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Започна Новата 2014 г. Година, посвете-
на на отбелязване 700-ната годишнина 
от екзекуцията на последния Велик Ма-

гистър на нашия древен и славен Орден - Жак 
дьо Моле.

В целия свят нашите Братя, Сестри и сим-
патизанти ще отбележат по свой начин тази 
годишнина. Отбелязването й ще бъде повод 
да си припомним отново рицарските и хрис-
тиянски идеали, които дадоха сили на Жак 
дьо Моле да се изправи срещу мъчителите си 
и в крайна сметка да излезе победител, макар 
и с цената на живота си.

Нека през тази година неговият подвиг и 
саможертва ви дадат сили и смелост да прео-
долеете срещнатите трудности и предизвика-
телства по пътя ви.

Нека Господ ви даде здраве и много успе-
хи, доблест и милосърдие. 

Нека добрите дела на Велик Приорат Бъл-
гария през Новата 2014 г. бъдат посветени на 
Жак дьо Моле, за да покажем, че той не е заб-

равен и че ценностите, на които е служил са и 
наши ценности.

Господ да ви благослови!

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

 генерал-майор (о.р.) 
д.ф.н. Румен Ралчев
Член на Великия Магистериум на 
Ордена
Носител на Великия Кръст 
на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България

Скъпи Благородни Братя и Сестри, скъпи Постуланти, Скъпи Благородни Братя и Сестри, скъпи Постуланти, 
скъпи приятели и съмишленици,скъпи приятели и съмишленици,
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Ãåðàñà (Äæåðàø) - Éîðäàíèÿ

Йоан е последният пророк от Стария Завет и пър-
вият от Новия Завет. Той призовавал хората да се 
покаят в подготовка за пристигането на Христос- 
Спасителят. Започнал да кръщава в р. Йордан и 
околните притоци

Връзките между тайните общества винаги е била 
много силна и често те произлизат едно от друго. 
Малко известен е обаче факта, че те имат една 
обща основа от знания, обикновено закодирани 
в церемонии, обреди, притчи и разкази които 
били достъпни до малцина посветени.

Öÿëîòî
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Пиер дьо 
Монтегю
ХV-ти Велик Майстор

Пиер дьо Монтегю е роден 
във Виваре, провинция Лан-
гедок, Франция. Точната 

дата на раждането му е неизвестна.

От 1211 г. е Майстор на Провинция 
Арагон. След това заминава за Свети-
те земи, където участва заедно с Гий-
ом дьо Шартр (ХІV-тия Велик Май-
стор), с когото са близки приятели в 
обсадата на Дамиета. След смъртта на 
Гийом дьо Шартр през август 1218 г. 
веднага е избран за Велик Майстор от 
Великото Общо събрание на Рицари-
те. Обсадата на Дамиета продължава. 
Започва раздор между мюсюлмански-
те армии, франките се възползват от 
това, пресичат р. Нил и започват на-
бези в плодородните равнини на дел-
тата на Нил. Там са посрещнати от 
мюсюлманските войски на Султана 
на Кайро и Султана на Дамас, които 
се обединяват срещу християнската 
заплаха. Пиер дьо Монтегю заедно 
с Г. дьо Монтегю-Велик Майстор на 
Хоспиталиерите (и брат на Пиер) и 
Херман фон Залца- Велик Майстор 
на Тевтонския Орден посрещат мю-
сюлманската армия.Създадената от 
Рицарите на трите Ордена желязна 
стена отблъсква без проблем мюсюл-
манското нападение.Мюсюлманската 
армия е разбита от франските копия и 
щитове. Малко след битката Султанът 
на Дамаск- Хаким предлага примирие 
на християните, което включва сваля-
не обсадата на Дамиета срещу връща-
не на кралството и града Йерусалим, 
връщане дървото на Истинския кръст, 
пленен по време на битката за Хатин 
и освобождаване на 1000 франкски 
пленника. Болшинството франкски 
лордове приемат предложението, но 
Пиер дьо Монтегю се подчинява на 
натиска на папския Легат Пелагий и 

отхвърля щедрото предложение. Така 
обсадата на Дамиета продължава, до 
05.11.1219 г., когато франките успя-
ват да превземат града. Задържат го 
само 2 години. През 1221 г. градът е 
завзет отново от мюсюлманите и се 
подписва 8-годишно примирие меж-
ду мюсюлмани и християни. Това 
примирие позволява на Тамплиерите 
да изпратят значителни подкрепле-
ния от Светите земи в Испания, за да 
участват в битките на Реконкистата. 
На няколко пъти Пиер дьо Монтегю 
служи като арбитър между Жан дьо 

Бриен, Легата Пелагий и Хоспитали-
ерите. В тези случаи той проявява за-
видни дипломатически умения, като 
успява да постигне съгласие на всич-
ки страни.

През 1227 г. Великият Майстор на 
Тамплиерите и Великият Майстор на 
Хоспиталиерите остро критикуват по-
ведението на Германския Император 
Фридрих ІІ. Императорът предпочи-
та да стои във владенията си в Италия 
вместо да отиде в Светите земи, както 
обещава на Папа Онорий ІІІ и не-
говия наследник Папа Григорий ІХ. 
Фридрих ІІ е отлъчен от папата и за 
отмъщение напада владения на Там-

плиерите и Хоспиталиерите в своите 
европейски земи. Няколко Прецепто-
рии са ограбени и няколко Хоспита-
лиери и Тамплиери са убити. Двамата 
Велики Майстори са също така про-
тив едноличните преговори, които 
Фридрих ІІ води с мюсюлманите. 
Фридрих ІІ подписва споразумение 
със Султана на Египет в началото на 
1229 г. в Яфа. С това споразумение 
град Ерусалим се предава на Фридрих 
ІІ (без джамията Омар, която е свеще-
но за мюсюлманите място). Пиер дьо 
Монтегю обвинява Фридрих ІІ, че 
иска да установи властта си като едно-
лично завладее богатството на Палес-
тина. След подписване на споразуме-
нието Фридрих ІІ влиза в Ерусалим, 
за да бъде помазан като свещен крал 
независимо от това, че е отлъчен от 
Папа Григорий ІХ.

Жан дьо Бриен е бил задължен да 
абдикира от престола на Йерусалим-
ското кралство в полза на Фридрих 
ІІ, който е бил женен за дъщерята 
на Жан дьо Бриен- Йоланда. Когато 
Фридрих ІІ влиза в Ерусалим избухват 
безредици и той е принуден набързо 
да напусне града. Германският импе-
ратор обвинява Великия Майстор на 
Тамплиерите, че е организирал бунта.
Фридрих ІІ избягва бързо към Евро-
па, защото владенията му в Италия са 
били застрашени от армия, събрана 
от Папата и ръководена от детрони-
рания крал Жан дьо Бриен.

В последващите години Пиер дьо 
Монтегю организира няколко атаки 
срещу мюсюлманските армии, обкръ-
жаващи няколкото оставащи града на 
Латинските държави.

Пиер дьо Монтегю умира от апо-
плексия на 28 януари 1232 г.
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В началото на м. януари 2014 г. 
бе осветена новопостроената 
църква на Лутераните

"Бетани отвъд р. Йордан". За 
тържествата в Йордания пристигнаха 
повече от 80 Рицари и Дами от цял 
свят начело с Кралския Патрон на 
Ордена Принцеса Елизабит,Великия 
Майстор Пат Рей, Великия Командер 
Марсел де Пичиото, 8 Велики Прио-
ри, Велики Магистрални Офицери. 
Сред почетните гости бе и Херцогът 
на Мекленбург Н.Пр. Боруин заедно 
със сина си и други благородници 
от европейските кралски семейства. 

Сред присъстващите бе и делега-
цията на Велик Приорат България, 
начело с Н.Пр.Румен Ралчев- Велик 
Приор.

Мероприятията започнаха на 5-ти 
янури- неделя със среща с Краля на 
Йордания- Н.В.

Абдула ІІ Ибн Хюсеин и крон-
принца. На тази среща бяха обсъде-
ни християно-мюсюлманските отно-
шения, като разговорите продължиха 
повече от предвидения по протокол 
половин час и бяха изключително 
топли и добронамерени. Н.В. Крал 
Абдула ІІ е един от световните ли-

дери, активно подкрепящ запазване 
присъствието на християните в Све-
тите земи.

В същия ден- неделя Кралският 
патрон на Ордена Принцеса Ели-
забет, Великият Майстор Пат Рей 
и Херцог Боруин дадоха елегантен  
следобеден чай в хотел "Мариот".

На 6. януари- понеделник бе голе-
мият ден на освещаването на църква-
та. Тя представлява красив комплекс 
от 3 сгради и малък амфитеатър за-
едно със самата църква- прекрасна 
сграда- семпла, в ранен византийски 
стил. 

Орденът участва в освещаването на 
църквата “Бетани на р.Йордан”
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Църковната служба бе предше-
ствана от изпълнение на 2 оркестъра 
гайдари и издигане на йорданското 
знаме. След това в красиво оградения 
двор на църковния комплекс влезе 
процесия от свещеници и кралски 
особи, включваща Принц Раад (чичо 
на Н.В. Крал Абдула ІІ). През 2008 г. 
кралят предоставя на Евангелската лю-
теранска църква 5 дунума земя, за да 
построят църква в рамките на Молит-
вения комплекс до р. Йордан, с което 
Евангелската лютеранска църква става 
7-мата църква, която получава земя, на 
която освен храм може да се построи и 
център, където да могат да идват вяр-
ващи от целия свят. Така с дарения от 

много страни на света и с активното 
участие на Ордена (дарил повече от 
400 000 ЩД.) се построява икумени-
чески храм "Бетани отвъд Йордан". 
Освещаването на църквата включваше 
изпълнение на орган (дарен от ВП Да-
ния) и струнни инструменти с много 
християнски химни, които се пееха на 
английски и арабски. Присъстваха 180 
църковни служители, вкл. 2 архиепис-
копи, от всички основни християнски 
деноминации, както и членове на пра-
вителството и Министерството на ту-
ризма в Йордания- и разбира се Епис-
коп Муниб Юнан- глава на Световния 
съюз на лютеранските църкви и Велик 
Капелан на Ордена, който ръководе-

ше църковната служба. Тази служба 
бе забележителна- в много отношения 
историческа, също и поради факта че 
много рядко се освещават нови хрис-
тиянски църкви в мюсюлмански дър-
жави.

Следващият ден- 7 янури също бе 
исторически по своята същност. След 
прекрасната коледна служба, изнесе-
на от Митрополит Теодосий в Църк-
вата "Свещена Гробница" в Ерусалим 
и организирана от Велик Приорат 
България, се състоя тържествен обяд, 
даден от Братята от Постоянната Пре-
цептория на Светите Земи (в рамките 
на ВП САЩ), където присъстваха по-
вече от 80 Рицари и Дами от Ордена.
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Лео Тис
Велик Приор 

(емеритус)

Велик Приорат Белгия (емеритус)

Велик Архивист на OSMTH (емеритус)
Автор на книгата история на OSMTH от 1118 до 2005

Нека да не го оплакваме и тъжим, че сме го загубили, 
а да се радваме и да сме благодарни, че имахме 
привилегията да го познаваме и споделим част от 

живота му.
В мислите и молитвите си сме с теб Братко.



На 14 декември 2013 г. в хотел "Кемпински" 
се състоя VІ-тия благотворителен Коле-
ден "Бал на Рицарите" на Велик Приорат 

България. Освен Рицарите, Дамите и Постулантите 
на Ордена, както и членове на техните семейства, 
присъствата много гости от други сродни органи-
зации и симпатизанти. Тържествено бе връчена 
Годишната Награда на Велик Приорат България 
"Рицар на годината" за 2013 г. 

Носител на отличието стана Брат Денчо Боя-
джиев. Избран за трети мандат за кмет на гр. Раз-
град, в трудната обстановка, в която работи като 
кмет вече 10 години в един регион със смесено на-
селение, Денчо Бояджиев доказа родолюбивия си 
дух и способността си да прехвърля мостове между 
различните вероизповедания за съгласие и едине-
ние в името на общата цел - подобряване живота на 
хората в Разградска област. За пръв път на удосто-
ения със званието "Рицар на годината" бе връчена 
пластика "Рицар", изработена от нашия Брат Спас 
Киричев по поръчка на Велик Приорат България.

На Коледния Бал по традиция бе обявена и 
номинацията на Велик Приорат България за Го-
дишните награди на ООН. За 2013 г. с решение на 
Великия Съвет на Велик Приорат България номи-
нацията бе дадена на вестник "Стандарт". И през 
2013 г. вестник "Стандарт" продължи да подкрепя 
инициативите на Велик Приорат България в име-
то на християнските и рицарски ценности, които 
отй изповядва. Вестник "Стандарт" се утвърди като 
национална медия, активно способстваща за укреп-
ване и развитие на гражданското общество в Бълга-
рия, характеризираща се с откритост, прозрачност 
и родолюбие. Специално следва да се отбележи 
националната инициатива на вестника през 2013 
г. за избор на исторически паметник в България. 
Сертификатът за номинацията бе връчен на г-жа 
Славка Бозукова- гл. редактор на в-к "Стандарт".

Както винаги имаше много танци, програма, 
като веселието продължи до ранни зори.Балът от-
ново се превърна в едно от водещите светски съби-
тия за сезона. 

Благотворителен 
Коледен 
„Бал на Рицарите”

��������	������	
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Â. „Ñòàíäàðò” ñ íîìèíàöèÿ 
çà íàãðàäà íà ÎÎÍ

"Номинираме "Стандарт" за наградата на 
ООН заради огромния принос на изданието 
към обществото, отстояването на християн-
ските ценности и подкрепата му на дейността 
на Ордена", заяви Великият приор Румен Рал-
чев, връчвайки сертификата и приза към него 
на главния редактор на вестника г-жа Славка 
Бозукова.

"Кампанията "Чудесата на България" от-
кроява "Стандарт" като медия, която работи в 
полза на страната ни - прозрачно и коректно. 
Изключителни заслуги за това има главният 
редактор на вестника Славка Бозукова", под-
черта Ралчев. "Сърдечно благодаря за висо-
кото отличие. То е признание за каузите, ко-
ито "Стандарт" отстоява", каза г-жа Бозукова. 
"Най-голямото чудо е България, да се гордеем 
с родината си", призова тя. Преди две годи-
ни Славка Бозукова бе удостоена от Ордена 
със "Златен медал за заслуги" I степен заради 
националната кампания "Чудесата на Бълга-
рия". 

Ñ äîáðèíà è çíàíèÿ îáåäèíÿâàìå õîðàòà

Славка Бозукова, 
главен редактор на в. "Стандарт"

Кампанията "Чудесата на България" и 
Орденът на рицарите тамплиери в България 
имат няколко признака, по които си приличат. 
Те обединяват хората, давайки им познание и 
добрина.

В днешните дни на разединение в. "Стан-
дарт" чрез кампанията "Чудесата на България" 
обедини над 1 милион българи. Заедно из-
брахме новото чудо на страната ни - крепост-
та "Цари Мали град". Всеки ден в рамките на 
кампанията ние даваме нови познания - раз-
криваме тайните на древното ни минало, по-
пуляризираме историята ни.

И ние като вас, рицарите, се опитваме не-
прекъснато да правим добри дела. "Чудесата 
на България" не е кампанията само за мина-
лото, а и за бъдещето. А то е свързано с най-
големите чудеса - децата на България. Затова 
ние непрекъснато подпомагаме различни дет-
ски школи, особено такива, които съхраняват 
фолклорното наследство. Развиваме и широка 
издателска дейност, насочена към младите. 

12     Òàìïëèåð • ìàðò 2014 ã.
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От 4 до 11 януари 2014 г. де-
легация на Велик Приорат 
България начело с Н.Пр. 

Румен Ралчев - Велик Приор посети 
Светите земи. Посещението бе свър-
зано с откриването и освещаването 
на църквата "Бетани отвъд Йордан" 
и нашата делегация бе в състава на 
общата делегация на Ордена, члено-
ве на която бяха представители на 15 
Велики Приората и ръководството на 
Ордена.

Посещението започна на 5 януари 
сутринта със среща на Н. Пр. Румен 
Ралчев с Н.Пр. Венелин Лазаров, По-
сланик на Република България и г-н 
Димитър Мандраджиев - търговско 
аташе в Йордания. На срещата Н.Пр.
Румен Ралчев изрази благодарността 
на Велик Приорат България за помо-
щта на посолството, оказана на на-
шата делегация, както и запозна при-
състващите с целите на нашия Орден 
и подробности за посещението ни. 

След това нашата делегация, на-

брояваща 38 души, посети древния 
град Джераш- един от най-запазе-
ните древни градове в Светите земи, 
седалище на няколко древни циви-
лизации. Следобедът на същия ден 
нашата делегация се включи в офи-
циалните мероприятия на Ордена, 
свързани с представяне на целите 
и работата на Ордена пред високо-
поставени йордански държавни лица 
(срещи с министри, следобеден чай 
в хотел "Мариот" и т.н.). За наша 
изненада представителите на ръко-
водството на Министерството на ту-
ризма в Йордания се обърнаха към 
нас със специално поздравление на 
български език- оказа се, че 15 от 
тях, включително зам.министър, ди-
ректори на дирекции и началници 
на отдели са завършили туризъм в 
България.

На 6 януари- Йорданов ден- деле-
гацията ни посети Молитвения Ком-
плекс на р. Йордан. След официална-
та част за откриване и освещаване на 

лютеранския икуменически храм, къ-
дето Архонт Иван Кочев взе участие 
в религиозната процесия на църков-
ните лица от всички основни хрис-
тиянски деноминации, делегацията 
разгледа Молитвения комплекс, както 
и мястото, където Йоан Кръстител е 
кръстил Христос. Бяхме запознати с 
историята на откриването на точното 
място, където Йоан Кръстител е кръс-
тил Христос. Взехме вода от р. Йор-
дан, а част от нас се изкъпаха в пълно-
водната река (разбира се Брат Йордан 
бе сред  тях). Следобяд се отправихме 
към планината Небу (където Господ 
се е явил на Мойсей и му е показал 
обетованата земя) и посетихме град 
Мадаба. В църквата в Мадаба се нами-
ра най-старата в света карта-мозайка 
на Светите земи. Вечерта Епископ 
Муниб Юнан даде тържествена ве-
черя в Аман в чест на делегатите и 
гостите на тържествата за освещаване 
на църквата "Бетани отвъд Йордан". 
Н.Пр. Румен Ралчев връчи от името 
на Велик Приорат България парично 
дарение за довършване на църковния 
комплекс и прилежащите му части. 
Беше проведена и среща между него 
и Н.Впр. Муниб Юнан, на която бе 
обсъдено построяването на параклиса 
на Велик Приорат България на част 
от отредената на лютеранската църк-
ва земя в Молитвения комплекс на р. 
Йордан. Бе договорено и официал-
ното посещение на Епископ Юнан в 
България- през лятото на 2014 г.

На 7 януари- Иванов ден (Коле-
да за голяма част от изночно-право-
славните църкви) се отправихме към 
Йерусалим. Там бяхме посрещнати 
изключително сърдечно от Митропо-
лит Теодосий от Гръцката православ-
на църква в Йерусалим и религиозен 
покровител на Велик Приорат Бълга-
рия в Светите земи. С нашия автобус 
пътуваха и Великия Майстор Пат Рей, 

Посещение на делегация 
на Велик Приорат 
България в Светите земи
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Великия Командер Марсел де Пичи-
ото, Херцог Боруин, Велики Приори 
и други членове на ръководството на 
Ордена. Те бяха изключително впе-
чатлени от нашата организация, как-
то и от посрещането ни в най-святата 
църква за християните в света- Све-
щената гробница. Там в най-старата 
запазена християнска църква, постро-
ена през 324 г. от Царица Елена, Мит-
рополит Теодосий изнесе специална 
коледна литургия с благослов за всич-
ки членове на Велик Приорат Бълга-
рия, техните семейства и близки. Той 
благослови специално и четиримата 
именници, членове на нашата деле-
гация. Великият Командер Марсел де 
Пичиото връчи на Митрополит Те-
одосий Знака за заслуги към Ордена 
(най-високото отличие, което се дава 
на граждански лица). След това Мит-
рополитът разписа сертификатите на 
хаджилък на членовете на българската 
делегация и ги подпечата с печата на 
Патриарха на гръцката православна 
църква в Йерусалим Н.Св. Теофил.  
За всички бе незабравимо събитие 
гостоприемството на Митрополит 

Теодосий , разглеждането на Све-
щената гробница, посещението на 
Стената на плача и града Йерусалим. 
Всички делегации присъствахме и на 
тържествения Коледен обяд, даден от 
Постоянната Прецептория на Ордена 
в Йерусалим и Велик Приорат САЩ. 
Братята от Йерусалим разказаха в 
приятелска обстановка за работата на 
Прецепторията, за благотворителни-
те мероприятия, организирани от тях 
там, както и за участието си в прекрас-
ната коледна украса на града.

На 8 януари нашата делегация се 
отправи на пътешествие в Йордания, 
за да разгледа част от забележително-
стите на тези древни земи.

Първата спирка на нашия автобус 
бе Мъртво море- уникално място, из-
вестно с лечебните свойства на водата 
и калта. Морето се намира на 400 м. 
под морско равнище и водата е с 34 
% съдържание на сол. Солта естест-
вено формира образования, с остри 
и неравни ръбове, в което се убедиха 
Братята и Сестрите, които решиха за 
се изкъпят в него.
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След това посетихме крепостта 
Керак- това е най-голямата запазена 
крепост от кръстоносните походи- на 
4 нива, строена през ХІІ в. тя дава ясна 
представа за отбранителните системи 
и техники от онова време.

Същият ден вечерта пристигнахме 
в Петра- уникален исторически памет-
ник, в който са живели представители 
на различни куртури през повече от 
12 000 години. Вечерта присъствахме 
на забележително шоу "Петра през 
нощта"- сред скалите, пред голямата 
гробница, позната ни от филмите, 
на светлината на хиляди свещи ни бе 
разказана с песни и стихове истори-
ята на Петра- от времето на кралете 
набатейците, да завладяването й от 
Римската империя и превръщането й 
в провинция Арабия. 

На следващия ден- 9 януари раз-
гледахме Петра. Обиколката завър-
ши с 8-километрово весело пътуване 
на групата с магарета, коне и катъри 
(част от които дори препускаха).

На 10-януари, след завръщането 

ни в Аман, имахме възможност да 
разгледаме част от историческите за-
бележителности на града. Столицата 
на Йордания се намира на р. Уади 
Аман. В Библията града се спомена-
ва като Рабат Аман (големия град на 
Амонитите).  През 733 г. пр.хр. крал-
ството на амонитите пада под влас-
тта на асирийците и става васална 
държава. След това Аман е завладян 
от вавилонците, последвани от ахи-
менидските перси. Когато Птолемей 
завладява Южна Сирия и Палести-
на, Аман става изключително важно 
стратегическо място и за пръв път 
има градоустройствен план.Според 
историческите източници Птолемей 
ІІ Филаделфийски (283-246 г. пр.Хр.) 
променя името на града и той става 
Филаделфия. Градът остава известен 
с това име в древността- до ХІІІ в. 
когато е под властта на династията на 
Абасидите. Градът опустява и е така 
до края на ХІХ в. Сега Аман е проспе-
риращ град с около 2 млн. население. 
Намира се на 1000 м. надморска висо-
чина. В Археологическия музей, кой-
то посетихме могат да се видят експо-

нати от всички исторически периоди. 
Особено впечатлява Храма на Херку-
лес и двореца на Умаядите, намиращ 
се в Цитаделата на Аман (в рамките на 
Археологическия музей). От хълма на 
цитаделата преди залез слънце могат 
да се видят десетки хиляди гълъби, 
прибиращи се в клетките си. Отглеж-
дането на гълъби и организирането 
на състезания между тях е национален 
спорт в Йордания. В центъра са гра-
да се намира и един от най-старите и 
добре запазени римски амфитеатри в 
света- за 6000 зрители.

С това завърши и нашата обикол-
ка по Светите земи. Срещнахме при-
ятели, прекарахме чудесно, видяхме 
незабравими исторически места и 
природни забележителности. Особе-
но е чувството на святост, отдаденост 
и преклонение, когато човек върви 
по стъпките на Христос на Голгота 
в Светата гробница в Йерусалим и на 
древната р. Йордан. Човек се чувства 
като поклонниците от ранно-христи-
янското време, опитвайки да се докос-
не до светостта.
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На 15 февруари 2014 г. в гр. 
Пловдив бе проведен еже-
годния тийм-билдинг на Ко-

мандерите на Командерии на Велик 
Приорат България. Присъстваха всич-
ки Командери на Командерии в Бъл-
гария. Братята и Сестрите разказаха за 
плановете на Командериите за 2014 г., 
както и информираха накратко за ре-
зултатите от работата на Командери-

ите през изтеклата 2013 г. Споделени 
бяха и някои проблеми, като се състоя 
и обмяна на опит в свободна и друже-
ска обстановка. Особено внимание бе 
обърнато на менторствата на Коман-
дериите, както и необходимостта от 
план за работа и в тях. Обсъдена бе 
подготовката на VІ-тия Духовен Събор 
на Велик Приорат България, който ще 
се проведе на 22 март в гр. Стара Заго-

ра, както и отбелязването на 700-ната 
годишнина от екзекуцията на Жак дьо 
Моле, което ще се проведе по време на 
Духовния Събор. Бе взето решение да 
се промени датата на Пролетния Кон-
вент на Велик Приорат България- но-
вата дата е 7 юни 2014 г.

Всички посетиха избата “Вила Вини-
фера” и участваха в отпразнуването на 
празника на Трифон Зарезан.

Тийм-билдинг 
на Командерите на Командерии на Велик Приорат България

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 18 февруари в Димитров-
град, Република Сърбия, 
беше тържествено открит 

бюст-паметник на Васил Левски. Той 
е изработен от бележития български 
скулптор – професор Валентин Стар-
чев. 

На събитието присъстваха ми-
нистър-председателите на България 
и Сърбия – г-н Пламен Орешарски 
и г-н Ивица Дачич, кметът на Ди-

митровград – г-н Небойша Иванов, 
обществени дейци от България и 
Сърбия, както и много граждани. В 
поздравителните си думи премиерът 
Орешарски заяви: „Ако Левски беше 
сега сред нас, щеше да ни измери стро-
го с поглед, да ни подкани да работим 
още по-усърдно за Отечеството, да 
ни попита защо още не сме изгради-
ли неговата чиста и свята република и 
да ни завещае отново своята визия за 
България като част от общността на 

свободните народи“.

„Думата „Балкани“ е съставена 
от двете турски думи „Бал“ и „Кан“, 
което означава „кръв“ и „мед“. Стига 
кръв, време е за мед. Невинаги в ис-
торията сме били умни, а днес искам 
вашите и нашите деца повече никога 
да не воюват, а заедно да откриват фа-
брики“, каза сръбският премиер. 

Паметникът на Левски е дарен на 
Община Димитровград от Председа-

Откриване 
на паметник 
на Васил 
Левски
в гр. Димитровград, Сърбия
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

теля на УС на българската компания 
„Трейс Груп” АД - проф. Николай 
Михайлов. Той каза, че когато научил 
намерението на кмета на Димитров-
град за паметник на Левски в града, 
взел решение за дарението за 30 се-
кунди.

На събитието присъства и спе-
циална делегация от Велик Приорат 
България, водена от Великия Приор 
– Негово Превъзходителство Румен 
Ралчев. Присъства и специална де-

легация от Велик ПриоратСърбоя, 
водена от Великия Приор – Негово 
Превъзходителство ДраготинЗаго-
рац. Рицарите-тамплиери от двата 
Приората използваха случая да зат-
върдят приятелските отношения по-
между си.

Преди откриването на паметника 
деца от училището в Димитровград 
изнесоха пред събралото се множе-
ство поетичен рецитал, посветен на 
живота и делото на Васил Левски. 

Почти тридесет минути децата ре-
цитираха на чист български език из-
брани стихове на Ботев и Вазов, като 
вмъкваха между тях биографични 
данни за Апостола. Прочувственото 
изпълнение не остави равнодушен 
никого от хората на площада.

Откритият бюст на Левски е тре-
тият паметник на Апостола в Сър-
бия. Други два има в Босилеград и 
Белград.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия 
„Княз Борис І“

гр. Мелник- 18.01.2014 г.
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Първи Събор на Командерия 
„Св. Патриарх Евтимий”
гр. Велико Търново - 08.02.2014 г.

На 08.02.2014 г. в гр. Велико Търново, в специал-
но подредената зала в хотел „Янтра”, се проведе 
Първият Събор на новата Командерия „Св. Па-

триарх Евтимий” - гр. Велико Търново,  с  Командер Емил 
Рашев.

На тържествения ритуал,  присъстваха Негово Превъзхо-
дителство Румен Ралчев - Велик Приор на Велик Приорат  
България, Сестра Хермина Георгиева - Велик Секретар на 
Велик Приорат България, Сестра Рада Пангелова - Коман-
дер на Командерия „Св. Георги Победоносец” - гр. София, 
Брат Антон Василев - Командер на Командерия „Св. Ека-
терина” - гр.София, Брат Богомил Петков – Командер на 
Командерия „Св. Лазар Български” - гр. Габрово, Рицари, 
Дами и Постуланти от Командерии в състава на Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат 
България. 

Присъстваха и много гости от  „Ротари клуб - Велико Тър-
ново”, Зонта клуб” - Велико Търново, „Лайънс клуб” - Ве-
лико Търново, представители на обществеността и мест-
ната администрация.

На Събора бяха назначени длъжностни лица на Коман-
дерията.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с благотворителната 
дейност и бъдещото развитие на Командерията.

Доклад за историята на тамплиерството изнесе Сестра Ал-
бена Ламбева.

На тържествения ритуал, Брат Антон Василев подари на 
новата Командерия „Св. Патриарх Евтимий”, икона на 
„Св. Патриарх Евтимий Търновски”, която беше осветена 
от отец Роман. 

Н.Пр. Румен Ралчев приветства новата Командерия и 
посочи основните задачи и важните насоки в бъдещото 
развитие на Командерията, като част от Велик Приорат 
България.

След тържествения събор, домакините от Командерия 
„Св.Патриарх Евтимий” организираха гала-вечеря, която 
протече в прекрасна обстановка на дружески разговори и 
много танци.  
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 9 февруари 
2014г. се про-
веде събор на 

Командерия 012 „Св.  
Димитър” – гр. Бургас. 
Това бе първият съ-
бор на командерията 
за 2014г. Присъстваха 
Рицари, Дами и Посту-
ланти. Съборът беше 
посетен и от трима спе-
циално поканени гости. 
Извърши се прием на 
двама постуланти, из-
несени бяха доклади на 
тема:  „Влиянието на 
Херметизма в изотерич-
ното познание“ от но-
воприетият постулант 
Димитър Стоянов  и  
„Посещението в Свети-
те Земи” (4-11.01.2014) 
организирано от  Велик 
Приорат България – от 
Командера на Коман-
дерия „Св. Димитър” 
Климент Атанасов.  
Докладите бяха приети 
с голям интерес и пре-
дизвикаха продължи-
телни и оживени дис-
кусии сред Братята и 
Сестрите. 

След проведения събор, 
Командерията присъст-
ва на специалното праз-
ненство, организирано 
от Рицаря Венелин Та-
шев.

Събор на Командерия 
„Св. Димитър”

гр. Бургас - 09.02.2014г.
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 КОМАНДЕРИИ КОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия 
„Улпия”

гр. Пловдив- 14.02.2014 г.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия 
“Св. Никита Ремесиански”
Отриване на Клуб на Тамплиера в гр. Кърджали- 18.02.2014 г.

С църковен водосвет и Събор Комадерия “Св. Никита Ремесиански” откри в самия цен-
тър на гр. Кърджали “Клуб на Тамплиера”.
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Събор на Командерия 
„Сердика”
гр. София- 21.02.2014 г.

 КОМАНДЕРИИ КОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Св. Йоан Кръстител”

гр. София- 24.02.2014г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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 КОМАНДЕРИИ КОМАНДЕРИИ

В с. Дебел дял /на 14 км от 
Габрово/ ревностните хрис-
тияни  издигат православен 

храм в чест на Свети Лазар Български 
-  Дебелдялски.

През месец април 2012 год. рица-
рите тамплиери от Габровска област, 
чиято Командерия носи името на 
свети Лазар Български, подемат ини-
циативата и амбициозната задача до 
пролетта на 2014 година да бъде за-
вършен храмът.

Има една мисъл, която гласи: ”Ко-
гато говорим за бъдещето има три 
вида хора.Тези, които го оставят да се 
случи. Тези, които правят така, че да 
се случи. И тези, които се питат как-

во се случи”. Рицарите и Дамите от 
Командерия Св.Лазар Български са 
от тези, които правят така, че бъде-
щето да се случи. Храмът в момента 
е покрит, хидроизолиран, отводнен, 
монтирани са трите кръста, поставе-
на е дограмата, направени са оградата, 
стъпалата и тротоарите. Външно и 
вътрешно е измазан. Вложени са над 
120  хил. лева, главно от дарителска 
дейност. С тамплиерска помощ са 
събрани и дарени парични средства 
и материали на обща стойност 21150 
лв.

В момента по поръчка на Коман-
дерията се изработва икона от дър-
ворезба, която ще бъде дарена при 

освещаването на храма. Уникалната 
творба с размери 80/60 см се изработ-
ва от Здравко Николов  в продълже-
ние на  5 месеца, със съдействието на 
отец Йгнатий. Идеята се зароди  при 
посещение на Командера Брат Бого-
мил, Брат Никола и Сестра Дарина  
на църквата в село Сандрово, област 
Русе.

Рицарите и Дамите от Команде-
рията канят желаещите да помогнат 
за довършването на това добро дело 
да дарят средства чрез дарителски 
фонд „Свети Лазар Български” по 
банкова сметка в ОББ Габрово-IBAN: 
BG90UBBS81411010124510; BIC: 
UBBSBGSF.

Църква 
„Св. Лазар 
Български”

Това е иконата на „Св. Лазар Български”, 
която ще бъде изработена от дърво.
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Тамплиерите  
от Команде-
рия "Княз Бо-

рис I" от Ордена на 
тамплиерите - Велик 
Приорат България 
направиха дарение 
на  бежанците, на-
миращи се в центъ-
ра "Военнна рампа". 
Лекарства, хигиенни 
материали, детски 
храни, играчки и 
още дълъг списък с 
предмети от първа 
необходимост бяха 
предоставени на  ко-
мисия, съставена от 
сирийски бежанци.

На дарението при-
съства и Председате-
лят на Агенцията за 
бежанците г-н Нико-
лай Чирпанлиев.

Дарение на Командерия 
„Княз Борис I” 
за сирийските бежанци

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

МИХАИЛ КАРАФЕЗОВ KTJ
Канцлер на Командерия „Св. Архангел Михаил”

1952-2014

Нашият патрон, Св. Бернар дьо Клерво, се обърна със следните думи към Рицарите Там-
плиери през 1128 г.: „Вървете напред, смели рицари, преследвайте неуморно враговете на 
Христовия кръст, бидейки 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 намираме 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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Йоан е последният пророк от 
Стария Завет и първият от 
Новия Завет. Той призова-

вал хората да се покаят в подготовка за 
пристигането на Христос- Спасителят. 
Започнал да кръщава в р. Йордан и 
околните притоци (в древността през 
зимата р. Йордан била изключител-
но пълноводна и бурна и поради това 
извършвал кръщението в притоците, а 
през лятото- в р. Йордан). Кръщение-
то, което той извършвал било символ 
на покаяние и вяра в Господ. Христос 
идва на р. Йордан, за да бъде кръстен. 
Първоначално Йоан отказва, тъй като 
го познава и заявява, че е "недостоен 
дори да завърже връзките на сандалите 
му", но Христос настоява. На р. Йордан 
Христос среща и петима от апослолите 
си, включително Петър. Оттам тръгва 
да проповядва за Царството на Господ-
Бог и започва публичната част от жи-
вота му. 

След смъртта на Йоан Мястото на 
кръщението става основно място за 
поклонение. Много от учениците на 
Йоан остават в региона, който е рожде-
но място за християнството. Строят се 
църкви, монаси живеят в пещери. Тази 
традиция продължава до ХІV в. След 
поражението на кръстоносците и упа-
дъка на Византия регионът е запуснат 
и завзет от местни племена. Потокът от 

поклонници напълно спира, а мястото, 
където е кръстен Христос е напълно 
изгубено.

Напълно е обясним огромният ис-
торически и религиозен интерес към 
повторното намиране на мястото. В 
търсенето се включват и йордански 
археолози. Те поручват запазените 
дневници на поклонниците, в кои-
то се указва мястото. Теодосий (530 г. 
сл.Хр.) пише " 5 римски мили северно 
от Мъртво море....там, където е кръс-
тен Христос има една колона, на коя-
то е закрепен железен кръст, там има и 
църква на Йоан Кръстител, построена 
от Император Анастасий". 40 години 
по-късно (570 г. сл.Хр.) Антоний от 
Пиаченца пише "Отстрани на р. Йор-
дан, където Господ е кръстен, на място 
където реката се разлива, мраморни 
стъпала слизат към водата".

За съжаление мястото, което йор-
данските археолози посочват след за-
дълбочени геоложки проучвания за 
бреговете на Мъртво море преди 2000 
г., се намира в милитаризирана зона, 
на границата с Израел, в 2-километро-
во минно поле. Поради това Кралят на 
Йордания на два пъти отказва в края на 
80-те години на ХХ-ти век всякакво про-
учване. Едва когато през 1994 г. е по-
дписан мирният договор между Израел 
и Йордания обезвреждането на мините 

става възможно и се пристъпва към ар-
хеологически разкопки. В рамките на 2 
години мястото е открито- на един от 
притоците на р. Йордан, съвсем бли-
зо до реката, и  в пълно съответствие с 
писмените сведения от древността.

Разкрити са останките на 5 христи-
янски църкви, построени една върху 
друга (мястото е тектонично и църкви-
те периодично са били разрушавани). 
Църквите са строени за отбелязване 
кръщението на Исус Христос. Доказа-
телствата са представени на всички ос-
новни християнски деноминации, кои-
то ги приемат и потвърждават, че това 
е мястото на кръщението. През 2000 
г. Папа Павел ІІ посещава мястото и 
официално потвърждава и съгласието 
на Католическата Римска Църква за на-
мирането на мястото на кръщението. 

В момента се подготвя и официал-
ното посещение на папата в Йордания, 
което ще се осъществи през 2014 г.

Днес Мястото на Кръщението от-
ново посреща стотици хиляди поклон-
ници от всички християнски деноми-
нации, търсещи благословия на земя, 
осветена от големи светии, пророци 
и Месията. Сред тях през януари 2014 
г. бяха и българските Рицари и Дами, 
дошли да се поклонят на това свято 
място.

"И тогава Иисус дойде 
от Галилея при Йоан 
на Йордан, за да бъде 
кръстен от него."
(Евангелие на Матей 3:13)

Ñåñòðà Õåðìèíà Ãåîðãèåâà DGOTJ 
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 ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО

Началото на града е обвито в 
мистика. Разположен в пло-
дородната долина на реката 

Джераш, където най-ранните следи 
от живот са от неолитната епоха (6-то 
хилядолетие пр. н. е.), неговото нача-
ло се свързва със няколко известни в 
древноста личности. Византийските 
извори посочват, че началото на града 
се поставя от Александър Македонски 
със заселването на ветерани. Самите 
жители на града обаче, почитали като 
основател пълководецът на Алексан-
дър Македонски – Пердика, на когото 
издигнали и специална статуя, споме-
ната също в изворите. След смъртта 
на Александър градът преминал в рам-
ките на Птолемеевата държава, като се 
превърнал в регионална база на Пто-
лемеите като Птолемей ІІ Филаделф 
(283-246) бил почитан и като основа-
тел на града. Впоследствие, градът бил 
присъединен към държавата на друг 
от Александровите пълководици и 
наследници - на Селевкидите, нарече-
на на основателя Селевкт, градът бил 
преустроен основно от един от най-
големите владетели от които – Антиох 
ІV (175 -164), който отново бил поче-
тен като основател на града. Дори се 
предполага, че римския храм на Зевс 
е всъщност наследник на по-ранен, 
елинистически храм на Олимпийския 
Зевс, които от своя страна бил офи-
циалният култ на Антиох ІV, почитан 
във всички градове на империята му, 
включително и Йерусалим. Градът, 
който се нарекъл „Антиохия на Злат-
ната река” (Chrysorhoas) се развил като 
един от основните елинистически 
центрове в региона. Самото наимено-
вание на реката показва значението, 
което тя имала за живота на жителите 
не само в града, но и околността. Ге-
раса се включил във федерацията на 

10-те града, т. нар. Дакаполис (от дека 
– гр. десет, полис – гр. град).

С отслабването на Селевкидската 
държава в края на ІІ в. пр. н. е., гра-
дът бил превзет от еврейския цар 
Александър Яней, който го включил 
в държавата на Хасмонеите. При уп-
равлението на царя-жрец се появила 
и първата еврейска колония в града, 
както споменава и еврейският историк 
Йосиф Флавий ("Юдейска война" I, 
4.8), впоследствие разкрита и чрез ар-
хеологически разкопки при които е 
била проучена древна синагога. През 
64 г. пр. н. е. градът бил включен в 
рамките на Римската република от 
Помпей, но това не било задълго, тъй 
като Август дал на Ирод Юдейското 
царство.

С отслабването на еврейската дър-
жава и териториалната експанзия на 
Набатейското царство която дости-

гнала на север чак до Дамаск, Гераса 
получил нова възможност за разви-
тие, намиращ се на изключително 
важния търговски път на подправките 
от Арабския полуостров към Среди-
земноморието. Градът се превърнал 
във важен център на набатейските 
търговци, като за неговия проспери-
тет роля изиграло и интензивното 
развитие на селското стопанство, до-
бре развито и рудодобива. Именно 
това позволило на града да преодолее 
бързо последиците от въстанието на 

евреите срещу римската империя през 
66-70 г. Нещо повече. През втората 
половина на І в. се построил изцяло 
нов град по вариант на т. нар. Хипо-
дамова система, представляща прави 
улици, пресичащи се перпендикуляр-
но и ориентирани по четирите посо-
ки на света, сред които изпъквали две-
те главни, украсени от двете страни с 
непрекъснати колонади, пресичащи 
се на т. нар. овален площад в своеоб-
разния център на града. Богатствата 
на жителите му позволили изгражда-
нето на импозантни административ-
ни и религиозни сгради, изключи-
телно силен тласък добил културният 
живот. Неслучайно, тук се родил и 
творил известният математик Нико-
мах от Гераса (І в.), неопитагоров фи-
лософ и математик, който написал 
„Въведение в Аритметиката”, книга, 
излагащи основните теории и свой-
ствата на числата и съдържаща най-
ранните известни ни гръцки таблици 
за умножение. Книгата се използвала 
в последвалите 1 000 години.

До най-голям разцвет на града 
обаче се достигнало след като гра-
дът бил включен в рамките на Рим-
ската империя през 106 г. когато 
император Траян присъединил към 
империята Набатейското царство и 
образувал нова провинция, която на-
рекъл Arabia Felix (Щастливата Ара-
бия) с център Босра. Градът вече не 
се намирал на границата, която била 
неспокойна и до известна степен 
ограничавала неговия просперитет, а 
бил въвлечен в римския провинциа-
лен живот. В рамките на империята, 
в рамките на Pax Romana, Джераш 
достигнал до своя апогей в развити-
ето си, както като търговски център, 
така и като металургичен. Изграде-

Гераса 
(Джераш)
Áðàò Èâî Òîïàëèëîâ KTJ

Най-голям разцвет гра-
дът достига след 106 г., 
когато император Траян 
го включва в рамките на 
Римската империя.



Òàìïëèåð • ìàðò 2014 ã.     33  

ните от римляните пътища и особе-
но пътя Via Nova Traiana, водещи до 
другите важни градски центрове като 
Филаделфия, Пела, Дион, Босра и 
др., както и спокойствието, което до-
несли римляните, били предпостав-
ки за това. Съответно, не случайно 
Траян бил почетен в надпис, поста-
вен на централната северна порта на 
град, т. е. тази, разположена на пътя 
идващ от столицата, като ‘спасител 
и благодетел’, а впоследствие него-
вия наследник – император Хадриан 
посетил градът през 129/130 г. на ко-
гото градът издигнал почетна арка. 
Започнал златният период в развити-
ето на града, който продължил през 
следващите 150 години, когато част 
от императриците и императорите 
били със сирийски произход. Били 
изградени по-голямата част от сега 
запазените монументи – почетната 
арка, храмът на Зевс, на Артемида с 
монументалните пропилеи и Нимфе-
ума, публични сгради, Тетрапилонът 
и др., били поставени множество ста-
туи и олтари, по-ранни улици били 
разшилени, архитектурната им украса 
от йонийски стил се сменила с римо-
коринтска. Това показва, че въпреки, 
че Джераш се намирал в рамките на 
клиентското Набатейско царство с 
неговото своеборазно културно влия-
ние, все пак, основно градът е бил по-
влиян от класическата култура на Рим 
и Гърция. Като израз на този прос-
перитет – икономически и културен, 
започнали да се секат монети за града, 
изобразяващи основните божества и 
покровители, почитани в града, ос-
новно Артемида и  Тюхе (за щастли-
ва Съдба). През ІІІ в. градът получил 
най-високият статут, който можел да 
получи един град в Римската империя 
– статута на колония, т. е. на умалено 

копие на самия Рим.

Край на този рацвет сложил граж-
данската война, при която импера-
тор Аврелиан превзел и разрушил 
Палмира (273 г.), но това довело до 
отслабването на границата и посто-
янната заплаха от Сасанидите и дори 
до превземането на важния граничен 
град Дура Европос. Търговията с Из-
тока била изключително ограничена, 
което довело и до забележителния 
упадък на Джераш. До средата на V в. 
било почти немислимо да бъдат из-
граждани нови импозантни сгради в 
града, който бил в хватката на бюро-
крацията и военните, задушили град-
ската автономия и инициативи. Един-
ствените нови импозантни и добре 
украсени сгради, които можело да бъ-
дат построени, са били християнски-
те базилики. До момента са известни 
13 раннохристиянски базилики само 
от града, което за град с неговите раз-
мери е много. А християнството било 
навлезнало в Сирия още през ІІІ в., а 
самият Джераш се превърнал във ва-
жен християнски център със значими 
епископи, борещи се усърдно срещу 
ересите на съборите, включително и 
Вселенските. Едва при управлението 
на Юстиниан І градът отново полу-
чил своя нов разцвет, когато сгради-
те били украсени с цветен мрамор и 
стъклени мозайки. Градът бил завла-
дян през 614 г. от Сасанидите, което 
довело до неговия упадък, с това не се 
сложило край на неговото съществу-
ване. Все пак, следвайки толерантна 
политика спрямо християните, много 
често по-толерантна дори от тази на 
Византия срещу своите поданици-
християни, новите господари на града  
построили множесгво джамии, но не 
само, че не разрушили християнските 

храмове, но били поддържани, както 
и останалите обществени сгради, ня-
кои от които придобили изключител-
на популярност в Сасанидски Иран. 
Една от тях е била Хиподрома, кой-
то се използвал за така характерните 
конни игри. Едва при управлението 
на халиф Язид ІІ (720/721 - 723/724), 
който бил иконоборец, са били уни-
щожени част от християнските изо-
бражения, довело до упадък на хрис-
тиянството. Но градът продължил да 
се развива и при Умаядите като тър-
говски център чак до VІІІ в., когато 
на 17 януари 747 г. при едно силно 
земетресение градът бил напуснат от 
жителите му. 

Въпреки това обаче, споменът за 
моща и величието на града останали 
и през следващите векове и неслучай-
но през лятото на 1121 г. той бил по-
сетен от император Балдуин ІІ, както 
пише Уилям от Тир, а пък през след-
ващия век мюсюлманския географ 
Якут пише за „някога могъщия град”.

Джераш е преоткрит за съвре-
менниците през 1806 г. от германе-
цът Улрих Яспер Зеетцен, който при 
обиколката си в Ориента попаднал на 
мястото, където било „много забав-
но” и имало „забележителни руини”.

Самият град е разделен от реката 
на две неравни части, като основна-
та му част била разположена на за-
падния бряг на реката. Площта му е 
била допълнително разделена от т. 
нар. via Sacra (свещенния път), която 
представлявала едно кардо (кардото е 
римска улица, ориентирана в посока 
север-юг) и пресечена на две места от 
два декумана (декумините са улици, 
ориентирани в посока изток-запад), 
украсени първоначално с йонийска 
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колонада от двете страни, частично 
заменена впоследствие с коринтска. 
От двете страни на кардото via Sacra 
се намирали и главните порти на гра-
да, т. е. северната и южната. Площта 
на града е достигала до 100 ха, с насе-
ление 10 – 15 000 жители.

От пост-елинистическия град в 
момента може да се видят основни-
те улици, украсени от двете страни с 
колонади, както и някои от частните 
сгради. Архитектурата и архитектур-
ната декорация в Гераса (Джераш) се 
отличава значително от останалите 
градове в региона. Този регион по-
начало се различавал от останалите 
в империята, защото за разлика от 
другите, където се срещали местната 
елинистическа традиция и римската 
императорска, се появила и още една 
силна традиция, свързана с Изтока. 
Ето защо, в случая с Гераса открива-
ме цял един „хор” от традиции. Тук 
откриваме, както ще видим едни от 
най-добрите образци в Близкия Из-
ток на „западното” римско влияние, 
на елинистическото, но пречупено 
през призмата на местните традиции, 
както и на персийското, тъй като пър-
воначално регионът е бил и неотде-
лима част от Персийската империя.

Още със самото пристигане, ту-
ристът вижда монументална арка, 

построена на основният търговски 
път, но извън рамките на града, мар-
киращ неговата територия и съответ-
но свещенна граница. Арката е била  
построена по решение на градските 
магистрати за да почетат император 
Хадриан, който изглежда, че прекарал 
зимата на 128-129 г. в града при поту-
шаването на Второто еврейско въста-
ние, начело на което бил Бар-Кохба, 
т. е „Синът на Звездата”. Тя е широка 
около 38 м. и принадлежи типа арки с 
три прохода, като страничните са об-
рамчени с излизащи пред арката по-
луколонади, носещи антамбелеман, а 
над централния проход и триъгълен 
фронтон. Над страничните проходи 
се откриват ниши, едикули, украсени 
отново в смесен стил. По този начин 
акцентът пада предимно върху стра-
ничните части на фасадата. Специа-
лен надпис, поставен върху атика, по-
казва, че арката е била построена по 
решение на градските магистрати.

Веднага след като се премине през 
арката се достига до ранновизантий-
ската църква на Мариан, разположена 
в непосредствена близост до Хипод-
рома. Според запазеният строителен 
надпис тя е била построена през 570 г. 
когато християнски епископ бил Ма-
риан, на името на когото е наречена. 
Тя е еднокорабна, с така характерните 

за сирийските църкви апсиди, които 
от външна страна са са правоъгълна 
форма, масивни. До наоса, който е ук-
расен с подова мозайка с геометричен 
орнамент, където е и самият строите-
лен надпис, се е стигало посредством 
нартекс, а в самата апсида са откри-
ти останките от епископския трон и 
синтрона, където са стояли монасите. 
Църквата е била гробищна, тъй като 
е била разположена в рамките на юж-
ния некропол на града.

Самият хиподром е един от най-
добре запазените в Римската империя, 
но същевременно с това и най-малки-
ят. Дължината му достига до 265 м, а 
ширината – 50 м. Бил е построен за 
конни надбягвания, откъдето идва и 
името му (гр. hippos – кон, dromos - 
коридор), като е побирал до 17 000 
зрители. Най-добре са запазени т. нар. 
carceres, които са представлявали про-
ходи с арки, където са се подреждали 
конете и започвало надбягването. По 
почти цялата дължина на арената, чак 
до полукръглата извивка в другия край 
(сфендоне) е била изградена spina, 
около която се състезавали колесни-
ците. Впоследствие, хиподромът бил 
се използван и за гладиаторски бор-
би, по времето на Сасанидския Иран 
вероятно се провеждали така извест-
ните конни игри.



ТАМПЛИЕРСКО ПЕРОТАМПЛИЕРСКО ПЕРО

Цялото

Връзките между тайните об-
щества винаги е била много 
силна и често те произлизат 

едно от друго. Малко известен е оба-
че факта, че те имат една обща основа 
от знания, обикновено закодирани в 
церемонии, обреди, притчи и разка-
зи които били достъпни до малцина 
посветени. 

Всъщност тези знания се разпрос-
траняват от хилядолетия и водят на-
чалото си от древния Египет, като 
са предавани устно - от учител при 
посвещението на ученик, достигнал 
до съответна степен на духовно усъ-
вършенстване, която му е давала въз-
можност да ги възприеме, разбере и 
приложи.

В Египет по това време се намира-
ла Великата ложа на Ложите на мис-
тиците, като през нейните Храмове 
минавали Неофити, които след това 
като Жреци, Адепти и Майстори се 
отправяли към четирите края на све-
та, носейки със себе си скъпоценното 
знание, с готовността, грижата и же-
ланието да го предадат на онези, кои-
то били готови да го получат. 

Дейността на тези школи по Мис-
терии, а в последствие и на тайните 
общества не се афишира, поради 
което за ученията и ритуалите за пос-
вещения се носят легенди. Тези це-
ремонии подлагали посвещаваните 
на строги изпитания и трябвало да 
пораждат в обществото благоволение 
и уважение. Но основно тези теж-
ки изпитания трябвало да променят 
представата на посветените за самите 
себе си. Те се надявали да придоби-
ят особени зрителни способности и 
познания, след преминаване на изпи-
танията. И тази вяра правила придо-
биването на способности и знания от 
такъв род по-лесно. Интересното тук 
е, че голяма част от посветените не 
разбирала, че всички хора имат такива 
способности и само от невежество не 

ги прилагат. Всъщност всички могат 
да достигнат тези висоти, но и днес се 
смята, че само посветените имат спо-
собности за това.

Сред великите Майстори на дре-
вен Египет живял един, когото Май-
сторите с преклонение приветствали 
като „Великият Велик“, "Майсторът 
на Майсторите" и го наричали Хер-
мес Тристмегист /Хермес Триждиве-
лики/, защото го считали за тройно 
велик- велик в трите свята: физиче-
ски, духовен и божествен. Твърди се, 
че той е реална историческа личност 
и учените му преписват основите на 
повечето съвременни науки, като ас-
трономия, химия и медицина. Алхи-
миците казват, че той е основателя на 
алхимията и астрологията. Суфите 
смятат, че е един от древните велики 
учители на това, което сега се нарича  
„Път на Суфите“. Херметици считат, 
че той е дал седемте ключа, които 
отключват всяка врата на Небето и 
Земята. Други изследователи /напри-
мер мавританския историк Саид от 
Толедо починал 1069г/ твърдят, че 
в различните култури Хермес е бил 
наричан с различни имена: в древен 
Египет – Хермес и Тот, сред евереите 
и в Библията – Енох, а сред арабите 
– Идрис. За латински аналог се смята 
Меркурий. В нашата страна се счита, 
че Хермес е един от великите Учите-
ли на Бялото Братство. 

Неговото учение в продължение 
на хиляди години е оказвало много 
силно влияние върху философии-
те на всички народи, нации и хора. 
Подобни знания ще открием в Све-
щените книги, в думите на Великите 
Духовни Учители на човечеството, в 
тракийските орфически мистерии, в 
шаманизма, в учението на толтеките 
/хората на знанието/, и др. Тяхната 
достоверност се потвърждава и от 
достиженията на квантовата физика, 
като аз смятам, че част от по- високо-

то нива но тези знания се съдържат 
в ритуалите и символите на тайните 
общества, които с развитието си през 
последните десетилетия постепенно 
се превърнаха в организации от за-
творен тип, които имат и съдебна ре-
гистрация.

Все пак защо тези учения са тай-
ни? Отговорът се крие в културните 
ни митове, според които честни и за-
блудени ентусиасти, си въобразяват, 
че могат с мъчения и умъртвявания 
да наложат върху варварския народ 
истина, която може да бъде разбрана 
единствено от Напреднали по Пътя. 
Затова основния принцип, който 
спазват посветените е: „Мляко за бе-
бетата, месо за мъжете”. 

Обобщавайки накратко херме-
тичното учение, следва да имаме 
предвид, че херметиците наричат Бог 
„Цялото”, като считат, че неговата 
вътрешна природа е НЕПОЗНА-
ВАЕМА, защото нищо освен самото 
ЦЯЛО не може да схване собствената 
си природа и битие. Но макар че ос-
новната природа на ЦЯЛОТО е Не-
познаваема, съществуват определени 
истини, които човешкият ум трябва 
да приеме. Тези истини са: 

ЦЯЛОТО е ВСИЧКО, което РЕ-
АЛНОСТТА ПРЕДСТАВЛЯВА. Ни-
що не може да съществува извън ЦЯ-
ЛОТО, иначе ЦЯЛОТО не би било 
ЦЯЛОТО.

ЦЯЛОТО е БЕЗКРАЙНО, защо-
то няма нищо друго, което да опреде-
ли, ограничи, огради, да постави гра-
ници или да намали ЦЯ-ЛОТО. 
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То е Безкрайно във Времето или 
ВЕЧНО, защото не съществува нищо 
друго, което някога да го е създало и 
не съществува нищо, което да го раз-
руши. То е Безкрайно в Простран-
ството – съществува Навсякъде и не 
съществува място извън ЦЯЛОТО. 
То е Безкрайно по Сила, или Абсо-
лютно, защото нищо не може да го 
ограничи, огради, сдържи или при-
чини - то не е подчинено на никак-
ва друга Сила, защото не съществува 
друга Сила.

ЦЯЛОТО е НЕИЗМЕННО, защо-
то не е подложено на промяна в дейст-
вителната си природа; не съществува 
нещо, което да предизвика промени в 
него; нещо, в което то да може да се 
промени. Към него не може да се до-
бави, от него не може да се извади; не 
се увеличава, нито намалява; не става 
по-голямо, нито по-малко в каквото и 
да е отношение. То трябва винаги да е 
било и трябва винаги да остане точно 
такова, каквото е в момента - ЦЯЛО-
ТО - никога не е имало, няма и нико-
га няма да има нещо друго, в което то 
може да се промени.

След като ЦЯЛОТО е Безкрайно-
то, Абсолютното, Вечното и Неиз-
менното, от това трябва да следва, че 
не съществува нищо извън  ЦЯЛО-
ТО. 

ЦЯЛОТО не е материя, не е енер-
гия или сила, ЦЯЛОТО е БЕЗКРАЙ-
НИЯТ ЖИВ УМ, когото просветле-
ните наричат ДУХ.

Всичко това формулира първият 
принцип на истината- ПРИНЦИ-
ПЪТ НА МЕНТАЛНОСТТА, който 
гласи: „ЦЯЛОТО е УМ, СВЕТЪТ Е 
МЕНТАЛЕН” /умствен/.

Този Принцип е въплъщение на 
истината, че “Всичко е Ум” и означа-
ва, че ЦЯЛОТО лежи в основата на 
“Материалния свят”, “Феномените 
на Живота”, “Материя”, “Енергия”; 
накратко, всичко то-ва, което е види-
мо за материалните ни сетива е ДУХ, 
който сам по себе си е НЕПОЗНА-
ВАЕМ и НЕОПРЕДЕЛИМ, но който 
може да се разглежда и да се приеме 
за УНИВЕРСАЛЕН, БЕЗКРАЕН, 
ЖИВ УМ. Той обяснява също така, 
че целият феноменален Свят, или 
Вселена, е просто едно Ментално 
творение на ЦЯЛОТО, подчинено 
на Законите на сътворените неща, и 
че Светът като цяло и всички негови 
части, или единици, притежават свое 
битие в Ума на ЦЯЛОТО, в който Ум 
ние “живеем, движим се и притежава-
ме свое битие”.

За да са по- ясни херметиците оп-
риличават ЦЯЛОТО и материалния 

свят като писател в мислите, на които 
живеят неговите литературни герои. 
Възможно е и друго по- съвременно 
описание: компютърна игра, в която 
са програмирани всички възможни 
действия на героите. А ако трябва да 
бъда още по- ясен най- добре е да си 
представим филма „Матрицата”, в 
който тя е олицетворение на матери-
алния свят. 

От изложеното се налагат няколко 
крайно еретични извода:
- ВСИЧКО Е БОГ- и земята, и рас-
тението, комара, животното, човека, 
което ни харесва и това, което не ни 
харесва. НЯМА НЕЩО, КОЕТО ДА 
НЕ Е БОГ, ВЪПРОСЪТ Е ДАЛИ 
ГО ОСЪЗНАВА.
- ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ЕДНО, или 
казано по друг начин, съществувам 
само Аз, или съществуваш само Ти, 
но в многобройни форми.
- НЕ СЪЩЕСТВУВА РАЗДЕЛЕ-
НИЕ от никой и от нищо.
- ЖИВОТЪТ Е ВЕЧЕН, или както 
казва Айнщайн „Смъртта е оптическа 
измама”.
- ЧОВЕК НЕ Е ТОРБА ОТ КОЖА 
С МЕСО И КОСТИ, ЗАХВЪРЛЕНА 
НЯКЪДЕ В ПРОСТРАНСТВОТО. 
- ЧОВЕК НЯМА ДУХ. ТОЙ ИМА 
ТЯЛО. ЧОВЕК Е ДУХЪТ.
- ЧОВЕКЪТ НЯМА ДУХОВНО ИЗ-
ЖИВЯВАНЕ. ЧОВЕКЪТ Е ДУХ С 
ЧОВЕШКО ИЗЖИВЯВАНЕ.
- И накрая тайната на тайните, това, 
което херметиците са предавали от 
учител на ученик. Това знание, което 
са развивали и пазели да не попадне в 
чужди ръце: ЧОВЕК Е БОГ В ПРО-
ЦЕС НА РАЗВИТИЕ. 

Интересно е как вижда този въ-
прос религията, и по-точно източ-
ната религия, тъй като тя е насочена 
повече към невидимия свят, докато 
хпистиянството е насочено към види-
мия свят.

Както е известно корените на 
част от источните религии тръгват 
от индуизма, чиято философия се 
основава на Ведите- древни свещени 
такстове, написани на санскрит. По-
следната част от Ведите се нарича 
Упанишади /т. е. подстъпи/ Основ-
ната идея в индуизма е, че разнообра-
зието на неща и събития,  които виж-
даме и чувстваме около нас, са само 
различни проявления на една и съща 
действителност. Тази действителност 
се казва Брахман и представлява за 
индуизма същото, което е Дхармакая 
за будизма. Брахман означава раста 
и е истинската реалност, вътрешната 
същност на всичко. Ние не разбира-
ме Брахман, заради магическата сила 
Мая /или Майя/, която се оприлича-
ва с материалния свят и създава илю-

зията за разнообразие. Подчертавам 
„илюзия”. Има само една реалност и 
тя е Брахман. Ние сме Брахман.

Индусите имат множество бо-
жества, но според свещените писания 
всички тези божества са отражение на 
един единствен Бог, на една единстве-
на действителност. Един Бог с хиляди 
имена и различни лица на една същ-
ност. Брахман е всички и един.

Индуската митология поставя в 
основата на сътворението танца на 
Шива. Легендата разказва, че матери-
ята се намирала в инертно състояние, 
докато в нощта на Брахман Шива не 
започнал своя танц. В този миг и ма-
терията започнала да пулсира в ритъ-
ма на Шива, чиито танц превърнал 
живота в един грандиозен цикличен 
процес на съзидание и унищожение, 
на раждане и смърт.

Индуската история на мироздани-
ето ни разказва за божието дело, тво-
рящо свещеното, чрез което Бог ста-
ва света, който става Бог. Вселената е 
огромна сцена на божествена пиеса, в 
която Брахман е магьосник, който се 
превръща в света, чрез съзидателната 
сила на мая и чрез действието на ка-
рмата. Същността на индуизма са със-
тои от освобождаването ни от илю-
зиите на мая и от силата на кармата, в 
осъзнаването чрез медитации и йога, 
че всички явления, които сетивата ни 
усещат, са част от една и съща реал-
ност, че всичко е Брахман, включи-
телно и ние самите.

В Будизма единната реалност, ко-
ято откриваме в различните предмети 
и явления във Вселената се нарича 
Дхармакая. Всичко е дхармакая. Всич-
ко е свързано с невидими нишки, като 
нещата са само различни проявления 
на една и съща реалност. Но това не 
е неизменяема действителност, а по 
скоро реалност, белязана от самсара, 
понятие с което се отбелязва преход-
ността на нещата, че всичко непре-
къснато се променя, че движението и 
промяната са свойствени на природа-
та. Между тези две религии има мно-
го и съществени разлики. И двете ни 
учат да гледаме отвъд маските, да раз-
бираме, че разликата крие единство, 
но прибягват към различни методи 
за да стигнат до целта. Индуизмът 
постига просветление чрез веданта и 
йога, а будистите, чрез свещения ос-
мостепенен път на Буда.

В Даоизма Брахман и Дхармакая се 
наричат Дао  /От Дао дъ Дзин –Пъ-
тят и постигането, на Лао Дзъ/. Дао 
е реалното, същината на Вселената, 
единното, от което произлиза мно-
жественото. Джуан Дзъ казва по по-
вод на Дао: Ако някой попита какво е 
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Дао и друг му отговори, нито един от 
двамата не знае какво е Дао.

Дао дъ Дзин започва с пророчески 
думи- Дао, което може да бъде изказа-
но, не е истинско Дао. Името, което 
може да бъде назовано не е истинско 
име, т. е. Дао е извън нашия хоризонт 
на разбиране. То е неизразимо. С едно 
отклонение ще посоча, че същото 
се казва и в юдейската Кабала- Бог е 
неизразим. В Упанишадите също се 
говори за недостижимостта на същин-
ската реалност, т. е. което очите не сти-
гат, думата също не стига, то е непо-
стижимо за ума, не го разбираме е не 
можем да учим другите. Самият Буда, 
когато бил помолен от един негов уче-
ник да определи какво е просветление 
отговорил с мълчание, позволявайки 
си да покаже само едно цвете. Онова, 
което Буда искал да изрази с този жест 
известен като Проповедта с цветето е, 
че думите ни стигат само за предмети и 
идеи, които са ни познати. Буда казал: 
Името служи, за да обозначим онова, 
което смятаме, че е дадено нещо или 
състояние и това го отделя от другите 
неща и състояния, но когато се опита-
ме да видим какво се крие зад името, 
откриваме нещо все по- голямо и по- 
сложно, което не може да бъде разде-
лено. Връщайки се към даоизма, Дао 
подчертава, че Вселената се  люшка 
между ин и ян, двете лица, които от-
мерват ритъма на установените цикли 
на движение и чрез които се проявява 
Дао. Според даоизма Животът е хар-
монията между ин и ян. Реалното не-
прекъснато се мени, но промените са 
циклични, надделява ту ин, ту ян. Но 
крайностите са илюзии на единното. 
Буда говори за двойственост. Светли-
ната и сянката, дългото и късото, чер-
ното и бялото могат да бъдат познати 
само по отношение едно на друго. 
Светлината не е независима от сянка-
та, нито черното от бялото, т. е. няма 
противопоставяния, а взаимна обвър-
заност. От тук лесно можем да видим,  
че за даоизмът всичко е Дао /т. е. Път 
или Бог/.

Как стои този въпрос от научна 
гледна точка?  Преди да отговоря ис-
кам  да отбележа, че всички квантови 
физици и астрономи вярват в Бог, но 
не онзи библейския Бог, а в ЕДНА 
СЪЗИДАТЕЛНА СИЛА, С РАЗУМ 
И СЪЗНАНИЕ, НЕ ЗАДЪЛЖИ-
ТЕЛНО МОРАЛНА, НИТО ЛОША, 
НИТО ДОБРА.

Ето как те се опитват да докажат 
съществуването на Бог. Естествено не 
могат да го открият с мощен телескоп, 
не могат да изследват неговото ДНК. 
Затова смятат, че той се е прикрил 
много изкусно. Но смятат, че за да се 
докаже неговото съществуване може 

да се стъпи на три опорни точки.

Първата е: БОГ Е ИЗКУСЕН 
ТВОРЕЦ, КОЙТО СЕ Е СКРИЛ, ЗА 
ДА БЪДЕ НЕВИДИМ. А това, което 
се вижда, сериозно затруднява задача-
та да се докаже неговото съществува-
не.

Втората опорна точка е: БОГ В 
НАУЧНИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ Е 
НЕОБХВАТЕН КАТО ИДЕЯ, ПО-
РАДИ КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ДОКАЖЕ НЕГОВОТО СЪЩЕСТ-
ВУВАНЕ, прибягвайки до телескоп 
или микроскоп. 

Нека да си представим, че Вселе-
ната Е Бог /както казва Айнщайн/, 
който физиците и математиците на-
блюдават, както един инженер гледа 
един телевизор. Ако го попитаме как-
во е телевизия, той ще ни отговори, 
че телевизията, това са части, кабели 
и електрически схеми, подредени по 
определен начин. Разбираемо е, че 
това не изчерпва телевизията, която 
е много повече от това описание. Тя 
включва програми, има психологиче-
ско въздействие, позволява излъчва-
нето на послания и т. н. 

Същото се отнася и до Вселената. 
Тя има своя програма, разполага със 
свой софтуер, притежава потенциал, 
който многократно надхвърля сума-
та от потенциалите на собствените й 
компоненти. Тоест Вселената е много 
повече от хардуера, който я съставя. 
Тя е гиганска софтуерна програма, 
хардуерът на която съществува само 
като възможност за осъществяването 
на тази програма. 

По същият начин е изградено и 
едно човешко същество. То е изграде-
но от клетки и тъкани, органи и нерви 
Това е неговия хардуер. Но човешко-
то същество е сложна структура при-
тежаваща съзнание- то мисли, плаче, 
смее се, обича, страда, пее, мечтае. С 
други думи ВСЕЛЕНАТА Е ХАРДУ-
ЕР, ПРЕЗ КОЙТО ПРЕМИНАВА 
СОФТУЕРА НА БОГ.

Това поставя някои любопитни 
въпроси. Щом ние човешките съще-
ства сме част от Вселената, това озна-
чава, че ние също сме част от харду-
ера. Но дали ние самите не сме една 
вселена? Дали Вселената не е нещо 
толкова голямо и огромно, че не го 
виждаме, защото то става невидимо? 
Нещо толкова голямо за нас, колко-
то ние сме за нашите клетки? Дали не 
представляваме за Вселената това, ко-
ето невроните представляват за нас? 
Дали от една страна не сме вселената 
на невроните, а от друга- неврони на 
нещо по- голямо? Дали Вселената не 
е органично тяло, а ние сме само ней-

ните миниатюрни клетки? Дали ние 
не сме Богът на клетките, а ние, от 
друга страна, клетките на Бога.

Нашата Вселена е безкрайна. Пър-
воначално учените са смятали, че ато-
мът е основната частици. В послед-
ствие се установява, че той е съставен 
от по- малки частици, протоните, не-
утроните и електроните. По- късно се 
разбира, че те от своя страна се делят 
на още по- малки частици- кварките, 
като някои учени смятат, че те се де-
лят на още по- малки, те на по- малки 
и т. н., както при парадокса на Зенон.  

Зенон е древногръцки философ, 
които си поставил за решение т. нар. 
задача за „Ахил и костенурката”, ус-
ловието, на която е: „Ако пуснем една 
костенурка по пътя и след известно 
време Ахил започне да тича след нея, 
за колко време, той ще я достигне и 
изпревари?“

Зенон разсъждава така: За полови-
ната от времето, през което Ахил ще 
достигне костенурката той ще измине 
половината от разстоянието. Поло-
вината на останалата част от разсто-
янието /т. е. 1/4/ той ще измине за 
една четвърт от времето. Останалата 
половина /т. е. 1/8/ от разстоянието 
той ще измине за една осма от време-
то, след това 1/16 и т. н. до безкрай, 
като ще приближава все- по близо и 
по- близо, но никога няма да достигне 
костенурката.

По същата логика всичко може да 
се дели до безкрайност. По същата 
логика всичко може да се множи до 
безкрайност. Нашата Вселена е огро-
мна, но според последните космоло-
гични теориитя може да е само една 
от билионите вселени. И е възможно 
Вселената да не е нищо друго, а ме-
хурче пяна сред обширен океан от 
много подобни мехурчета. Това се 
нарича Метавселена. Вселената може 
да е безкрайна, а може и да е крайна /
за сега не е ясно/, но да няма граници. 
Така, както Фернандо Магелан- пла-
вал на запад, обиколил Земята и дос-
тигнал там откъдето е тръгнал.

Но въпреки, че Бог не може да 
се наблюдава, има индеректен начин 
да се достигне до доказателството за 
неговото съществуване и това е Тре-
тата опорна точка: Наличие на две 
основни характеристики: РАЗУМ И 
ИНТЕНЦИЯ.

Всъщност тук трябва да отговорим 
на въпросът: Съществува ли разум 
и цел в сътворяването на Вселената? 
Така например, когато наблюдаваме 
въртенето на Земята около Слънцето, 
смятаме, че има смисъл в това движе-
ние. 
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Но дали този смисъл е нарочен 
или непредвиден, защото лесно би 
могло да бъде случайност. Защото 
тогава не бихме могли да говорим за 
някаква божественост. 

Трудността идва от проблема, 
че понятието „интенция” /умисъл/ 
трудно може да се установи. На-
пример, всеки адвокат знае, че в съ-
дебните зали една от най- големите 
трудности е да се установи подсъди-
мият умишлено ли е извършил прес-
тъплението, тъй като той усърдно се 
защитава опитвайки се да докаже, че 
всичко е било нещастно стечение на 
обстоятелствата. Същото е и във Все-
лената. Оглеждайки се наоколо, във 
всичко можем да открием смисъл и 
разумност. Но въпросът е дали тази 
разумност е непредвидена или има 
определен замисъл зад всичко това.  
И ако е замисъл, то какъв е той?

Тук ще разкажа за часовникът на 
Уйлям Пейли, който твърди, че ако 
намерим часовник на земята, веднага 
ще разберем, че той е бил замислен и 
изработен от разумно същество има-
що определена цел. Въпросът, който 
задава Пейли е, ако това е валидно за 
нещо толкова просто, каквото е един 
най- обикновен часовник, защо да не 
е валидно и за нещо толкова много 
по- интелигентно и сложно, каквато 
е Вселената.

Айнщайн има една много извест-
на фраза: „Онова, което наистина ме 
интересува, е дали Бог е могъл да сът-
вори света по друг начин, тоест дали 
изискването за логическа простота 
оставя някаква свобода”.

Може би за да се отговори на този 
въпрос трябва да се отговори на въ-
проса, ако началните условия бяха 
други, колко по- различна щеше да 
бъде Вселената? Тук под начални 
условия се разбират големия взрив и 
първите моменти от сътворението на 
Вселената.

Учените са изчислили, че има два 
възможни пътя да свърши Вселената. 
Единият е топлинна смърт: Вселена-
та спира да се разширява и започва да 
се свива, докато колапсира /това е т. 
нар. „Голям срив”/. Това може да се 
онагледи, като хвърлена монета. От-
начало тя преодолява силата на гра-
витация и се издига нагоре, докато 

гравитацията отново вземе надмощие 
над нея /това е т. нар. точка „Оме-
га”/ и тя започва да пада. Втората е 
ледена смърт: Вселената безкрайно се 
разширява, докато привърши цялата 
енергия и тя се превърне в ледено гро-
бище. Разбираемо е, че в двата случая 
става въпрос съответно за непреодо-
ляване и преодоляване силите на гра-
витация. Някои учени смятат, че сега 
се намираме на разделителната черта 
между тези две възможности. Може 
би се намираме в точката на равнове-
сие, когато силата на разширението и 
гравитацията се уравновесяват.

Учените смятат, че ако енергията 
освободена при Големия взрив беше 
по- малка, материята щеше да се вър-
не назад и да се смаже в огромна чер-
на дупка. Ако енергията беше малко 
по- голяма материята толкова бързо 
щеше да се разпръсне, че Галактиките 
нямаше да имат време да се образуват. 
Тук трябва да се обърне внимание на 
факта, че разликата в това по- малка 
или по- голяма енергия е 10 на сте-
пен 120, или десет със сто и двадесет 
нули.

А ето и как е била създадената ма-
терията:

След Големия взрив не е имало 
материя. Температурата тогава е била 
толкова висока, че атомите не са мог-
ли да се формират. Вселената е била 
врящ бульон от частици и античас-
тици, които се раждали от енергията 
и постоянно се анихилирали взаим-
но. Тези частици /наречени кварки 
и антикварки/, са идентични, но с 
различни заряди, които при допир из-
бухват и се превръщат отново в енер-
гия. Колкото повече се разширявала 
Вселената, толкова по- ниска ставала 
температурата, при което кварките и 
антикварките започнали да образуват 
по- големи частици наречени андро-
ни, но продължили да се анихилират 
взаимно. Така била създадена мате-

рията и антиматерията, които били 
в еднакви количества и взаимно се 
унищожавали, от което се разбира, че 
Вселената била изградена от нетрайна 
енергия и частици. Но станало така, че 
по някакъв загадъчен начин на всеки 
10 хиляди милиона /10 000  000 000/ 
античастици се образували десет хиля-
ди милиона и една  /10 000 000 001/ 
частици, като тази толкова незначи-
телна разлика /от една неунищожена 
частица/ е била в състояние и е произ-
вела материята във Вселената.  

Установено е, че  структурата на 
една звезда зависи от деликатното 
равновесие във вътрешността й. Ако 
излъчването на топлина е прекалено 
голямо звездата се превръща в син 
гигант, а ако е прекалено слабо тя се 
превръща в червено джудже. По всяка 
вероятност, поради тези си качества и 
двете нямат планети. По- голямата част 
от звездите, включително и Слънцето, 
се намират между тези две крайности, 
и е интересно, че стойностите между 
тези две крайности са много вероятни, 
но не са се получили. Ако се променят 
съвсем малко стойностите на гравита-
цията, на електромагнитното взаимо-
действие или съотношението между 
масите на електрона и протона и нищо 
от това, което виждаме във Вселената 
няма да е възможно.

Има и много други подобни неща, 
на които сега няма да се спирам, но 
ако се върнем отново на въпроса на 
Айнщайн, то тогава отговорът би бил 
„НЕ”. Бог не е можел да направи Все-
лената по друг начин.

Можем да зададем много други 
въпроси: „Защо е създадена Вселена-
та? Защо се появява човека? Не е ли 
вселената един огромен компютър, в 
който е заредена програмата „човек“ 
или тя е декор на сцената, върху която 
трябва да изиграем най- голямата си 
роля? Дали по този повод Шекспир е 
казал знаменитата си фраза „Светът е 
театър, а хората актьори?“

Може би всеки търси своя отговор. 
Ние сме хора и търсенето не ни пла-
ши. Отговорите също. Това правим 
от началото на света. И ще го правим 
до неговия край. 

Просто е: В ТАЗИ ИГРА НА-
РЕЧЕНА ЖИВОТ, НЯМА ДРУГО 
КАКВО ДА СЕ ПРАВИ.

Учените смятат, че ако 
енергията освободена при 
Големия взрив беше по- 
малка, материята щеше да 
се върне назад и да се смаже 
в огромна черна дупка.
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ЕЗОТЕРИКАЕЗОТЕРИКА

Нашият мисловен свят
Áðàò Ïëàìåí Ëàçàðîâ KCTJ

Темата, с която бих искал да 
Ви запозная, може би не ви 
е непозната и дори може да 

има хора, които могат да кажат много 
повече от написаното тук. Въпреки 
това си позволявам да споделя с вас 
мислите по-надолу, тъй като в една 
или друга степен, ми се наложи да из-
питам пряко влиянието на силата на 
мисловната енергия. За щастие това 
влияние за мен беше положително и 
градивно и не бих сбъркал ако кажа, 
че то е една от при-чините сега да седя 
тук сред вас и да се радвам на вашето 
приятелство и благоразположение.

Ако приемем, че мисълта е вид 
материя, но много по-фина от по-
знатата ни до сега, включително и 
от полевата форма на материята, то 
изказаното по-долу изобщо няма да 
прозвучи необичайно, нелогично 
или неестествено.

В англоезичната литература се 
говори за „веществото" Лууш, което 
наподобява етерна субстанция, въз-
никваща от съзнателните процеси, с 
които човекът възприема реалността 
около себе си. Счита се, че човешки-
те възприятия и съзнателни интер-
претации на това, към което насоч-
ваме вниманието си, са способни да 
възпроизведат определени остатъч-
ни „вещества", които са наречени 
„Лууш". Тези „вещества" придобиват 
самостоятелна плътност и по-нататък 
с тях се обясняват цели метафизични 
сектори, като митологичните реално-
сти например, така наречените маф-
лоци или устойчиви теории, пара-
дигми, с които ние хората си служим 
през епохите и избираме да опреде-
ляме като „най-важното от живота". 
Според тази теория например сега, 
когато четем/слушаме този текст, 
също възпроизвеждаме опреде-
лени настроения, съпреживява-
не, приемане или от-хвърляне, 
съпричастност или отегчение.

Всички тези чувства отделят 
нещо като светъл прашец от енер-
гийната ни структура, който психо-
логически може да се обясни като 
насоченост на нашето внимание към 

определени посоки на мислене, които 
ни свързват с вярваната от нас Вселе-
на. Матрицата или липсата на Матри-
ца, в зависимост от това накъде сме 
насочили мислите си. Тези насочени 
резултати от нашето съзнание, наре-
чени от теорията „Лууш", са особено 
ценен субстант на едно понататъшно 
градиране на Реалността.

Казахме, това са системите от въз-
гледи, митологии, устойчиви образи, 
които обясняват света и дават вдъхно-
вение за по-нататъшното развитие. 
Определени далекоизточни възгледи 
съединяват този устойчив субстрат 
с идеите за Карма, или устойчиво и 
справедливо еволюционно развитие, 
което по силата на доктрината можем 
да проследим до бъдещия му край, 
все едно че разсъждаваме за отминала 
история; разказ от типа на митология-
та, религията или възпитателната цел 
на нравоучението. Теорията „Лууш" 
продължава и нататък, като засяга 
още метафизични въпроси, свързани 
с енергоинформационните паразити 
(мафлоци) и свързаните с това Пред-
разсъдъчни светове. Предразсъдъчни 
светове тук наричаме един вид устой-
чиви системи на интерпретация на 
света, един вид колективни матрици 
на възпри-ятие-интерпретация, която 
хората избират и съответно преживя-
ват относително единно, „на стада". 

Теорията „Лууш" учи, че това спе-
циално метафизично вещество, от-
деляно от нашето съзнание, може да 
послужи в изграждането на тези „по-
горни светове", които можем да срав-
ним със „световете" на изкуството, 
науката, религията, както и медийния 
образ.

Счита се, че веществото „Лууш" 
притежава особени свойства, които 
зависят от настроението ни в момен-
та, когато сме създавали този Лууш. 
Нашето съзнание може да създава 
„доброкачествен" Лууш, но също така 
и по-малко качествен, като например 
продуцирания по време на раздраз-
нение, страх или физически стрес. 
Всичките тези чувства от гледна точ-
ка на осъзнаването са съвсем илюзор-
ни, но преживяването на временната 
физическа реалност като „реална", 
прави изпитанието на негативните 
чувства да създаде един особен вид 
„черен Лууш". Концепцията на тео-
рията „Лууш" е, че създаваното от нас 
мисловно вещество привлича към нас 
определен тип същества, намерения 
и идеи, които от своя страна предиз-
викват „прожектирането" на по-ната-
тъшния „филм на реалността", въз-
приеман от всеки от нас по отделно 
като „истинската реалност".

От тук изхождат някои далекоиз-
точни теории, като признават фалша 
на видимото и го детронират напълно 
от стремленията си, естествено пре-
минавайки по този начин към това, 
което християните, юдеите и мю-
сюлманите могат да определят като 
Царство небесно. Според конспи-
раторските идеи, които гравитират 
около теорията „Лууш", съществу-
ват определен тип съзнания, които 
„се хранят" с произвеждания от нас 
Лууш и заради това съзнателно се 
опитват да ни накарат да го произ-
веждаме за тях. Това е един вид енер-
гоинформационен паразитизъм, при 
който един вид човечеството страда 
от колективна психическа болест, 
ограничаваща съзнателните ни стре-
межи само към неща, които ни карат 
да произвеждаме безмис-лено голямо 

ства  придобиват
ност и по-нататък 
ли метафизични
огичните реално-
наречените маф-
и теории, пара-
ората си служим 
раме да опреде-
ото от живота". 
например сега, 
ме този текст,
аме опреде-
ъпреживява-
от-хвърляне,
отегчение.

увства отделят 
рашец от енер-
а, който психо-
се обясни като 
то внимание към

точни теории, к
на видимото и го
от стремленият
минавайки по т
което християн
сюлманите мо
Царство небе
раторските ид
около теория
ват определен
„се хранят" с 
Лууш и зарад
опитват да ни 
веждаме за тях. Т
гоинформацион
който един вид
от колективна 
ограничаваща с
межи само към 
да произвеждам
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количество Лууш. Това са силно не-
продуктивни откъм еволюционен за-
ряд зони, които бълват Лууш, обилно 
събиран от нашите паразити и раз-
въждащ ги около градските съ-средо-
точия в огромни количества.

Счита се, че тези енергоинформа-
ционни паразити са придобили орга-
низирано съзнание и са изградили за 
хората един вид „ферми", лагери за 
размножаване и уголемяване, в които 
на всеки му се налага във все по-ед-
нообразна степен да се концентрира 
преди всичко в усвояване на един вид 
етикет и език, подчинява-нето на на-
пълно безхарактерен делови живот 
и уреждане на едно материално сто-
панисване, свързано с някакъв вид 
семейно планиране и даване на поко-
ление. Твърде малко място остава за 
едно цялостно зареждане на себе си с 
напълно чисто, дълго и ненасилстве-
но развитие, израстване и отдаване на 
спокойствието от глъчката на живота, 
сравнимо спокойствие с най-дълбин-
ните медитации на съзерцанието.

Изнервеният автотрафик, бърза-
нето по график и притеснението за 
кредит, съчетани с постоянна реклама 
и отлагане на истинското съвършен-
ство за някой бъдещ момент, който 
междувременно винаги, когато на-
стъпи, е твърде кратък, се определят 
като умишлени патила, въведени в 
ежедневието на хората, за да се при-
нудят те да отделят още и още коли-
чества Лууш от своето притеснение, 
задъхване и изнервяне, вместо да бъ-
дат оставени на спокойствие за съп-
реживяването на такива възвишени 
„понятия", каквито са Радостта, Би-
стротата и Летенето през приказни 
пространства. Вместо това витаят чув-
ство на отговорност, пред-пазливост, 
безпокойство, трудност в доверието 
или наказване на отдаденото доверие, 
насилие, фарс, военно-болестна пси-
хоза или твърде скучновати индекси 
от световните фондови борси.

Според теорията ние биваме за-
държани в обятията на един изкуствен 
ред, който не е нито необходим за нас, 
нито приятен, за да произвеждаме по-
вече Лууш от обикновено и за сметка 
на това изоставаме в своето развитие, 
заслабваме, объркваме се и в послед-
на сметка образуваме един по-ниско 
развит „цивили-зационен организъм", 
резултатите от което са бедствия, недо-
имък, война, разврат и драматизъм. Па-
ралелно с това човешкият вид е спосо-
бен и на много други цивилизационни 
модели, определяни днес като утопии, 
романтизми, идеали. Всички реално-
сти, които можем да си представим, са 
напълно възможни според теорията 
„Лууш", която изобразява продуцира-

ното от нас вещество като корелативно 
на посоките, към които сме съсредото-
чили вниманието си. Така например, 
ако един човек се „зариби" от дадена 
религия, е способен да си предизвика 
едно истинско обкръжение от ангели 
и божества; ако друг бъде силно впе-
чатлен от творчеството на определен 
автор, е способен да реконструира об-
рази от неговото творчество в своята 
собствена реалност; ако накрая човек 
повярва в рекламите, е напълно резон-
но да се очаква, че той ще започне да 
„сънува" именно такъв свят, какъвто 
му се указва. Ето защо, според конспи-
ративната теория, е толкова важно кой 
ще владее медиите, съобщаващи на 
обществеността кое е „същественото 
от деня".

Днес вниманието към тези сим-
волни езици е по-фриволно, и се про-
явява главно когато се прави анализ 
на човешката мотивация, наме-рения 
- това в момента се прави предимно 
в маркетингови фирми, политически 
щабове или институти за управле-
ние на кризи. Някои кон-спиративни 
теории определят занижаването на 
интереса към философско-идеалис-
тично обяснение на реалността като 
преднамерен акт на нашите енерго-
паразитиращи гравитанти, които се 
стремят да ни държат откъснати от на-
шата еволюция и да ни принуждават 
да им произвеждаме все повече Лууш. 

Счита се, че най-полезния за тях вид 
Лууш е произвеждания в със-тояния 
на страх, депресия, сексуална възбуда 
или безмислено угнетяване и отегче-
ние. Произвежданият от нас Лууш в 
състояния на радост, детска жизне-
ност и чистосърдечно тържество е 
по-непригоден за паразитиращите 
същества и те отчаяно се стремят да 
ни накарат да не изпитваме такива 
състояния. Те постоянно влизат в 
главите ни, въздействат на мозъчните 
ни процеси и се явяват като мислов-
ни образи в съзнанията ни, опитващи 
се да ни накарат да се раздразним на 
нещо, да се притесним, да изпитаме 
страх или сексуално желание. Чове-
кът по този начин се озлобява, загуб-
ва сърдечното си отношение към све-
та и престава да обича всички; загубва 
яснотата на възприятията си, става 

по-малко мисловно подвижен, при-
добива рутина и загубва способно-
стите си да се адаптира по градивен за 
него начин спрямо „прожектирания 
като Реалност филм". Човешкият жи-
вот става скучен, невротизиран, бо-
лезнен, мъчителен и безмислен, под-
хранван само привидно от усилията 
за просперитет и постиганите лично-
об-ществени човешки „каузи".

Ако теорията за Лууш е вярна, т.е. 
правдиво описва заобикалящия ни 
свят и ситуацията, в която се намира-
ме, то искам да ви кажа, че човешкият 
род не е загубил битката - има избор, 
и има път пред себе си. Този път за-
почва от самите нас - от нашите тела 
- дом на нашите души, от нашите ми-
сли и стремежи. А какво представлява 
това в същност? Това е пътят на на-
шето умствено, нравствено и в крайна 
сметка духовно усъвършенстване, но 
това е предмет на отделна тема или 
дискусия, която, разбира се, можем и 
трябва проведем, защото е в интерес 
на всички ни, т.е. на нашето духовно 
развитие.

Да се усъвършенстваме духовно 
означава преди всичко да осъзнаем 
материалния характер и същност на 
мислите си и да осъзнаем че, като 
всяка друга материя, мисленето - съ-
ответно мисловните форми, които 
образуваме, имат определено мате-
риално влияние върху нас самите и 
на хората около нас. Това влияние е 
толкова по-силно колкото по-силна 
е енергетиката на отделния човек, из-
лъчващ определени мисли. Във всеки 
случай обаче това влияние не е никак 
малко или маловажно, за да бъде пре-
небрегвано повече от нас - тези, кои-
то искаме да се развиваме.

Естествено, като следствие от го-
рното, трябва да започнем най-напред 
със себе си. Трябва да се научим да 
контролираме мисловното си излъч-
ване така, че то да ни помага да бъдем 
радостни, уравновесени и благодарни 
на съдбата за това, което имаме и това 
което правим.

В своята история хората са откри-
ли различни подходи и системи като 
започнем от древните източни уче-
ния, преминем през ученията на дре-
вногръцките философи и стигнем до 
някои по съвременни учения.

Всички те ни показват един един-
ствен път - пътя на себепознанието 
и от там осъзнатото наблюдение и 
анализиране на нашите постъпки и 
на случващото се в заобикалящия 
ни свят като неизбежен резултат от 
действието на закона за всемирната 
свързаност и причинно следствените 
връзки. 

Трябва да се научим да 
контролираме мисловното 
си излъчване така, че то да 
ни помага да бъдем радост-
ни, уравновесени и благо-
дарни за това, което имаме 
и това което правим.
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Книгата „Числа“ е четвърта-
та книга от Петокнижието 
на Мойсей. Тя е наречена 

така /на лат. Numeri, а на иврит – Бе 
мидбар/, защото още в уводната й 
част се говори за преброяването на 
израилтяните – род по род.

Евреите са вече втора година в 
пустинята, след изхода си от Египет, 
когато Господ заръчва на Мойсей и 
брат му да се извърши преброяване 
на населението: „Пребройте цялото 
общество Израилеви синове според 
родовете им, според челядите им, 
според броя на имената им, всички от 
мъжки пол до един: от двайсет години 
и нагоре, всички способни у Израиля 
за война; според опълченията им ги 
пребройте - ти и Аарон“.

Малко странно звучи тази заръка 
насред пустинята, тъй като /ако се 
доверим на библейските текстове/, 
остават още около 38 години скита-
не из пясъците. Господ не може да не 
знае това и въпреки всичко нарежда 
преброяването. Вероятно това е нуж-
но, за да може предварително да се 
преценят силите на израилтяните за 
бъдещите военни конфликти. Не слу-
чайно един от критериите, освен 21-
годишната възраст, е и „способността 
за война“. Господ изрежда поименно 
и „началниците“ на родовете – на 
всички единадесет еврейски колена. 
Преброяването и извършено съвест-
но и коректно. То показва 603 550 
души, всеки над 21-годишна възраст 
и годен за война. В преброяването не 
влизат синовете на коляното на леви-
тите, които са преброени по-късно.

Много от съвременните изследо-
ватели предполагат /и съвсем не без 
основание/, че тази цифра е силно  
преувеличена. При наличие на толко-
ва мъже, способни да носят оръжие, 
ако към тях се прибавят предполага-

емия брой жени, деца под 21 години 
и пеленачета, а също и тези, които са 
небоеспособни или в старческа въз-
раст, приблизителното изчисление 
показва народ от около 2 млн. души. 
Към момента не е открито нито едно 
археологическо доказателство, което 
да дава сведения за движението на 
такова огромно множество от хора 
в пясъците на Синайската пустиня. 
Нещо повече – това движение про-
дължава около 40 години, заедно с 
целия необходим обоз от палатки, 
продоволствие, вода и т. н., с всички 
раждания и погребения, присъщи на 
един народ. Очевидно идеята на кни-
гата е малко по-различна. 

Във втора глава на книгата Господ 
дава указания как да се разполагат ро-
довете при подреждането им на стан, 
а в третата глава ясно показва ролята 
на левиевите синове. На тях е отреде-
но да бъдат стражи на първосвещени-
ка Аарон, а също и „стража за цялото 
общество при скинията на събрание-
то, та да се извършват службите при 
скинията; нека пазят всички вещи на 
скинията на събранието и да бъдат на 
стража за синовете Израилеви, та да 
се извършват службите при скиния-
та“. Левиевите синове също са пре-
броени – те са 22 000. Господ ги „взе-
ма за себе си“, вместо първородните 
израилеви синове. Малко по-нататък 
в книгата се нарежда на Аарон да из-
върши посвещаването на левитите в 
служба на Господа, предшествано от 
специално „очистване“. Всеки от тях 
над 25-годишна възраст е длъжен да 
постъпва на служба в скинията на съ-
бранието и да служи до навършване 
на 50 години. Над самата скиния Гос-
под праща „облак денем“ и „нещо 
като огън нощем“. Множеството сле-
ди облака и когато той се вдигне, из-
раилтяните тръгват на път. Когато се 
спусне, те спират на стан. 

Господ нарежда на Мойсей да на-
прави две сребърни тръби за свиква-
не на народа и вдигане на становете, 
след което дава точни указания кога и 
как да се свири с тях. Тези тръби въз-
вестяват потеглянето от Синай – съв-
сем точно упоменато – „на втората го-
дина, през втория месец на двайсетия 
ден“. /от Изхода/. Следва епизодът 
с оплакването на народа от липсата 
на месо и упреците срещу Мойсей. 
Господ отново постъпва великодуш-
но – той нарежда да се съберат 70 от 
старейшините на народа, които за-
едно с Мойсей да носят отговорност 
за случващото се. След това изпраща 
на народа ята пъдпъдъци, всички се 
снабдяват с месо. Ала следва и нака-
зание – „Месото беше още в зъбите 
им и не беше още изядено, и разпали 
се гневът Господен против народа, и 
Господ порази народа с твърде голя-
ма пораза. И нарекоха това място: Ки-
брот-Хатаава /Гробовете на прищев-
ките/, защото там погребаха народа, 
който изказа прищевки“.

В дванадесета глава Мариам и 
Аарон се опълчват срещу Мойсей. 
Повествованието подчертава роля-
та на водача Мойсей и отношението 
на Господ към него. Той ясно казва: 
„Аз говоря с него уста с уста“, той е 
„най-кроткият човек между всички 
човеци на земята“. Мариам е наказана 
с проказа, от която я избавя молбата 
на Мойсей към Господа.

След разполагането на стан на Из-
раиля в пустинята Фаран, от народа 
се излъчват дванадесет съгледвачи. 
Тяхната задача е да навлязат в земята 
Ханаан и да съберат сведения за броя 
и силата на живеещите там хора, за 
вида на поселищата – укрепени гра-
дове или села, а също и за това дали 
земята е плодородна или лоша. Съв-
сем видно е, че става въпрос за пред-
варително военно разузнаване с оглед 

Книгата „Числа“ 
на петокнижието 
обликът на новия народ и силата на Господ

Ñâåòîçàð Ñòåôàíîâ, KCTJ – Áðàò Îð

БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИКБИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК
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предстоящото навлизане в Ханаан. 
Още повече, че съгледвачите не са 
обикновени хора, а избрани измеж-
ду първенците, т.е. хора, които могат 
на място да преценят обстановката и 
потенциалните трудности. Съгледва-
чите се връщат обезкуражени – наро-
дът, който населява Ханаан се оказва 
силен и многоброен, градовете са 
укрепени, а жителите им са „като ис-
полини“. Според тях синовете Изра-
илеви „не могат да отидат против тоя 
народ“. Хората отново започват да 
роптаят срещу водачите си Мойсей и 
Аарон. Господ отново праща наказа-
ние – всички съгледвачи, с изключе-
ние на Исус Навин и Халев Иефони-
ев са избити.  Очевидно е, че Господ 
има предварително начертан план 
за този народ и всякакви съмнения в 
него трябва да бъдат наказани.

Следват заповеди относно прино-
сите в бъдещата земя, а също и за рав-
нопоставеността на чужденците. Гос-
под нарежда пришълците да бъдат 
третирани като Израилевите синове, 
да им се разреши да принасят „жертва 
Господу“. Заповедта кореспондира с 
друг текст от Петокнижието, в който 
Господ казва на израилтяните: „И вие 
бяхте чужденци в Египетската земя“.

Глава 16 от Книгата описва бунта 
на Корей, Датан и Авирон. Двеста и 
петдесет мъже от тези родове, „мъже 
именити“ , въстават срещу Мойсей 
и Аарон. Показателно в случая е, че 
този път в бунта срещу предводите-
лите се включват и левитите – Корей 
е внук на Каата, който е „син Левиев“. 
Ситуацията в пустинята като че ли 
излиза извън контрол. Бунтовници-
те са събират пред скинията. Господ 
нарежда на Мойсей да се отдръпне 
встрани, след което „земята разтво-
ри устата си и погълна тях и къщите 
им, и всички Корееви люде и всичкия 
имот, и те слязоха живи в преизподня-
та с всичко тяхно, и земята ги покри, 
и те изчезнаха изсред обществото“. 
Пред очите на ужасения народ, небе-
сен огън изгаря и 250-те първенци от 
бунта. След това наказание функции-
те на свещениците са поети от Еле-
азар, син на свещеник Аарон. Запове-
дта е ясна: „никой външен, който не 
е от Аароново семе, да не пристъпя 
да принася кадило пред лицето Гос-
подне, за да не стане и с него това, 
което стана с Корея и съучастниците 
му“. Не случайно именно жезълът на 
Аарон разцъфва, след като Господ 
нарежда да бъдат събрани жезлите на 
дванадесетте колена /името на Аарон 
е написано върху жезъла на Леви-
евото коляно, вероятно – за да не се 
загуби Божествената линия на при-
емственост в служението/. След това 

в Книгата се описва положението на 
свещениците и левитите, които са 
преминали в подчинение на Аарон. 

Пътешествието на народа през 
пясъците продължава. Множеството 
навлиза в пустинята Син и спира при 
Кадес. Там умира Мириам. Хората 
отново изпадат в беда – не могат ни-
къде да намерят вода. Отново започва 
бунт срещу Мойсей и Аарон. Дори и 
двамата водачи са вече леко скептич-
ни за успешния завършек на прехода. 
Господ повелява на Мойсей да удари 
с жезъла си по една скала. От камъка 
потича вода, която е достатъчна да на-
пои всички хора и животни. Ала тук, 
на това място – Мерива, „рече Господ 
на Моисея и Аарона: задето Ми не 
повярвахте, и с това не явихте Моята 
светост пред очите на синовете Изра-
илеви, вие няма да въведете тоя народ 
в земята, която Аз му давам“. Произ-
несена е сурова присъда – двамата 
водачи на народа, личностите, които 
„свеждат“ Божията воля на хората и 
ги водят в продължение на 40 години 
през пясъците, ще умрат без да вля-
зат в Обетованата земя, защото са се 
усъмнили в замисъла на Господ. Пос-
ланието е повече от ясно – след като 
Господ само за едно съмнение обри-
ча водачите, какво остава за обикно-
вените люде… Още в същата глава 
повествованието разказва за смъртта 
на Аарон на планината Ор. Оплаква-
нето му продължава тридесет дни.

Следва първото сражение на изра-
илтяните – битката при Хорма срещу 
царя на Арад. С помощта на Господ 
битката е спечелена от израилтяните. 
Въпреки победата хората отново па-
дат духом и започват да роптаят сре-
щу Господ и Мойсей. И отново след-
ва наказание – хиляди отровни змии 
започват да хапят хората в пустинята. 
В крайна сметка Господ нарежда на 
Мойсей да направи змия от мед и да я 
окачи на върлина. Всеки ухапан, щом 
погледнел към медната змия, оставал 
жив. Второто сражение в пустинята е 
срещу аморейския цар Сихон, а тре-
тото – срещу васанския цар Ог. Изра-
илтяните побеждават и в двете битки.

Господ очевидно е на страната на 
израилтяните, защото малко по-къс-
но забранява на Валаам да ги прокъл-
не. Но следва ново изпитание – голя-
ма част от първенците на народа се 
присъединяват към Ваал-фегор, ко-
ето отново разпалва гнева Господен. 
Присъдата срещу тях е смърт чрез 
публично обесване – като компенса-
ция на измрелите от изпратения Бо-
жия мор 24 хиляди души. 

Глава 26-та от книгата ни запоз-
нава с повторното преброяване. То 

се извършва отново по родове, като 
показва 601 730 души. Най-важното в 
случая е, че между тях няма нито един, 
който да е бил включен в първото 
преброяване. С други думи – всички 
от преброяването на Мойсей и Аарон 
в Синайската пустиня са измрели. Има 
само две изключения – Иефониевия 
син Халев и Навиновия син Исус.

Малко по-нататък книгата урежда 
наследственото право на дъщерите, 
дават се наставления относно жерт-
воприношенията и оброците на же-
ните. 

Следва отмъщението срещу мади-
амците и изгарянето на всички градо-
ве и села в техните владения. В резул-
тат на това пред израилевите синове е 
открита възможността да разпределят 
помежду си земите от източната стра-
на на река Йордан. Накрая са избро-
ени всички места, на които Израил е 
построявал становете си в пустинята. 
Книгата завършва с наставления от-
носно завладяването на Ханаан, не-
говите граници и заръки как да бъде 
разделена земята.

Значението на книгата Числа е в 
няколко направления. Преди всичко 
тя показва раждането на един народ 
и неговото самоосъзнаване като едно 
цяло. Навсякъде в писанието Бог се 
разкрива пред този народ, което прави 
различните части на книгата тематич-
но свързани. Народът, от своя страна, 
не винаги приема еднозначно Божията 
промисъл. Бунтовете следват един след 
друг, което вече говори за някакъв вид 
единство в народностното самосъз-
нание. Това обаче е причина за плам-
ването на Господния гняв – нито една 
простъпка не остава ненаказана. Въпре-
ки това Господ остава верен на своя За-
вет към израилтяните и не ги изоставя. 
В този смисъл Господ е непроменим и 
постоянен в решенията си. 

Съществува определен вид сво-
еобразен дуализъм между Господ и 
народа. В голяма степен действията 
на хората предопределят следващите 
действия на Господ. Израилтяните 
вече са народ, който има облик. На-
род, който може да покаже характер, 
дори с това да рискува да си навлече 
Божия гняв. И в този особен „дуел“ 
между хората и Бога няма победени. 
И двете страни са победители. Гос-
под наказва за греха с цялата си стро-
гост и безапелационност, но хората 
от пустинята вече се самоусещат като 
едно цяло, като един народ, способен 
да завладее нови земи и да постави на-
чалото на нова държава. Народ, който 
се издига дори до нивото на Господ! 
А това също е победа – над страха, 
времето и пясъците…



Изкуството 
да умрем

Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà DTJ

Докато раждането може да бъде 
избегнато независимо от це-
ната в морален, материален и 

особено в кармичен план, смъртта е 
неизбежна. Което не е повод за страх. 
Какво ни очаква след смъртта вълнува 
всеки един човек: дали ще отидем в 
рая или в ада, а дали изобщо си стру-
ва да се притесняваме? Къде отиват 
нашите близки след смъртта? Ще се 
срещнем ли с тях, когато дойде и на-
шият ред? Изобщо има ли живот след 
смъртта или сме се родили един-един-
ствен път по незнайна случайност и... 
хайде алчно да грабим с пълни шепи 
от живота? Въпроси, въпроси, които 
винаги имат ясен и точен отговор, но 
нерядко скрили се зад някакви рели-
гиозни убеждения или проповядващи 
атеизъм, ние сме склонни да запуш-
ваме устата на вътрешния си глас, за 
да не ни подсеща за всичко, което ни 
очаква, след като нашият Дух напус-
не износената дреха на поредното ни 
тленно  тяло.

В равновесието на физическия 
живот раждането и смъртта са неде-
лимо свързани. Но в делника на по-
вечето от нас кой знае поради каква 
атавистична тръпка присъства много 
повече фактът на смъртта. Къде мо-
жем да прочетем по колко деца се 
раждат всеки ден? Само в специали-
зираните издания, всекидневниците 
си мълчат. Рядкост са изключенията. 
За сметка на това справката за броя 
на убийствата през денонощието, по 
възможност онагледена с красноречи-
ви, често брутални снимки, унижава-
щи достойнството на мъртвото тяло, 
е абсолютно задължителна. Иначе 
изданието не се купува. Дотолкова 
сме свикнали с насилието и смъртта в 
ежедневния печат, списанията, книги-
те, филмите, компютърните игри за 
деца, че ако те липсват, психическото 

равновесие на немалко хора няма да е 
стабилно.

От каквато и гледна точка да се 
взрем в смъртта, изводът е, че при-
съствието й в живота е много по-на-
трапчиво от незабележимо възниква-
щия живот.

Дали тази натрапчивост на смър-
тта я е направила по-познаваема и ос-
мислена? Категорично не.

Купища са книгите, обясняващи, 
поучаващи, разкриващи изкуството 
да се живее, и едновременно с това 
комай не си спомняме да има наплив 
от писано слово за изкуството да се 
умре. Едно от малкото изключения 
е книгата на БО ЙИН РА “Книга за 
отвъдния свят”*.

Тя е за теб, читателю, вкоренил 
се здраво в ограничения материален 
свят, уж приемащ, но всъщност из-
ключващ друг живот след физическа-
та си смърт. “Ти сигурно си убеден, 
че не е никакво изкуство да се умре, че 
това е по-скоро една горчива принуда 
и че тя се научава от само себе си.

За мнозина смъртта пристига не-
чакана, “прокрадвайки се на пръсти”; 
за други тя идва като будещ страх при-
зрак; за трети - като отдавна жадувана 
избавителка от страданието им; а ня-
кои сами я предизвикват, защото оч-
акват да ги освободи от грижи и мъки 
както телесни, така и душевни.

Ала рядко смъртта постига чо-
век, който разбира изкуството да се 
умре.”

Защото животът е вечен, а прехо-
дът на смъртта - необходимо условие 
за неговото продължение.

Животът на материалното тяло е 
основата, върху която разцъфва кипя-

щият живот на Духа, сливащ се с все-
ленския живот без затормозващото 
го физическо тяло. Тази вечност на 
живота е единствено за онези, които 
са го заслужили с делата си по време 
на физическите си въплъщения, спаз-
вайки Вселенския закон за Любовта, 
любов към Създателя, към всичко 
живо двукрако, четирикрако, пернато, 
любов към самите нас, но не самолю-
бие. Тъй изкуството да умрем може да 
се тълкува като умение така да след-
ваме житейската си пътека, че да пре-
върнем процеса на умиране в миг неу-
сетен, а смъртта - в красива, усмихната 
млада жена с разпуснати светли коси, 
както ни я показа Ванга.

За всички хора мигът на смъртта 
е еднакъв. За всички хора периодът 
на умиране е различен. Неговата про-
дължителност не се влияе от матери-
ален или социален статус, а е отраже-
ние както на кармичните задължения 
на човека, така и на действията му 
през новото, последно въплъщение. 
Щастливи са онези, срещнали смър-
тта неусетно по време на сън, или из-
общо всички хора, за които процесът 
на умиране се припокрива с мига на 
загуба на съзнание и прекрачване на 
бариерата между двата свята - физи-
ческия и духовния.

Уви, за мнозинството от хората 
процесът на умиране е твърде дълъг. 
Може да продължи и десетилетия 
на душевно и физическо страдание 
като следствие от натрупани грешки - 
лични и родови. За такива страдалци 
физическата смърт, независимо какво 
има след това, е изход и облекчение. 
Малцина от тях въпреки обреченост-
та си съзнателно и премислено пося-
гат на своя живот. Но не за типичното 
самоубийство ми е думата.
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Един интересен и показателен при-
мер са случаите, в които се предиз-
виква преждевременна смърт с цел 
облекчаване на бъдещи или вече на-
стъпили непреодолими болести. Тъй 
наречената евтаназия.

Позициите на религията, меди-
цината и обществения морал не са 
нашата тема. Ъгълът, под който ще 
погледнем на това човешко желание 
и действие, е малко по-различен.

Åâòàíàçèÿ

Как влияе евтаназията върху прераж-
данията на човешкото същество и 
неговата Карма? Илюзия е да се ми-
сли, че получавайки последната си 
смъртоносна инжекция, неизлечимо 
болният човек прекъсва своите стра-
дания. Той преустановява единствено 
физическата болка на материалното 
си тяло. Струва ли си? Това тяло и 
бездруго е нещо преходно. Учебен 
материал и книга за поуки за след 
това. Знам, че някой ще каже - зависи 
от гледната точка! Ако смъртта е краят 
и след нея няма нищо друго, ако пре-
раждане не съществува, тогава отгово-
рът е по-скоро положителен, съобра-
зен единствено с моралните норми на 
обществото. Но ако прераждането съ-
ществува, а то със сигурност същест-
вува, независимо от вековните наслаг-
вания и религиозните забрани, тогава 
отговорът става отрицателен. Преми-
навайки в духовните полета, страда-
нието на прекъсналия така живота си 
човек се увеличава многократно. Чес-
то пъти е съпроводено с бързо ново 
прераждане, за да може Духът чрез 
него с новите изпитания и болка на 
новото физическо тяло да достигне 
пропуснатото ниво на пречистване и 
усъвършенстване.

Всеки наш следващ живот е по-
редният ни съдбовен урок, който се 

иска да научим, и в неговия край да 
получим оценка било чрез продъл-
жителността на процеса на умиране, 
начина на умиране и съпроводената 
с това болка или пък другояче, с ко-
ето ни се отваря пътят да преминем в 
следващия клас.

Краят на нашия жизнен цикъл 
е пряко зависим от оценката, която 
получаваме, за ценността и ползата 
от живота ни в личен и във Вселен-
ски план. Били сме добри ученици, 
следващи примерно пътя на своето 
духовно усъвършенстване и ето - кра-
ят идва неусетно и приятно.

Били сме обаче лоши ученици, 
които са нанасяли непоправими удари 
на околните. Тогава и краят е тежък и 
продължителен или насилствен.

Именно тук трябва да си зададем 
въпроса: Имаме ли право да предиз-
викваме преждевременна смърт? За-
ради съжаление или от ясното съз-
нание, че човекът е обречен заради 
неизлечима болест. Доброто желание 
не означава, че крайният резултат ще 
е положителен за човека, пожелал ев-
таназията, както и за лекаря, съгласил 
се да я извърши.

А И ЖИВОТЪТ НЕ ТЪРПИ 
СЪЖАЛЕНИЕ. Всяко съжаление 
буди омраза и убива допълнително, 
като едновременно с това пречи за 
пречистването на Духа.

Какво следва след осъществената 
евтаназия?

За човека, пожелал доброволно 
и с ясно съзнание своята кончина, 
мигът на смъртта определя началото 
на едно твърде дълго пречистване на 
Духа. Безсмислено изстрадано време 
в астралните нива и ненужно забаве-
но ново физическо въплъщение, ако 
не е незабавно или ако изобщо го 
има. Изборът е според величината на 

страданието, през което трябва да пре-
мине човекът, предпочел евтаназията 
пред живота. Къде е смисълът зара-
ди няколко земни години страдание, 
чрез които се пречистват натрупани-
те ни грешки, да забавим крачките на 
съдбовния си път с векове. Евтанази-
ята увеличава броя на преражданията 
на човека, съзнателно избрал пътя да 
бъде умъртвен, за да си спести без-
смислието (според близките му) на 
едно обречено бъдеще. Евтаназията 
неумолимо утежнява Кармата.

Последиците за лекаря, предиз-
викващ смъртта, са: този лекар съглас-
но Вселенските закони не се тълкува 
като убиец, но ако за тази “услуга” на 
лекаря е било заплатено, то кармич-
ните му задължения се утежняват, все 
едно че е предизвикал насилствена 
смърт.

Ако лекарят е предизвикал смър-
тта на пациент, следвайки собствени-
те си разбирания за хуманност, жал, 
осъзната невъзможност за излекуване 
на болния, то последиците, които ще 
понесе, ще бъдат свързани с кармич-
ното наказание, че без право е про-
менил съдбовния път на друг човек. 
Подобна изпреварваща времето си 
промяна изменя и усложнява съдбов-
ните пътеки на близките на почина-
лия човек, сам пожелал смъртта.

Изводът се налага от само себе 
си.

Трябва да уважаваме и обичаме 
живота - живота във физическите му 
въплъщения и живота след това - в 
цялата му вечност.

Само така можем да разберем и 
осмислим изкуството да умираме. А 
това изкуство се учи през всеки миг от 
нашия ден и нашата нощ и е в пряка и 
неотменима връзка с другото изкуство 
- да живеем с любов към всички и все-
ки. Доколкото можем и го искаме.
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Еректилната дисфункция е 
проблем, който пряко влияе 
върху цялостното физично 

и психично здраве на мъжа. Тя  дава 
отражение и върху отношенията в 
семейството, а също и  при социал-
ната реализация на индивида. Вели-
кият руски писател и човек с огромен 
житейски опит Л. Н. Толстой в края 
на своя живот признава, че мъжът 
превъзмогва всякакви природни бед-
ствия, тежки заболявания и  душевни 
страдания, но от всички изпитания на 
живота най- голямата трагедия винаги 
е била и ще бъде трагедията в легло-
то.

Съвременното определение  за 
еректилна дисфункция е невъзмож-
ност да се получи или поддържа 
адекватна за сексуалния акт ерекция 
и получаване на оргазъм у двамата 
партньори. От древността сексуал-
ната потентност е символ на мъжест-
веност. Човекът е бозайникът с най- 
дълго протичащ полов акт. Човекът е 
и единственото същество, при което 
половият акт служи не само за репро-
дукция, но и за удоволствие. Продъл-
жителността на акта при различни 
бозайници варира, напр. при плъха 
ерекцията и еякулацията са мигнове-
ни. Някои бозайници  като кит, морж, 
орангутан имат в пениса си и костна 
структура наречена os penis (os priapi)  
като при китовете тя може да достигне 
размер до 3,5m. Проблемите на импо-
тенцията са описани и в някои стари 
литературни източници. В Satyricon 
на Petronius Encolpius е наказан с им-

потентност за оскверняване на риту-
алите на бога на потентността Priapus. 
Понякога половата немощ може дори 
да повлияе на хода на историята. Им-
потенцията на последния испански 
крал от династията на Hapsburg, Don 
Carlos II (1661 – 1700) довела до вой-
ната за испанската корона.

В Средновековието всесилната 
католическа църква е допускала раз-
трогване на брака при доказана поло-
ва немощ на съпруга и невъзможност 
за осъществяване на съпружеските 
задължения. През 16-ти век са се про-
веждали публични църковни съдебни 
процеси пред съдебен  състав от  тео-
лози, лекари и акушерки, пред които 
набеденият съпруг  е трябвало събле-
чен напълно гол, пред този съдебен 
състав да получи и демонстрира пъл-
ноценна ерекция.

За решение на този проблем  от 
древността до днес  се използват ши-
рока гама от афродизиаци: стриди - 
богати на цинк; рог от носорог - богат 
на калций и аминокиселини; шоколад 
- магнезий и phenylethylamine; жлъчен 
мехур от мечка; перка от акула; стрит 
гущер; змийска кръв; ферментирало 
личи за масаж на пениса. Като афро-
дизиак, особено в Азия се рекламират 
някои екзотични продукти като стрит 
рог от носорог - на цена $ 27,000 
USD/ pound или  супа от тигрови пе-
ниси- $ 350 USD  за порция.

Най популярен стимулатор на 
ерекцията е т.н. испанска муха. Тя е и 
най-опасният афродизиак. Използван 

е в Рим и Арабския халифат. Съдържа 
cantharadin, който предизвиква раз-
ширяване на съдовете  в гениталната 
област, но  при прилагането му има 
опасност от инфекции, цикатрикси,  
приапизъм ( много дълго продъл-
жаваща болезнена ерекция) и дори  
смърт. Един от най- старите сексуал-
ни стимулатори от древността е алко-
холът. По време на римската империя 
той е бил забранен за жени. Популяр-
ният в края на 19-ти век и началото на 
20-ти  век абсент е имал същата слава. 
Поради опасност от слепота и невро-
логични нарушения той е забранен 
малко по- късно в Европа.

Aмфетамините  и марихуаната  
увеличават либидото и сексуалното 
удоволствие чрез намаляване на на-
прежението и получаване на халюци-
ногенния ефект. Кокаинът е  най- раз-
пространеният клубен афродизиак. 
Той  намалява обратното захващане 
на норепинефрина в мозъка и увели-
чава продължителността на действие-
то му в синапса.

Yohimbine е  alpha-2- адренерги-
чен рецепторен агонист  той измества 
конкурентно  epinephrine от  рецепто-
рите му в корема, малкия таз и пени-
са. Предизвиква и поддържа ерекци-
ята, но при високи дози има обратен 
ефект. Сериозни клинични проуч-
вания са доказали, че той има успех 
само при 30 % от пациентите, в срав-
нение с 14% при пациентите  прие-
мащи плацебо. Като страничен ефект 
увеличава сърдечната честота 

Еректилна 
дисфункция
Äîö. Ãðèøà Ìàòååâ, 
Êëèíèêà ïî êîæíè è âåíåðè÷åñêè çàáîëÿâàíèÿ, 
Àëåêñàíäðîâñêà áîëíèöà
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и повишава кръвното налягане.

Маслоподобната субстанция ам-
бра, която се отделя от стомаха на  
китовете , известна като полов стиму-
лант от арабския фолклор. При опи-
ти с плъхове се установява повишено 
ниво на testosterone и стимулиране на  
копулацията. При плъхове повишава 
нивото на testosteroneи стимулира 
копулацията. Опиумният мак действа, 
чрез съдържащия се в него  papaverine, 
който инхибира фосфодиестеразата.

Най- старият описан афродизиак 
е синият лотос Nymphaea caerulea, за 
който се  съобщава в древно египет-
ската  „Книга на мъртвите”. Освен сек-
суална добавка и той е бил използван 
и като халюциноген при религиозни 
ритуали. Съдържа apomorphine- цет-
рално- действащ допаминов агонист, 
който води до мускулна релаксация .

Според статистиката от полова 
слабост се оплакват 20-30 милиона 
американци. Това са 2% от мъжете до 
40 г., 25%  до 65г. и 75% от 75 годиш-
ните. Импотенцията не е задължи-
телна част от естествения процес на 
стареене . 

Ерекцията е мултисистемен про-
цес. Тя се влияе от емоциите, ендо-
кринната, сърдечно- съдовата и нерв-
ната система  система. Физиологично  
тя се дължи на освобождаване на 
невротрансмитери и последваща кас-
када от биохимични процеси.  Това 
води до разширяване на артериите на 
пениса, отпускане на гладката муску-
латура и намалено венозно изпразва-
не.

Съществуват редица причини за 
появата на това нежелателно и смуща-
ващо всеки мъж явление . На първо 

място стоят психогенните –тревож-
ност, депресия, умора, чувство за вина, 
стрес, неразбирателство  и прекомер-
на алкохолна  консумация. При орга-
ничните причини главна роля играят 
болестите на сърдечно- съдовата сис-
тема, захарният диабет, операциите 
на дебелото черво, пикочния мехур и 
простатата, някои неврологични на-
рушения и хормонални заболявания. 
От еректилна дисфункция страдат 
до 60% от диабетиците, 45% от бо-
лните с хронична бъбречна недоста-
тъчност, 70% от тези с чернодробна 
недостатъчност,  71% от пациентите 
с множествена склероза и до 90% от 
тези с депресия.

От спортовете потенциално опа-
сен е колоезденето. Алкохолът в доза 
над 600 мл/ седмично продължител-
но време е сериозен рисков фактор. 
Редица широко използвани медика-
менти са рискови- препарати за ле-
чение  на високо кръвно налягане, 
бета- блокери, АС инхибитори, анти-
депресанти, Н1 и Н2 блокери,  проти-
вогъбични антибиотици.

Преди започване на лечението на 
импотенцията е от особено значение 
да се снеме от пациента изключител-
но подробна анамнеза за всички ри-
скови фактори. След това се прави 
общ преглед на целия организъм и 
накрая преглед на тазовите органи и 
външните полови органи. Много ва-
жни са и лабораторните изследвания 
на кръвна захар, простатен антиген, 
тестостерон, пролактин, тироидни 
хормони, липиден профил и черно-
дробни ензими.

Лечението на еректилната дис-
функция е комплексно. Изброените 
по- горе лечебни препарати имат само 

историческо значение. Те са доказано 
слабо ефективни, а понякога и опас-
ни. Съвременното лечение стартира с 
немедикаментозни методи-  на първо 
място промяна в начина на живот, на-
маляване на мазнините и холестерола 
в диетата , ограничаване на алкохола, 
отказ от тютюнопушене, отслабване 
ако е препоръчано  и умерена физи-
ческа активност.

Съвременното медикаментозно 
лечение включва главно т.н. инхи-
битори на  5- фосфодиестеразата:  
Viagra (sildenafi l),  Levitra (vardenafi l)  
и Cialis (tadalafi l) .  Те повлияват и 
органичните и психично предизви-
кани нарушения в ерекцията. И при 
трите препарата за да се получи ерек-
ция след приемането им е необходи-
ма сексуална стимулация. Ефектът 
им започва 30 минути след приема 
и трае от 4 до 36 часа. За съжаление 
както всеки медикамент и те имат 
странични ефекти. Това са главно 
главоболие, флашове, диспепсия, 
запушен нос поради оток на лигави-
цата, диспепсия, зрителни смущения 
и приапизъм. Противопоказани са 
при сърдечни заболявания и прием 
на препарати съдържащи нитрити. 
По- малко популярни са препарати 
като Yohimbine, Trazodone(Desyrel), 
Apomorphine (Spontane), Phentolamine 
(Vasomax). При липса или недоста-
тъчност на ефект се препоръчва пре-
установяване на алкола и пушенето, 
промяна на дозата или смяна с лекар-
ство от друга група.

Лечението с трансуретрални пре-
парати, инжекции в тялото на пениса, 
андроген- заместваща терапия,  ваку-
умни помпи и  протези на пениса има 
само допълнително въздействие вър-
ху основната терапия. 
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