да стро-
шим камъка и да извадим искрата; 
ние Сме, които трябва да родим иде-
ята, за да кажем, че човекът е създал 
доктрина или че човекът е усвоил 
път за Божественост. Такъв път дават 
религиите. Затова на никой фило-
соф не е направен олтар и на никого 
не се принасят жертви. Празнува се 
рожденият му ден, симпозиуми пра-
вят в негова чест, но олтар не му из-
дигат. Път се дава, но да бъде душата 
във велико съзерцание, се иска труд, 
както е определено изначално. Бог, 
когато гони Адам и Ева от Райската 
градина, казва: Трудете се, с пот и 
труд си изкарвайте прехраната.

Наистина много труд е нужен на 
човека, за да освободи душевната си 
тайна и да я направи мисловна при-
ложност, а тя да го върне към божест-
вения му произход.

Пробуденият дух винаги търси 
огнище, търси утроба за проява. А 
това огнище и тази утроба е Мате-
рията. Нейната манифестация е плод 
на вибрацията на Духа. Затова са 
правени и храмовете. Човекът в своя-
та външна страна издига храмове, из-
дига своите триумфалности, защото 
светилище трябва да има всяка душа 

- тази Изида в нашето тяло. Храмът е 
потреба Материята да приюти пулса 
на будността, за да се направи посве-
щението.

Голям храм е имало в древноста в 
Мемфис (столица на Египет). В него 
са въвеждали в посвещение фараони-
те. Знайно е, че самите фараони са 
били велики жреци, който са усвоя-
вали тайното знание - божествената 
наука (И ето защо един Мойсей става 
син на фараоновата дъщеря и получа-
ва обучението си във фараоновата на-
ука - посвещения, които след това го 
правят онзи, който извежда еврейския 
народ от робство.). След посвещение-
то, след като излиза от благодатта, от 
храма, посветен вече, фараонът е бил 
носен от дванадесет военачалници 
на големия му щит. Отпред са вър-
вели дванадесет млади мъже, които 
са държали на възглавница скиптъра 
му - знак на власт. Дванадесет воини 
там са носели на щит посветения. А 
в една песен в Източното Правосла-
вие се пее възхвала на Божията май-

ка именно с думата “дориносимая” 
(“дори” значи “щит”).

Всички велики религии на света 
почитат свещените си текстове. Та-
кива са Джамапада и Лотосовата су-
тра в будизма, Новият завет в хрис-
тиянството, Корана в исляма, Ведите 
и Бхагаватгита в индуизма, Тората в 
юдаизма, Лун-ю в конфуцианството, 
Ади-Грантх в сикхизма.

Тези свещени текстове съдържат 
съкровената истина на своите рели-
гии.

Те имат огромно историческо 
значение, защото са въздействали 
на умовете, сърцата и действията 

на милиони хора в миналото, сега 
продължават да оказват благотворно 
влияние и имаме всички основания 
да очакваме, че тенденцията ще се 
запази и в бъдеще. Истината, която 
се съдържа в свещените писания, об-
разува основата на вероучението на 
всяка религия, с други думи - тя фор-
мира цивилизацията.

Бог гледа на сърцето на човека, а 
не каква религия изповядва. В Библи-
ята пише:”Но иде час, и сега е, когато 
истинските поклонници ще се покла-
нят на Отца с дух и истина; защото 
такива иска Отец да бъдат поклонни-
ците Му.- Бог е дух; и ония, които Му 
се покланят, с дух и истина трябва да 
се покланят.” - Йоан 4:23-24

“Не дойдох, братя, да ви поуча-
вам...”

И   Ибн Араби:

“Сърцето ми вече е способно да 
приеме всякаква форма - то е пасище 
за газели и манастир за християнски 
монаси, храм за идоли и Кааба за по-
клонниците, на “Гората скрижалите 
и Корана. Аз изповядвам религията 
на Любовта, който и път да поемат 
камилите й. Любовта е моята рели-
гия и моята вяра.”

И пак поп Богомил: “Не дойдох, 
братя, да ви поучавам...”

Ще си позволя да завърша с Хим-
нът на любовта на св. Павел ( Библ. 
1.Кор.13):

“Да говоря всички езици човешки 
и дори ангелски, щом любов нямам, 
ще бъда мед що звънти и кимвал що 
звека. Да имам пророчески дар и да 
зная всички тайни, да имам пълно 
знание за всички неща и такава сил-
на вяра, че да мога и планини да пре-
мествам - щом любов нямам, нищо не 
‘Съм. И да раздам всичкия си имот, да 
предам и тялото си на изгаряне, -щом 
любов нямам, нищо не ме ползва.”

Не нам, Господи, не на, а на Тво-
ето име дай слава!

Христо Здравков KTJ,
Командерия “Св.Лазар Български” 

гр. Габрово

Наистина много труд е 
нужен на човека, за да осво-
боди душевната си тайна 
и да я направи мисловна 
приложност, а тя да го 
върне към божествения му 
произход.
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Темата за участието на жените във военните орде-
ни и за ролята, която те са имали през различни-
те исторически етапи не е нова, но в последните 

петдесет години все повече изследователи се насочват към 
нейното задълбочено и систематично изучаване.

Столетия наред традиционното схващане, което е било 
защитавано, е отричало въобще участието на жените във 
военните ордени, а в редките случаи, когато този въпрос е 
разискван, са били съобщавани само незначителни и ома-
ловажаващи факти. Независимо от това обаче, в редица 
извори откриваме, че жените са били допускани в ордени-
те като лечителки и воини. Такива ордени са: “Св. Йоан 
Йерусалимски”, “Св. Лазар”, “Тевтонския орден”, а в ня-
кои е имало и чисто женски подразделения.

Последните  изследвания показват, че отношенията 

Жените и 
военните Ордени

между жените и военните Ордени са съответствали на ос-
новните религиозни схващания през Средновековието. 
През този период теологичната мисъл определя поняти-
ето Благост като “Майка и женското начало в Човечество-
то”, за разлика от   “Мъжкото начало”, представено чрез 
Бога и произтичащите от това последствия. Основният 
акцент е бил върху предаността към Дева Мария и Жените 
Светици. Защото безусловна истина е, че всички военни 
ордени са били предани и на Дева Мария и на Жените 
Светици.

Тевтонския Орден, в по-голямата си част, е бил посве-
тен на Дева Мария.  Не бива да забравяме, че култът към 
нея, развил се в рамките на Римокатолическата църква през 
12 век и предаността на Тевтонските рицари, не е била 
обикновена проява на благородство, а част от основното 
направление в религиозната вяра. 

Тамплиерите също са почитали Девата. Ръкописи, на-
мерени в архивите на двата ордена, ясно и недвусмислено 
доказват, че и други Светици са били почитани, тъй като 
най-ценните реликви са били свързани с тях, и в частност 
с главата на Юфемия Халкидонска. Изследванията на 
Средновековните религиозни церемонии разкриват, че ка-
толическата духовност, за определен период, усилва култа 
към Женската Святост посредством извисяването на жен-
ските образи. В този смисъл и преклонението на военните 
ордени към тази Святост не е изключение, а следване на 
религиозните насоки в този период.

От друга страна, уставът на Ордена на Тамплиерите е 
забранявал приема на жени, тъй като се е смятало, че жен-
ското присъствие може да отклони братята от духовния им 
път. Самите Тамплиери са гледали на жените като на  изку-
сителки, които биха могли да ги накарат да нарушат Обета 
за вярност и да поставят душите им в опасност. Отсъст-
вието на жени от бойното поле укрепва воинския дух и 
заздравява дисциплината. В Устава се казва: “...не трябва да 
използваш услугите на жена, освен ако не си много болен 
и имаш разрешение за това; не трябва да целуваш никоя 
жена, дори това да е твоята майка или сестра” (Френски 
Устав на Ордена, раздел 679).

Независимо от тази забрана, в раздел 70, 71 и 72 се на-
меква, че жените са били тясно свързани с Ордена през 
целия 12 век. Когато Цистерцианците се опитали да заб-
ранят приобщаването на женските общества към Орде-
на, огромният натиск от страна на най-богатите дарите-
ли възпрепятства забраната да влезе в сила. Ордените на 
Тамплиерите и Хоспиталиерите също се сблъскват с този 
проблем, когато се опитват да ограничат или въобще да 
забранят присъединяването на сестри. 
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Столетия наред традици-
онното схващане, което е 
било защитавано, е отрича-
ло въобще участието на же-
ните във военните ордени, 
а в редките случаи, когато 
този въпрос е разискван, 
са били съобщавани само 
незначителни и омалова-
жаващи факти. Независи-
мо от това обаче, в редица 
извори откриваме, че 
жените са били допускани 
в ордените като лечителки 
и воини. Такива ордени са: 
“Св. Йоан Йерусалимски”, 
“Св. Лазар”, “Тевтонския 
орден”, а в някои е имало и 
чисто женски подразделе-
ния.

Когато са постъпвали в Ордена, 
жените са били приемани или като 
пълноправни членове, или като съ-
мишленици. Така например, в един 
документ от 1288 год. се спомена-
ва за жена, дълго време живяла като 
съмишленик в един от манастирите 
на ордена, но на смъртния си одър е 
посветена в рицарско звание. Сестра 
Аделгейт фон Вилхайм е спомената 
в летописите на Мосбрюнен от на-
чалото на 14 век. Тя е била жена на 
Рудигер фон Вилхайм и през цялото 
си пребиваване в един от манастири-
те на Ордена е спазвала Устава като 
пълноправна сестра. В друг документ 
Франческо Томази говори за сестра, 
която е била прецептор в Каталония, 
независимо че официално не са до-
пускани жени.

В манастирите на различните ор-
дени са живеели както братски, така 
и сестрински общества. Те са били в 
една Командерия и са били подчине-
ни на един Командeр. Живеели са в 
отделни крила, но е имало определе-
но място, където двете общности са 
имали право да се събират. Такъв е 
случаят в Сигена, където Командерът 
е управлявал както братската, така и 
сестринската част.

Когато, обаче, братята и сестрите 
живеели в малки здания, това разделе-
ние било невъзможно. Жените били 
допускани в Командериите като при-
дружителки на своите синове, братя 
и съпрузи. Рейнан Бержерон, когато 
постъпвал в Ордена, поставил из-
рично условие неговата жена да бъде 
приета като пълноправна сестра.

Даже в манастирите, където не е 
имало никакви сестри, никой рели-
гиозен орден не е можел да избегне 
контакта с жените. Те са били едни от 
основните дарители не само на пари, 
но и на много земи. Ярък пример за 
това са Тереза Португалска и Матилда 
Английска. Когато Ордена е разбит и 
много от Тамплиерите са изправени 
пред съда, тези които са  най-близо до 
тях в този момент и им дават духовна 
опора и материална подкрепа са  же-
ните от техните семейства – майки, 
съпруги, сестри. Един от братята при-
знава, че е посетил дома си, за да види 
майка си.

Друга много важна причина за 
присъствието на жени в манастири-
те на Тамплиерския Орден е това, че 
гражданското право поставя вдовици-
те под закрилата на Църквата, а Там-

плиерите са били съществена част от 
тази Църква.

Въпреки огромния интерес, за 
разлика от Хоспиталиерите, чисто 
женски Тамплиерски манастири не 
е имало. Има едно единствено из-
ключение. През 1272 год. епископ 
Еберхард Уормски дарява на Орде-
на на Храма правото на собственост 
и управление на женския манастир в 
Мюлен и задълженията да подкрепят 
и защитават живеещите там монахи-
ни. След разгрома на Ордена, те са 
прехвърлени към Хоспиталиерите, 
независимо от тяхната съпротива за 
изпълнението на това решение.

Въпреки всички забрани, които са 
съществували и в Цистерцианския  и 
в Тевтонския и в Тамплиерския Ор-
ден, на практика е било абсолютно 
невъзможно да се спре посвещаване-
то на нови сестри. В документ от 1288 
г., Жофруа Де Виши, проверяващ от 
името на Ордена на Храма за Фран-
ция, Англия и Германия, отбелязва, че 
Аделиза, вдовица на Анри Морсел, го 
помолила да бъде изпратен свещеник 
за новата църква, построена от нея.

Жените, както и мъжете, са по-
лучавали благословията на братята в 
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еднаква степен, но, когато реликвите 
на ордена са били изнасяни, до тях 
първо били допускани жените. Една 
случка от живота на Св. Хедвига Си-
лезийска ни разказва, че, когато оста-
нала вдовица, тя получила от Тампли-
ерите изключителен духовен подарък 
– специална власеница, тъй като ней-
ната била съвсем негодна.

В Тамплиерския орден са члену-
вали много жени Постуланти, които, 
както и останалите, са носели различ-
ни по вид плащове, с различни кръ-
стове от тези на рицарите. Най-много 
асоциирани жени имало от Катало-
ния, а най-малко - от Англия. Жените 
от Пиринейския полуостров са при-
тежавали много повече свободи и по-
големи права от тези на жените на ос-
таналите Европейски страни. По тази 
причина те правили големи дарения 
на Ордена. Голяма част от германски-
те жени също можели да разполагат 
с имуществото си, както намерят за 
добре. Ето защо те били изключител-
но привлекателни като неофити за 
религиозните общества. Обратно, в 
Англия омъжените жени не са може-
ли да харчат собствените си пари, без 
съгласието на своите съпрузи и пора-
ди това тяхното приемане в Ордена е 
било ограничено до минимум.

Освен като дарителки и сестри, в 
историята на кръстоносните походи 
са останали имената на Дами, при-
дружавали армиите в тежките походи 
към Светите земи. Те са трябвали да 
се справят с много предизвикателства   
и  да преодоляват много трудности. 
Заради тяхната преданост  са  наре-
чени “Дамите на Кулата”, защото от 
алегорична гледна точка Кулите ви-
наги са били символ на Женската До-
бродетел.

Сред плеядата забележителни 
жени, участвали в кръстоносните 
походи като воини и политици се 
нареждат: Ана Комнина, Елеонор 
от Аквитания, Шаджар-Ал-Дур, Ма-
лисенде, Бланш Кастилска, Мари Де 
Шампан, Матилда Саксонска, Агнес – 
графиня на Бар и много други. 

Ана Комнина (1083-1153), дъщеря 
на Византийския император Алексис 
I, се смята за първата жена историк, 
която в своите хроники, наречени 
“Aлексиада” описва в 15 тома истори-

ята на своето семейство, като отделя 
много голямо внимание на Първия 
Кръстоносен поход и на ролята на 
Тамплиерския Орден. Независимо че 
е обвивявана в пристрастие, нейният 
принос за изясняване на политическа-
та обстановка и борбата за влияние на 
отделните благороднически фамилии 
в Светите земи е неоспорима.

Елеонор Аквитанска (1120-1204) 
участва наравно в битките заедно със 
своя съпруг Луи VII и скандализира 
Европа, като предвожда  300 жени от 
своята свита, облечени като амазонки 
и хиляда от своите рицари по време 
на Втория Кръстоносен поход. Тя не 
само е отстоявала правото си да пред-
вожда своите отряди в битките, но е 
настоявала жените да взимат участие 
в изготвянето на стратегиите за тези 
битки. Вместо своя съпруг, тя, заедно 
със своя чичо, Раймон от Антиохия, е 
разработила решенията дали да бъде 
атакуван Йерусалим.

Шаджар-Ал-Дур, жена на Египет-
ския султан, който по време на Третия 
Кръстоносен поход е тежко болен, 
организира защитата и снабдяване-
то с продоволствия. След смъртта на 
съпруга си е избрана за Султанша на 
Египет и, подкрепяна от армията, ус-
пява да победи Луи IX – Благочести-
ви в битката при Дамиета.Тя е един-
ствената жена, освободила от плен 12 
000 рицари да се завърнат по домо-
вете си.

Малисенде (1105-1160), Кралица 
на Йерусалим, е дъщеря на Балдуин 
II, който сключва брак с Морфия, Ар-
менска християнка. Заедно със своя 

съпруг Фулк V Aнжуйски, а по-късно 
и със своя син, Балдуин III, тя участва 
активно в управлението на Френското 
кралство на Йерусалим. Изключител-
ната политическа далновидност, коя-
то проявява, я превръщат в кралица, 
придобила могъщество и власт, с ка-
квито малко владетели са можели да 
се похвалят.

Тези примери доказват, че когато 
са притежавали качества на Владете-
ли и им е била дадена възможност да 
проявят тези качества, жените не само 
са били Духовни закрилници на сво-
ите народи, но и онази Сияйна Свет-
лина, която е карала воините да ги 
следват и да печелят битки, окриляни 
от техния несломим дух.

За съжаление, след Втория Кръс-
тоносен поход, Църквата официално 
отнема правата на жените за участие 
в Кръстоносните походи, но дори и 
след това много от тях участват в бит-
ките, преоблечени като рицари. Уме-
нията им в бойното изкуство били 
толкова големи, че в много случаи вра-
говете им не разбирали, че срещу себе 
си имат жена. Чак когато са падали на 
бойното поле, едва тогава техният ис-
тински облик е бил разкриван.

От древността и до наши дни, же-
ните са не само духовни водачи, во-
ини, закрилници на семейното огни-
ще, пазителки на Вярата, Светици, но 
и покровителки на знанието, науката 
и културата.

В годините на 21 век, в който ние 
живеем, отношението на Тамплиер-
ския Орден към жените е коренно 
променено. Доказателство за това са 
многото пълноправни Сестри, които 
членуват в него, и които, чрез своите 
високи морални, етични, личностни 
и професионални качества, не само 
допринасят за Хармонията в самия 
Орден, но и за цялостното изпълне-
ние на целите на Ордена за защита 
на Християнството, за запазване мира 
на Земята, за закрила на слабите и 
беззащитните и превръщането на ос-
новните Християнски добродетели в 
начин на живот на всички хора.

nnDnn
Юлия Николова

/Велик офицер, отговаряш за връзките с 
различните вероизповедания/.

Днес отношението на 
Тамплиерския Орден към 
жените е коренно промене-
но. Доказателство за това 
са многото пълноправни 
Сестри, които членуват в 
него, и които, чрез своите 
високи морални и личностни 
качества допринасят изпъл-
нението на целите на Ордена 
за превръщането на основни-
те Християнски добродете-
ли в начин на живот.
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21 Âåê - Êúðäæàëè - 
Ïåðïåðèêîí

Екипът на проф. Николай Овчаров 
провежда проучвания на територията 
на древния град...

Няма да се спирам подробно на 
всички открития. Днес ни интересу-
ват тези, свързани с християнизацията 
на древното племе - Беси. Открити са 
каменни олтари, служещи за жертво-

приношения и различни обреди, ко-
ето е било характерно за Римската и 
Елинистическата епоха. Върху някои 
от тях се оказва, че има християнски 
кръстове. Според проф. Овчаров, оче-
видно, става въпрос за оскверняване на 
тези езически олтари след приемане 
на Християнството, което се се случи-
ло края на IV-ти, началото на V-ти век.

Друго важно откритие е фрагмент 
от богослужебен съд от глина - дис-
кус, който се използва в християнски 

литургии. Наред с орнаментите, на 
дъното му има християнски кръст. 
Датировката на съда е от края на IV-
ти, началото на V-ти век. Интересен, 
според проф. Овчаров, момент е, че 
този фрагмент се намира сред уни-
щожените езически олтари, което се 
свързва с приемането на християн-
ството през периода 393-398 година. 
Също така, според него, поставянето 
на кръстове върху по-ранни езически 
предмети, свидетелства за прехода от 
езичество към християнство и за на-

Никета 
Ремесиански

С особена самоотверженост 
и търпение Св. Никета 
прекарва много години сред 
Бесите, изучава езика и 
нравите им до съвършен-
ство.
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чинa, по които езичниците са били 
принуждавани да приемат новата 
вяра.

Но кой е бил този, заел се с тази 
нелека задача?

Човек - чужд на местните порядки, 
дръзнал да дойде сам и да промени 
светоусещането на цял един местен 
народ ...

Âòîðàòà ïîëîâèíà 
íà IV âåê...

Тъмни облаци са надвиснали над на-
шите земи. Гонени от хуните, готите 
плячкосват и опожаряват всичко по 
пътя си ...

Родопите /378 година/, Перпе-
рикон не е пожален от Готите. Опо-
жарен, градът пада. Но не умира ... и 
само 20 години по-късно, възкръсва 
като “феникс”.

Рим изпраща своят Епископ, Ни-
кета Ремесиана, тук, със специална 
мисия - да въведе в християнската 
вяра най-елитното тракийско племе - 
Бесите.

Това, разбира се, с било нелека 
задача, тъй като Бесите са били рев-
ностни орфеисти.

Св. Никета Ремесиански, роден 
около 335 г., в Ремесиана /античен 
град между Пирот и Ниш/, е със сан 
Епископ, образовал се е в Рим. Про-
повядвал е както в родното си място 
Ремесиана, така и в Солун и на Епир-
ския бряг. 

С особена самоотверженост и 
търпение Св. Никета прекарва много 
години сред Бесите, изучава езика и 
нравите им до съвършенство.

Тук, от своя античен амвон, който 
днес може да се види в Историческия 
музей в град Кърджали, той пропо-
вядвал вдъхновено, въздействайки на 
хората. Християнството, проповядвал 
с прости думи, е било много близко 
до орфизма. Празниците са съвпада-
ли: Рождество Христово е съвпадало 
с Дионисиите /24.XII/, а Великден, с 
пролетните Дионисии.

Проповядвал е евангелия, които 
са говорили с думите на Орфей, тъй 
близък до сърцата на Бесите ...

 “Люби ближния си!”

 “Не убивай!”

 “Аз съм пътят, истината и жи-
вотът!''

 “Блажени плачещите, защото 
ще се утешат!”

 “Блажени милостивите, защото 
те ще бъдат помилувани!” и т.н

Не се страхува открито да говори 
против езическите суеверия и ереси-
те. Вярата и Морала при него, стоят 
над всичко. Образец нa мисионер, св. 
Никета предизвиква дълбока промяна 
у бесите. Тази промяна е най-добре 
описана от неговия съвременник и 
приятел - св. Павлин от Нола: “Как-
ва промяна! И колко е достойна тя! 
Непроходимите бойници, сега стана-
ха жилище за монаси-труженици на 
Христовия мир. Където имашe звер-
ски нрави, сега живеят люде, крот-
ки като ангели. В пещерата, където 
някога се е криел разбойник, сега се 
подвизава праведник.”. Пак според 
св. Павлин от Нола, Бесите са приели 
християнството около 396 г.

Св. Никета е бил изтъкнат поет, 
написал шест книги, които е превел. 
Първата е за готвещите се към вярата; 
втората - против езическтие заблуж-
дения; третата - за вярата във височай-
шето същество-Бог; четвъртата - про-
тив родословието; петата - за символа 
на вярата и шестата - за жертвата на 
пасхалния агнец. Изцяло е запазена 
петата книга, както и фрагменти от 
другите. Написал е и “Западналата 
Дева”, с която се обръща към Бог и 
призовава за покаяние. 

Смята се, че “Библия Бесика”, на-
писана на езика на Бесите и спомена-
та от Св. Йоан Златоуст, през 399 г., 
е написана от Никета Ремесиански. 
Предполага се, че именно оттук Св. 
Кирил и Методий са взели основата, 
за да създадат своята азбука.

Св. Никета е автор и на няколко 
книги, които в миналото по погреш-
ка са били преписвани на Ориген, еп. 
Никета от Аквилиеа, св. Амвросий 
Медиолански и Никета от Трир. Бла-
годарение на изследванията на Dom 
Morin, Burn и други учени, тази греш-
ка закоригира и авторството на Нике-
та Ремесиански се доказа.

Êðàÿ íà IV è íà÷àëîòî íà V 
âåê, Ðèì òðèóôèðà. 

Свободолюбивото тракийско племе 
на бесите съхранява култа към бог 
Дионис и поддържа неговото свети-
лище в Свещенната планина. Тези 
вкоренени старинни вярвания дълго 
не позволяват на християнството да 
се наложи като официална религия.  
Бесите са били известни са граби-
телските си набези  над съседните 
области, така че държавната валаст е 
била пряко заинтересувана от тяхната 
християнизация. 

Благодарение на Св. Никета Ре-
месиански, Бесите са покръстени и 
приобщени към християнството. За 
това свидетелства поемата на Св. Пав-
лин от Нола: “Бесите са корава земя, с 
корава душа, по-студена от своя сняг; 
сега станаха овце и се събират под 
Твое Предводителство в егрека на 
мира. Те, ненадвити никога във вой-
на, те, които отказваха да превият врат 
под робството, сега радостно го пре-
виват под ярема на Истинския Гос-
подар. Сега бесът, богат с цената на 
труд, повече ликува, защото по-рано 
търсеше злато в земята, с ръце, а сега 
събира с мисълта си небесно злато. 
Дето по-рано владееха зверски нра-
ви, сега там виреят ангелски обреди, в 
пещерите, в които по-рано се криеше 
разбойник, сега там живее праведен 
човек.”

Началото на пети век, Орфееви-
те думи, вплетени в християнските 
догми, стигат до бесите. България все 
още не е основана и, 450 г. преди Цар 
Борис I да покръсти българите, тра-
кийското племе “беси” е било готово 
да защитава същото това християн-
ство с оръжие. Когато през 514 г. им-
ператор Анастасий поискал да нало-
жи ерестта на Евтихий в имеприята, 
именно бесите се проявяват като най-
ревностни защитници на православи-
ето. Същите тези диви и кръвожадни 
беси, които само десетилетия преди 
това са принасяли хора в жертва...

Саможертвата, десетилетията, пре-
карани от Никета Ремесиански тук, 
дават своя плод и Рим не забравя това. 
Скоро, след смъртта си /около 414 
г./, той е обявен за Светец.

Дечко Пепеланов, KTJ
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БИТИЕ – на гръцки и латин-
ски – “Генезис” /създаване/, 
на еврейски “Бе расит” /в на-

чалото/, е първата от петте книги на 
Мойсей, включена в т.нар. Петокни-
жие, с което започва Старият завет. 
Останалите четири книги в него са, 
съответно: Изход, Левит, Числа и 
Второзаконие. 

В Битие е описана древната 
история за създаването на света, 
човешкия род и народа на Из-
раел. В нея има четири основ-
ни момента: Сътворението, Чо-
вешкото падение и изгонването 
от рая /като резултат от греха/, 
Потопът и Ноевият ковчег и Раз-
пръсването на народите. В Битие 
е описана и историята на Авраам.

Ще опитаме да представим Би-
тие от гледна точка на Библията 
/в еврейски, арамейски и източ-
но-православен вариант/, като съ-
щевременно потърсим генезиса на 
“Генезиса” и по-назад във времето 
– в долината на Нил, по времето 
на фараоните от Осемнайсетата 
династия, властвали в Египет по-
вече от 1350 г. преди Христа.

Темпорално погледнат, тек-
стът предполага съществуването 
на Божествената сила преди са-
мото Сътворение. Още първи-
ят ред на Битие “В начало Бог 
сътвори небето и земята” под-
чертава, че първична е силата, 
която става първопричина за 
всички последващи сътво-
рения. Всъщност, тази идея 
не е съвсем нова за времето 
си. Около две хиляди години 
преди написването на пър-
вите текстове на Библията, в 
Египет битува представата за 

наличието на божествена сила, 
предхождаща Сътворението. Тази 
идея е залегнала в т.нар. Мемфиска 
теология, според която Вселената е 
създадена от бог Пта. Преди това е 
съществувала космическа празнота 
– хаос, потопен в мрак. Пустотата е 
била запълнена от небесни води и 
само “Дух Божий се носеше над во-
дата”. 

Битие 
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Първото слово на Бога създава 
светлината: “Рече Бог: да бъде светлина”. 
Още в началото на текста вече е нали-
це идеята за светлина и мрак, за добро 
и за зло. Нещо повече – двете анти-
подни понятия са разграничени едно 
от друго от самия Бог, който, виждай-
ки, че светлината е “добро нещо”, я 
отделя от тъмнината /сиреч – от ло-
шото нещо/. Следват сътворенията 
на сушата, растенията, небесните све-
тила /слънцето, луната и звездите/, 
растенията и животните. Еманацията 
на Сътворението е създаването на 
Адам и Ева, не случайно – в края на 
процеса, след като вече са сътворени 
всички “по-низши” същества. Съв-
сем ясно е посочено, че двете начала 
– мъжкото и женското – в началото 
са били едно. Идеята за антропомор-
физма също не е нова – тя изобилства 
в египетската религиозна символика. 
Нещо повече – известният египетски 
фараон Ехнатон /за когото ще стане 
дума и по-нататък/, е представян ед-
новременно като мъж и като жена. Са-
мият той се обявява за “баща и майка” 
на човечеството – подобно на Адам, а 
по-късно и на Авраам /като “Баща на 
народите”/.

По-нататък древната легенда продъл-
жава с изкушаването на жената от змията 
– “най-хитра от всички полски зверове”. 
Известен е гнева на Бога и прокляти-
ето, което той отправя върху главите 
на току-що създадените от самия него 
човеци. Тук са интересни два момен-
та. Първо – неволно се създава алю-
зия за себеукоряване, тъй като “ро-
дителят” проклина децата си. Второ 
– проклятието и изгонването от Рай-
ската градина са в резултат на докос-
ването на човека до познанието – до 
разграничителния критерий за добро 
и зло. Очевидно това не се нрави на 
Бог, защото той вече е отправил едно 
предупреждение към човека: “а от 
дървото за познаване добро и зло, да 
не ядеш от него; защото, в който ден 
вкусиш от него, бездруго ще умреш”. 

Ако се обърнем отново към древ-
ноегипетската философия, ще уста-
новим, че в нея доброто и злото съ-
ществуват сами по себе си, като не са 

свързани или противопоставени едно 
на друго. Доброто е представено от 
Маат – богиня на справедливостта и 
истината. Идеята за злото е позната 
с името Изефет. В първичното със-
тояние на “невинност” доброто не е 
антипод на злото, както е внушено в 
Библията. Между двете понятия няма 
антагонизъм. Той настъпва чак при 
вкусването на ябълката, при което чо-
векът се приравнява на Бога. В един 
от най-древните преводи на Библия-
та – арамейската Библия, самият Бог 
казва: “Така човекът се превърна в по-
добен на един от нас, защото позна 
доброто /Тов/ и злото /Ра/” /Ара-
мейска Библия, Битие 3:22/.

Другият наказан за греха е змията. 
Тя е проклета “да се влачи по корем”, 
което ясно подсказва, че преди грехо-
падението тя е имала крака. В Древния 
Египет съществува точно такъв сим-
вол – змия с крака, изрисувана на една 
от стените в гробницата на Аменхо-
теп II. Нещо повече – за разлика от 
статута, който има змията в Библи-
ята /проклета и хитра/, в Египет тя 
е почитана като бог – окото на Хор, 
защитник на фараона, който е готов 
да се разправи с всеки простосмър-
тен, който посмее да го погледне. Не 
случайно уреята /нападащата кобра/, 
краси главата на всеки от египетските 
фараони. В Библията обаче тя е осъ-
дена “да яде прах през всички дни на 
живота си”.

В следващите глави на Битие – чет-
върта и пета, се изрежда родословие-
то на Адам и Ева. Описано е първото 
братоубийство в човешката история 
– това на Авел от Каин. В глава шеста 
за първи път се появяват т.нар. сино-
ве Божии, съвсем ясно разграничени 
от човеците по земята. Това са Ело-
хим – небесни създания, носещи в 
себе си божественото превъзходство. 
Това обаче не им пречи да си взимат 
от “дъщерите човешки” жени – “кой 
каквато си избереше”; “да влизат при 
дъщерите човешки, и тия почнаха да 
им раждат”. Староеврейското тълку-
ване на библията – Мидраш – смята, 
че Елохим са създания, които изпъл-
няват мисията на Бога. 

В Битие е описана древна-
та история за създаването 
на света, човешкия род и 
народа на Израел. В нея 
има четири основни момен-
та: Сътворението, Човеш-
кото падение и изгонването 
от рая /като резултат от 
греха/, Потопът и Ноеви-
ят ковчег и Разпръсването 
на народите. В Битие е 
описана и историята на 
Авраам.

Около две хиляди годи-
ни преди написването на 
първите текстове на Биб-
лията, в Египет битува 
представата за наличието 
на божествена сила, пред-
хождаща Сътворението. 
Тази идея е залегнала в 
т.нар. Мемфиска теология, 
според която Вселената е 
създадена от бог Пта.

 40
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В този текст Бог се обръща към 
Мойсей с думите: “Ето, поставих те 
Елохим на фараона” /Изход 4:16/. 
Ако се обърнем отново към Древен 
Египет, ще видим, че жреческата кас-
та, заедно с децата на всички фарао-
ни, предшествали настоящия, обра-
зуват народа на Елохим /синовете на 
боговете/. И действително – децата 
на фараоните от миналото са били 
възприемани в Египет като богове. Те 
са принадлежали към вечното семей-
ство на фараона, божественото небес-
но семейство. /”Вие сте синовете на 
Яхве, вашия Бог /Елохехем/” – Вто-
розаконие, 14:1. Следователно значе-
нието на думата Елохим може да се 
потърси във “фараоните на Египет”. 
Това се припокрива с текстове от пи-
рамидите, които обявяват, че царят на 
Египет е космическо същество, което 
властва над целия небесен свят.

В същата, шеста глава на Битие, 
Бог решава да изтреби от лицето на 
земята човеците, защото “земята се 
изпълни със злодейства от тях”. Въ-

преки крайното решение, Бог все пак 
“не разрушава мостовете зад гърба 
си”, като сключва завет с Ной. Зада-
чата пред Ной е проста – да направи 
ковчег от гоферово дърво, в който, ос-
вен самия Ной и жена му, синовете му 
и техните жени, да влязат определен 
брой /според това дали са чисти или 
нечисти/ мъжки и женски екземпля-
ри от всички животни и птици. Ной 
изпълнява точно заръката на Господ. 
Началото на потопа е удивително 
точно посочено – в “шестотната го-
дина на Ноевия живот, във втория ме-
сец, на седемнайсетия ден /27/ от ме-
сеца. “В тоя ден се раззинаха всички 
извори на голямата бездна, и окната 
небесни се отвориха; и валя дъжд на 
земята четирийсет дена и четирийсет 
нощи”. /Битие, 7:6/. И “водата въз-
лезе и … всички високи планини се 
покриха … изтреби се всичко, що 
съществуваше по лицето на земята”. 
Чак след сто и петдесет дни “водата 
захвана да намалява” и ковчегът на 
Ной се спира върху Араратските пла-

нини. Едва след оттеглянето на цялата 
стихия Бог казва на Ной да излезе от 
ковчега и да изведе със себе си всич-
ки спасени твари. На тях отново им е 
разрешено да се плодят и множат по 
земята. По-нататък глави девета и де-
сета от Битие описват родословието 
на Ной и синовете му.

Следва глава единадесета, опис-
ваща строежа на Вавилонската кула. 
Първото изречение на текста влиза 
в крещящо противоречие с предпо-
следното изречение на предходната 
глава. Докато последната изрежда по-
томците на Ной, в т 31 казва: “ Тия са 
синове Симови според племената им, 
според езиците им, в земите им…” 
и утвърждава очевидната множестве-
ност на езиците, то гл. 11 започва с: 
“По цялата земя имаше един говор”. 
Етимологията на текста отново може 
да се потърси в Египет, в Ахетатон - 
“свещеният град на златото и светли-
ната” – градът на фараона Ехнатон и 
неговата царица Нефертити. Множе-
ството хора в този град, дошли от раз-

Еманацията на Сътво-
рението е създаването на 
Адам и Ева, не случайно – в 
края на процеса, след като 
вече са сътворени всички 
“по-низши” същества. 

  Адам и Ева, 1550
Тициан Вечелио да Кадоре
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лични страни, първоначално говорят 
различни езици, но накрая постепен-
но създават общ език, разбираем за 
всички. Този общ език, открит от ар-
хеолозите в “Писмата от Амарна”, е 
наречен впоследствие протобиблей-
ски староеврейски език.

Строежът на кулата е акт на де-
монстрация на човешката мощ пред 
лицето на Бога. Замисълът е тя да е 
“висока до небето” /сиреч – човеци-
те да стигнат до божествените селе-
ния, там, където обитават Елохим/. 
Това от своя страна ще “спечели име” 
на човеците, “преди да се пръснат по 
лицето на цялата земя”.

Господ не остава равнодушен пред 
поредното човешко предизвикател-
ство, слиза на земята, смесва отново 
езиците на хората, “тъй че един да не 
разбира езика на другиго” и ги пръсва 
по цялата земя. Така хората спират да 
зидат града и кулата.

В заключение, ще направим още 
един път сравнителен обзор на Битие, 
досежно някои от археологическите 
открития в Долината на царете в Еги-
пет. На една от стените на гробница-
та на “момчето-фараон” Тутанкамон, 
починал през 1322 г. пр. Хр., архео-
лозите забелязват странно изображе-
ние – глава с короната на Египет. На 
нея също е поставена урея – кобрата-
символ на властта на фараона. Името 
е изписано с двоен йероглиф, който 
означава “Ай”. Това е името на Бог в 
арамейската Библия – Йод-йод. Нещо 

повече – някои от предметите в гроб-
ницата на Тутанкамон, са изненадва-
що еднакви с описанието на Кивота 
на Завета, Скинията и ангелите, за ко-
ито се говори в еврейската Библия. 

За да се разбере кой е Ай, трябва 
да се върнем още по-назад във време-
то – при фараона Аменхотеп /Аме-
нофис/ IV, по-известен като Ехнатон, 
управлявал Египет през времето 1353 
– 1336 г. пр. Хр. Този фараон премах-
ва политеизма в Египет, като обявява 
преклонение и вяра в едно единстве-
но божество – Единствения бог Атон. 
В негова чест изгражда свещения град 
Ахетатон, който става главен град на 
Египет. В него фараонът е обожест-
вен като самия Атон. Съпругата му 
Нефертити също носела божестве-
но име – “съвършена с красотата на 
Атон”. С всички свои действия Ех-
натон утвърждавал монотеистичната 
религия /по-късно развита и чрез 
заповедта: “да нямаш друг Бог, освен 
мене”/, заповядал да изтрият името 
на Амон от всички храмове, дори и в 
картуша на своя баща Аменхотеп III.

Седемнайсет години след короняс-
ването си Ехнатон умрял и бил насле-
ден от фараона Сменкхара. Послед-
ният се задържал на престола едва две 
години и починал от загадъчна смърт 
на 25-годишна възраст. Съвсем веро-
ятно е да е бил убит от поддръжни-
ци на политеизма, тъй като приживе 
се стремял да продължи монотеис-
тичната религия на Ехнатон. Когато 
Сменкхара починал, следващият зако-

нен фараон на Египет – неговият по-
лубрат Тутанкамон, бил само на осем 
годишна възраст. Ето защо реалната 
власт в Египет била поета от върхов-
ния жрец Ай /който между другото 
бил и баща на Нефертити и тъст на 
Ехнатон/. Ай управлявал само чети-
ри години и след това предал властта 
на генерал Хоремхеб.

Управлението на Ай се оказва 
ключово за нашия разказ. Тъй като 
Тутанкамон вече бил коронован фа-
раон, въпреки крехката си възраст, 
под влиянието на Ай променил име-
то си от Тутанкатон на Тутанкамон, 
ясно показвайки, че се отрича от мо-
нотеизма и приема името на Царя на 
всички богове Амон. На практика с 
това започнала контрареформацията 
на Ай и възвръщането на политеизма 
в Египет.

Най-тежката задача на Ай, обаче, 
била съвсем друга. Той трябвало да 
накара населението на Ахетатон – 
свещения град – да го напусне, като 
с това да обезлюди мястото, служило 
за столица на държавата по времето 
на монотеизма. Всички връзки на на-
рода с религията на единствения бог 
Атон, трябвало да бъдат окончателно 
и безвъзвратно прекъснати. 

И така, отиваме към “Изход”-а, 
втората книга на Мойсей. Кой народ 
всъщност е напуснал Египет, по какви 
причини и кой е бил водачът му – за 
това ще разкажем в следващия брой.

Брат Ор

Началото на потопа е точно 
посочено – в “шестотната 
година на Ноевия живот, във 
втория месец, на седемнай-
сетия ден /27/ от месеца. “В 
тоя ден се раззинаха всички 
извори на голямата бездна, и 
окната небесни се отвориха; 
и валя дъжд на земята че-
тирийсет дена и четирийсет 
нощи”. /Битие, 7:6/.

  Пред Ноевия ковчег, 
Giovanni Benedetto Castiglione, 1650

БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК 



42     Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2012 ã.

��������	������	

Тамплиерска Амбулатория за 
специализирана медицинска помощ 

Представяме ви изградената медицинска структура в рамките на 
Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим Велик Приорат 
България.

Медицината навсякъде се развива асиметрично. Високо квалифици-
раната медицинска помощ е концентрирана в големите градове. Диагнос-
тично-терапевтичните центрове - също.

Велик Приорат България, с помощта на  Братя и Сестри, Постуланти 
и симпатизанти има възможност да осигури медицинска помощ и съдей-
ствие на нуждаещите се свои членове и техните близки.

В помощ на Командериите по страната  ще се организират изнесени 
временни консултативни центрове с участието на  медицински  специали-
сти - Професори и Доценти – авторитети в своите медицински области.

Като първа стъпка в тази насока, Амбулаторията за специализирана 
медицинска помощ “ЦЕРОВИТ” има за задача започне изграждането на 
медицински център, с последващото му прерастване в Балкански Диаг-
ностично-консултативен център с хоспис и клинична база на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България.

В началния етап амбулаторията за специализирана медицинска помощ 
има за задача да осигури своевременна и ефективна помощ при  диагно-
стиката на широк кръг от заболявания, като се ползват водещи специа-
листи в отделните клинични дисциплини, с последващо съдействие на 
базата на договорни отношения с елитни клиники  в страната за  хоспита-
лизирането и провеждането на болнично лечение, гарантиращо  възмож-
но най-добрите резултати.

Ще се извършат и благотворителни акции и здравен мониторинг в 
домове за деца без родителска грижа и такива за възрастни хора. Освен 
пряката помощ на нуждаещите се. Това ще допринесе и за утвърждаването 
на нашите благородни принципи за действие и поведение в обществото.

Нашите Братя и Сестри, работещи в сферата на медицинската помощ, 
денталната медицина  и фармацевтичния бизнес, обединени около хуман-
ната идея, имат възможност да генерират  прогресивни идеи и да отговарят 
на нови предизвикателства.

Ръководител на Амбулаторията е брат Д-р Божидар Чукурланов 
KTJ
от Командерия “Сердика”
тел.: 0886 50 22 55
e-mail: cerovit@gmail.com
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