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Едва заглъхнаха новогодишните фойерверки и 
пожеланията за здраве, късмет, благоденствие 
и избухнаха поредните взривове този път в 

Брюксел. В сърцата на милиони хора от Европа се 
настаниха страх, гняв и недоумение. Десетки невинни 
хора загинаха, а стотици бяха ранени и осакатени. За 
пореден път осъзнахме, че това е възможно да се слу-
чи на всеки един от нас. Безгрижното време в което 
живеехме безвъзвратно е отминало и нещата които 
считахме за далечни и невъзможни, днес за съжаление 
са действителност. Радикализирането на обществото и 
християните в Стария континент е в ход.

В този труден момент отговорността на граждански-
те организации нараства с всеки изминат ден. Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йерусалим като афилиран 
в Организацията на обединените нации е длъжен да 
продължи и засили своята работа по изграждане на мо-
стове към другите вероизповедания и да съдейства за 
намаляване напрежението в обществото. Велик При-
орат България като негова неделима част, се включва 

със своите Рицари и Дами в разширен диалог за запаз-
ване на гражданския мир и спокойствие, в помощ на 
правителствените и общински органи и организации.

Бог да помага на всички нас!
nnDnn

 генерал-майор (ор) проф. Румен Ралчев
Член на Великия Магистериум на Ордена
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Благородни Рицари и Дами,
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 ВЕлик Приорат България

Маргарита ПоПова  
– рицар на 2015
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Вицепрезидентът Маргарита 
Попова е носителят на най-
голямата награда на тампли-

ерите в България „Рицар на годината 
2015”. Престижната статуетка й бе 
връчена от Негово Превъзходител-
ство ген. майор проф. Румен Ралчев 
GCTJ CMTH – Велик Приор на Ве-
лик Приорат България, по време на 
Коледния благотворителен „Бал на 
Рицарите”. Най-голямото светско съ-
битие се проведе в столичния хотел 
„Маринела” на 12 декември 2015 г. 

"Трогната съм от вниманието към 
моята дейност и личност. Може би ха-
ресвате старанието ми, с което искам 
хората да имат надежда и повече вяра, 
да знаят, че има неотменни ценности 
като честността, родолюбието и бла-
городството, за които си струва човек 
да работи", каза вицепрезидентът По-
пова, след като получи лентата с кръста 
на Великия Приор, пластиката „Рицар 
на годината” на Спас Киричев и икона 
на Св. Богородица. Маргарита Попова 
посочи, че за честността и родолю-
бието е работила и ще продължава да 
го прави - на всички постове и длъж-
ности. "За благородството ми е по-
трудно да говоря, защото то не се дава 
и научава. За тази ценност от значение 
са душата и генът. Благородството е 
щедрост на душата и ми се иска човек 
да полага повече старание в тази сфера 
- да бъде щедър, да подарява надежда, 
да работи за каузи", каза още Попова. 
Тя определи като прекрасна каузата на 
рицарите да помагат на талантливите 
деца в България. И подчерта, че днес, 
повече от всякога, са ни нужни лидери 
- почтени и високообразовани, лише-
ни от лукавство и лицемерие. А днеш-
ните елити не се радват на уважение, 
защото предпочитат да вървят далеч 
от пътеките на честните хора с щедри 
души. „Боговете на Олимп могат да им 
завидят за самочувствието и чувството 
за безнаказаност, но те няма да стигнат 
далеч. Аз полагам много старание да 
съм по-различен политик и призна-
нието тази вечер ми дава основание да 
мисля, че успявам", посочи Попова. 

ВЕлик Приорат България
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Над 350 рицари и дами от цяла-
та страна се събраха на бляскавото 
тържество, на което по традиция се 
присъждат две големи отличия. С 
приза “Рицар на годината” Орденът 
на тамплиерите отличава личности, 
които олицетворяват идеала за чест-
ност, родолюбие и благородство. 
Втората голяма награда бе присъдена 
на вестник “Труд”. Чрез нея Орденът 
на тамплиерите, който е член в ООН, 
номинира българска неправител-
ствена организация, която е пример 
за достойнство, прозрачност, чест-
ност, запазване и защита на христи-
янските ценности. Номинацията ще 
бъде представена в ООН, където ще 
се състезава с предложения на други 
организации. Самото номиниране на 
вестник “Труд” е изключително при-
знание за екипа на всекидневника, за 
неговия дългогодишен труд и доказа-
на морална устойчивост и служба на 
гражданското общество. Наградата 
бе връчена от Н.Пр. Румен Ралчев на 
главния редактор на вестника Петьо 
Блъсков. Получавайки я, г-н Блъсков 
се обърна към тамплиерите с поже-
лание от пазители на храма, такива 
каквито са били и продължават да бъ-
дат, да станат и пазители на храма на 
човечността в съвременното обще-
ство. Вицепрезидентът Попова пък 
поздрави журналистите от вестник 
“Труд” за обществената им позиция 
по актуални и наболели въпроси. И 
специално отбеляза заслугата на це-
лия колектив на вестника, който дъл-
ги години работи и спомага за разви-
тието на нашето общество.

Специален гост на събитието беше 
Великият приор на Сърбия Драготин 
Загорац. Както всяка година, така и 
през 2015 г. традиционният бал на 
тамплиерите бе почетен от предста-
вители и на други тайни организации 
у нас.  Сред тях бяха Пламен Матеев 
- Велик майстор на Ложата на Стари-
те свободни и приети зидари, Воло-
дя Лозанов - Стар Велик майстор на 
масоните, представители на смесено-
то масонство, на Зонта клуб, Ротари 
клубовете и др. Сред ВИП-гостите 
бе бизнесменът Стефан Шарлопов. 
А певецът Орлин Горанов поздрави 
бала с емблематичните си песни.. 

nnDnn

Вестник „Труд” с награда  
за достойнство,  
прозрачност и честност

 ВЕлик Приорат България



НАД 17 000 ЛВ. 
ЗА ТАЛАНТЛИВИ 
ДЕЦА
Над 17 000 лв. събра Коледният бла-
готворителен” Бал на рицарите” на 
12 декември 2015 г. Събраните сред-
ства ще отидат във фонд “Даровити 
деца”. От него тамплиерите дават го-
дишни стипендии на учениците, кла-
сирали се на първите места в конкурса 
за детска рисунка „Рицарят в мен”. На 
1 юни 2015 г. бяха наградени първите 
пет деца от цяла България, спечелили 
художествената надпревара. През 2016 
г. конкурсът за детска рисунка „Рица-
рят в мен” продължава. Той обаче ще 
бъде надграден и с надпревара за есе 
между учениците от цялата страна. 
Темата, по която децата ще пишат, е 
“Рицарска постъпка”.   nnDnn
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На 5 декември 2015 
г. в Москва беше 
проведен първият 

Конвент на Приорат Русия 
под менторството на Ве-
ликия Приорат България. 
Събитието беше посетено 
от следните делегации: на 
Великия Приорат България, 
водена от Великия Приор, 
Негово Превъзходителство 
ген. м-р (о.р.) проф. Румен 
Ралчев GCTJ, CMTH; на Ве-
ликия Приорат на Сърбия, 
водена от Великия Приор, 
Негово Превъзходителство 
Драгутин Загорац GCTJ, 
както и от представители на 
руската православна църква 
и редица други неправител-
ствени организации. Това 
беше първият опит на При-
орат Русия, да организира 
подобно събитие с меж-
дународно участие и беше 
осъществен с голям успех. 
След инвеститурата на но-
вите Рицари и Дами члено-
вете на Приорат Русия дос-
тигнаха 45. 

Богатата допълнителна 
програма включваше по-
сещения в някои от много-
бройните галерии и музеи 
в руската столица, а също 
– посещение на балетна по-
становка и много други кул-
турни събития, на които се 
насладиха гостите на Прио-
рат Русия.  nnDnn

I-ви Конвент  
на Приорат русия

5 декември 2015 г., Москва, Русия
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В столицата на Украйна, Киев, 
на 20 февруари 2016 г., беше 
проведен първият Конвент 

на Приорат Украйна. Делегации от 
Великия Приорат България и Ве-
ликия Приорат Сърбия, водени от 
Великите Приори, Техни Превъз-
ходителства ген. м-р (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ, CMTH и Дра-
гутин Загорац, GCTJ взеха участие в 
него, както и представители на дру-
ги неправителствени организации. 
Събитието почете с присъствието 
си и извънредния и пълномощен 
посланик на Република България 
в Украйна, г-н Красимир Минчев. 
С Инвеститурата на новите 19 Ри-
цари и Дами, Приорат Украйна 
достигна 44 членове. По време на 
ритуала беше създадена трета Ко-
мандерия в страната с името „Св. 
Бернар от Клерво” и със седалище 
извън столицата Киев. Във връзка с 
активната хуманитарна дейност на 
Велик Приорат България и Велик 
Приорат Сърбия, Великите При-
ори и няколко Велики Офицери 
бяха наградени с високи държавни 
отличия. Чрез съвършена органи-
зация и подготовка, Рицарите и 
Дамите от Приорат Украйна по-
стигнаха изключително успешното 
провеждане на своя първи Конвент 
с международно участие. 

Музеи, картинни галерии и по-
сещение на опера, както и много 
други културни събития бяха вклю-
чени в богатата допълнителна про-
грама за гостите на Приорат Украй-
на. nnDnn

I-ви Конвент  
на Приорат Украйна

20 февруари 2016 г., Киев, Украйна





12     Тамплиер • март 2016 г.

 ВЕлик Приорат България

ПРОГРАМА
на Велик Приорат България за 2016 г.

1. Тийм-билдинг с Командерите на Командерии –  
12-14.02.2016 г. – гр. Пловдив

2. Тийм-билдинг с Великите Офицери –  
27.02.2016 г. – гр. София

3. VIIІ-ми Духовен Събор – 18-20.03.2016 г. – гр. Ст.Загора.
4. Пролетен турнир по стрелба – 26.03.2016 г. – гр. София
5. Научна конференция “Християнските деноминации – 

минало, настояще и бъдеще“ – 09.04.2016 г. – гр. София
6. Фестивал на хорова великденска песен –  

08.05.2016 г. – гр. София
7. ХХII-ри Конвент на Велик Приорат България –  

10-12.06.2016 г. – гр. Разград
8. Честване на VІIІ-мата годишнина от официалното 

признаване на Велик Приорат България –  
20.08.2016 г. – гр. Пазарджик

9. Велик Магистрален Съвет на OSMTH и ХХІII-ти 
Конвент на Велик Приорат България –  
12-16.10.2016 г.-гр.София

10. Есенен турнир по стрелба – 05.11.2016 г. – гр. София
11. Коледен благотворителен "Бал на Рицарите" – 

10.12.2016 г. – гр.София
nnDnn
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Свещеник във  
всяка командерия
Тийм билдинг обсъди нови Рицарски отличия

На 13-14 март 2016 г. в ком-
плекс „Джия Бийч“ в Плов-
див се проведе тийм бил-

динг на командерите на командерии в 
състава на Велик Приорат България. 
Беше обсъдена стратегията за разви-
тие на Великия Приорат до 2021 г. 
Отчетено бе продължаването за втора 
поредна година на Националния кон-
курс за детска рисунка под надслов 
„Рицарят в мен“. Беше направен фи-
нансов отчет на Фонда за насърчаване 

на даровити деца, от който се отпускат 
средства за стипендии на класиралите 
се ученици. Обсъдена беше и новата 
национална инициатива сред учени-
ците – есе на тема „Рицарска постъп-
ка“. В делова обстановка се обмениха 
мнения за духовната страна от дей-
ността на Велик  Приорат България, 
за  значението на ритуалния живот в 
командериите. 

Специално внимание бе отделено 

на ролята на сп. „Тамплиер” за попу-
ляризиране на дейността на Великия 
Приорат. Беше обявено създаването 
на нова рубрика „Тамплиерски пок-
лоннически маршрути”. Обсъдиха 
се организацията на маршрутите, ло-
гистичните параметри и начина на 
списване на рубриката.

Командерите на Командерии от-
четоха благотворителната дейност 
през годината, като споделиха опи-

ВЕлик Приорат България
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та си в сътрудничеството с други организа-
ции със сродни цели в благотворителните и 
гражданските инициативи. 

Беше отделено внимание на отношени-
ята с Българската православна църква и на 
възможността във всяка от командериите 
да бъде привлечен православен свещеник, 
който да участва като Капелан в ритуалната 
дейност.

В дневния ред залегна и подготовката за 
провеждане на VI Духовен Събор в Стара  
Загора, а също и на Националната научна 
конференция през април на тема „Христи-
янските деноминации – минало, настояще, 
бъдеще”. Обсъдена беше и предстоящата 
организация на Фестивала на хоровата Ве-
ликденска песен, планиран за месец май в 
зала „България в гр. София.

Великият Приор изнесе информация от-
носно организацията за участие във Великия 
Магистрален Съвет на OSMTH в Дания през 
април тази година. Председателят на органи-
зационната комисия формулира основните 
задачи, които стоят пред рицарите и дамите 
във връзка с предстоящия Велик Магистра-
лен Съвет на OSMTH през октомври 2016 
в София, домакин на който ще бъде Велик 
Приорат България, а също и на XXIII Кон-
вент на Великия Приорат.

Дискусия предизвика предложението за 
създаване на Фондация „Андрей Баташов“, 
от чието име да бъде отпусната стипендия 
на студент от НАТФИЗ. Командерите се 
съгласиха, че темата изисква допълнително 
проучване от правна гледна точка.

Беше взето решение да се обмислят и 
предложат допълнения в Ритуала за Конвент 
на Великия Приорат, като за целта се потър-
си професионално съдействие от страна 
на режисьори и артисти от НАТФИЗ. На 
Командерите беше обърнато внимание за 
използването в ритуалната дейност на по-
следната редакция на Ритуала за Събор на 
Командерия, като отново се подчерта, че 
Ритуалът не е категорично фиксиран – все-
ки Командер може да направи допълнения, 
които са в духа на рицарството.

Много разнообразна беше и втората част 
от дискусиите. Беше изнесена информация 
относно Третия Пролетен турнир по пи-
столетна стрелба, планиран за март 2016 г. 
в София - за регламента, участието и орга-
низацията.

Обсъди се изработването на почетна 
значка „10, 15, 20 г. Тамплиер”, а също и 

на други регалии, възпоменателни значки 
и медали, във връзка с 900-годишнината от 
създаването на Ордена. Участниците има-
ха възможност да видят образци и да дадат 
предложения за бъдещите почетни знаци.

Беше направен отчет за Коледния „Бла-
готворителен бал на рицарите – 2015” за 
участието на Командериите в изпълнение 
на взетото на предишния Съвет решение 
за заявените куверти, а също и участието в 
благотворителния търг с дарени и закупени 
предмети.

Бяха споделени впечатления от участие-
то на българската делегация на Конвента на 
Приорат Русия в Москва, проведен през де-
кември 2015 г. В конструктивен дух се обсъ-
диха нормите за протоколното поведение 
на рицарите и дамите, включени в състава 
на делегациите на Великия Приорат, изис-
кванията на Правилника и дипломатическия 
протокол за деловите срещи и официалните 
вечери. 

Дискусия предизвикаха и отчетите за въз-
ложените менторства по региони – Шумен, 
а също и възможностите за работа в свобод-
ните от менторства региони по градове. 

Част от тези въпроси бяха разисквани 
и на проведения на 27 февруари 2016 г. в 
София тийм билдинг на Великите Офице-
ри на ВП България. В стратегията за раз-
витието на ВП България до 2020 г. ще се 
включат и мероприятията по честването на 
900-годишнината от основаването на Там-
плиерския орден. Беше обсъдена идеята за 
изработването на възпоменателен медал 
или монета, свързана с тази годишнина, 
като се изготви конкретно предложение до 
OSMTH. 

Беше обсъдена подготовката за провеж-
дането на XXII Конвент на ВП България 
през юни 2016 г., а също и подготовката 
за провеждането на Великия Магистрален 
Съвет на OSMTH и XXIII Конвент на ВП 
България през есента на същата година. Раз-
гледани бяха предложения за организиране 
на съпътстващи екскурзии за чуждестранни-
те гости в София. Решено бе да се провери 
възможността за участие в сутрешните теле-
визионни блокове на Великия Майстор на 
Ордена – Пат Рей и на Великия Командер 
– Марсел де Пичиото.

Великите офицери се запознаха и с ин-
формация относно проведените първи Кон-
венти на Приоратите на Русия и Украйна. 

nnDnn
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Шест хора от България и 
Гърция ще влязат в музи-
кална надпревара на 8 май 

2016 г., когато Велик Приорат Бълга-
рия организира първия Междунаро-
ден великденски фестивал на хоровата 
песен. Уникалното събитие, което ще 
се проведе в емблематичната столич-
на зала „България”, се провежда в съ-
трудничество с “Кантус Фирмус” АД  
и Българския хоров съюз. 

Целта на събитието е да представи 
красотата и въздействието на сакрал-
ната музиката от всички деноминации 
на християнската църква, събирайки 
на една сцена най-добрите български 
и чуждестранни хорове, каза Галина 
Луканова, председател на Българския 
хоров съюз.

В първото издание на Междуна-
родния великденски хоров фестивал 

ще вземат участие шест хора с прог-
рама, разделена в два концерта – от 11 
и от 17 часа. На сцената ще се състе-
зават хорът на софийските момчета с 
диригент Адриана Благоева, хор „Дет-
ска китка” от Пловдив с диригент Яна 
Делирадева, хор „Гаудеамус” също от 
Пловдив с  диригент Весела Гелева, 
хор на варненските момчета с дири-
гент Дарина Кроснева, гръцкият Vocal 
Inventions Ensemble с диригент Олга 
Алексополу, и академичен хор „Ангел 
Манолов”, от София с  диригент Да-
рена Попова.

Първото издание на фестивала съв-
пада през 2016 г. с 90-годишнината на 
Българския хоров съюз като е наслед-
ник на създадения през 1926 г. Съюз 
на народните хорове. Юбилеят ще 
бъде отбелязан с тържествено честване 
в рамките на фестивалния ден. Българ-
ският хоров съюз е юридическо лице с 

нестопанска цел. Сдружението работи 
за осъществяване на музикално-обра-
зователна дейност, организиране на 
художествено-творчески изяви в стра-
ната и в чужбина, популяризиране на 
хоровото творчество от българските 
автори и на световното хорово твор-
чество, творческа дейност в интерес на 
развитието на хоровите колективи и на 
отделните изпълнители, организиране 
и провеждане на музикално-образова-
телни курсове, конкурси, фестивали и 
събори, участие в проекти и други.

Членове на Българския хоров съюз 
са хорове и музикални деятели от цяла-
та страна. Съюзът организира „Пано-
рама на българското хорово изкуство”, 
Национална инициатива „България 
пее”, регионални прегледи и е съор-
ганизатор в провеждането на редица 
музикални фестивали.   nnDnn

Първи международен фестивал 
на великденската хорова песен
6 ансамбъла от България и Гърция 
се състезават в зала „България”

ВЕлик Приорат България





срЕщи на ВЕликия Приор

Развитието на тамплиерството в България и Русия представи Негово Пре-
възходителство ген. майор проф. Румен Ралчев GCTJ CMTH – Велик 
Приор на Велик Приорат България пред посланика на България в Мос-

ква Бойко Коцев. Двамата се срещнаха по време на посещението на българ-
ската делегация рицари и дами за Първия Конвент на Приорат Русия, който се 
проведе на 5 декември 2015 г. Н.Пр. Ралчев представи пред Н.Пр. Коцев етапи-
те на българското менторство над руските тамплиери и амбицията за обявяване 
на Велик Приорат Русия. Великият Приор Ралчев представи на българския по-
сланик Приора на Приорат Русия Александър Шаравин.

Негово Превъзходител-
ство ген. майор проф. 
Румен Ралчев GCTJ 

CMTH – Велик Приор на Велик 
Приорат България се срещна 
в Киев с българския посланик 
Красимир Минчев. Разговорът 
бе по повод провеждането на пър-
вия Конвент на Приорат Украйна 
на 20 февруари 2016 г. Н.Пр. Рал-
чев запозна българския дипломат с 
целите и задачите на Велик Прио-
рат България, както и с развитието 
на тамплиерския орден в Украйна 
под българско менторство. Двама-
та обсъдиха сложната геополити-
ческа обстановка и възможността 
Велик Приорат България да под-
помага българите в Украйна.

▲Среща на Великия Приор с Валерий 
Гелетей - началник на Управлението за 
държавна охрана на Украйна 

Великият Приор, 
Негово Првъзходи-
телство ген.-майор 
(о.р.) проф. Румен 
Ралчев GCTJ, CMTH 
проведe срещи с пър-
вия български космо-
навт, ген.-лейтенант 
(о.р.) Георги Иванов, 
с Генералния Приор 
на Италия (Сувере-
нен военен орден на 
храма на Йерусалим-
1804), както и с един 
от най-известните 
италиански дизайне-
ри на обувки, Джими 
Балдини. Великият 
Приор ги запозна с 
развитието на Орде-
на в България и по 
света и представи ре-
дица осъществени и 
бъдещи инициативи 
на Великия Приорат 
България. 
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орДЕнът

Разширена лекция пред Вели-
кия съвет на Велик Приорат 
България изнесе в Храма на 

Ордена на рицарите тамплиери от 
Йерусалим в София Ги Вилньов. 
Посветеният в 97-а степен Мемфис-
Мизраим впечатли българските ри-
цари с познанията си по езотерика. 
Той е проследил родословното си 
дърво в тайни общества назад във 
времето до 1270 година. Ги Вилньов 
е един от 10-те посветени в света с 
най-висока степен на екстрасенски 
способности. Той бе посветен в по-
четно тамплиерско рицарско звание 
от Негово Превъзходителство ген. 
майор проф. Румен Ралчев GCTJ 
CMTH – Велик Приор на Велик При-
орат България. Двамата имаха среща 
на четири очи за ролята и мястото на 
езотерика в съвременното общество. 
Усетих прилива на обща енергия, 
каза след ритуалите Ги Вилньов на 
Н.Пр. Ралчев.  nnDnn

ГИ ВИлÍьОВ С ЕзОТЕРИчÍÀ лЕКЦИß В ХРÀМÀ
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орДЕнът

На 27.01.2016 г. (сряда) от 19:00 
ч. в София в „Галерия 900“ 
на Велик Приорат България 

(ул. „Богатица“ No 10) беше открита 
авторската изложба „Към вечността“ 
на художника Боян Янев. Авторът се 
е спрял на това „позитивно“, по него-
вите думи, заглавие, „защото е по-аб-
страктна, по-условна, дълбоко фило-
софска тема за безкрайния живот на 
човешката душа, както и за кристално 
чистата вода“, чрез които ни вдъхно-
вява. 

Поредната изложба в „Галерия 
900“ продължава честванията, орга-
низирани от Велик Приорат Бълга-
рия във връзка с 900-та годишнина от 
основаването на Ордена на рицарите 
тамплиери на Йерусалим, чиято кул-

минация и заключителна церемония 
ще се състоят през 2018 година. 

За да оправдае своя уклон към 
мистичното и философското, ко-
ето сякаш не съвпада с пошлостта 
на ежедневието в „нашия силициев, 
информационен, композитен, кар-
бонов и силиконов век“, творецът 
пояснява, че е „разказвателен и илю-
стративен като художник, както по 
призвание, така и по образование“. 
Освен уроците за илюстриране на 
романи и поезия от различни автори 
с различни изобразителни техники, 
моралните уроци, които получава в 
своята Алма Матер също са фунда-
ментални: „Акад. Румен Скорчев ни 
съветваше да не се състезаваме един 
с друг. Всеки да върви по своя път, да 

развива своя талант и от дълбината 
на душата си да извещае творчество-
то си“. 

Боян Янев е роден през 1963 г. във 
Варна. През 1991 г. завършва Наци-
оналната художествена академия със 
специалност Илюстрация при акад. 
Румен Скорчев. Илюстратор е на де-
сетки книги в издателства Галактика, 
Славена, Захари Стоянов и Сиела. Ав-
тор на над 20 самостоятелни излож-
би в България, Австрия, Германия и 
САЩ. Носител на наградата за млад 
автор от Международното биенале 
на графиката Варна 2001. Освен ху-
дожник, Боян Янев е страстен после-
довател на айкидо, което практикува 
от дълги години. Живее и твори във 
Варна.  nnDnn

Мистичният свят 
на Боян Янев KTJ
Изложбата „Към вечността“ 
събра елита на тамплиерите

галЕрия 900
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На 15 януари 2016 год. в Шумен се прове-
де изнесен Събор на Командерия „Св. 
Архангел Михаил“ – София. Съборът 

беше уважен от Негово Превъзходителство Ве-
ликият Приор на Велик Приорат България – ген. 
майор (о.р.) проф. Румен Ралчев, от рицари и 
дами от София и страната, а също и от много 
гости от града. Присъстваха всички братя и сес-
три от Шумен. 

Домакините се бяха погрижили за съборната 
зала в „Дома на учителя“.  В тържествената ат-
мосфера на ритуала бе прочетен специалният 
Указ на Великия Приор за създаване на Прецеп-
тория „Цар Симеон I Велики“ в Област Шумен, 
в състава на Командерия „Св. Архангел Михаил“ 
– София. Със същия Указ за Прецептор беше 
назначен брат Николай Кулев, KTJ. Така почти 
двегодишните усилия на рицарите и дамите от 
Командерията – ментор се увенчаха с успех.  В 
Шумен се постави началото на бъдещата Коман-
дерия. 

На Събора беше приет постулант – сестра Ру-
мяна Попова.

Да ни е честита най-младата Прецептория и 
нека пожелаем на братята и сестрите в Шумен 
здраве и успехи по пътя на рицарството! nnDnn

15. 01. 2016 г., гр. Шумен  
Шумен с прецептория

Събор на Командерия 
„Св. Архангел Михаил“

команДЕрии
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команДЕрии

Събор на Командерии 
„Цар калоян“ и „Одесос“

16.01.2016 г., гр. Варна

10 години – Командерия „Цар Калоян”

▲ 
Среща с Ордена на Анасоните във Варна
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команДЕрии

Събор на Командерия 
„Св. Архангел Михаил“

04. 02. 2016 г., гр. София
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Събор на Командерия 
„Св.св. константин и Елена“

06. 02. 2016 г., гр. Пазарджик

Първият за годината 
ритуален събор на 
Командерия "Св.Св. 

Константин и Елена" - Па-
зарджик се състоя по тради-
ция в средновековната църква 
"Св. Димитър" в Паталеница. 
Командер Димитър Боянов 
представи пред рицарите, да-
мите, постулантите и гостите 
събитията във Велик Приорат, 
състояли се в периода между 
двата събора и запозна братята 
и сестрите с плана за работа на 
Велик Приорат България през 
2016 г. 

С участието си в благот-
ворителния търг по време на 
коледния „Бал на рицарите” 
Командерия "Св.Св. Констан-
тин и Елена" е допринесла за 
набирането на средства за да-
ровити деца.

Брат Владимир Секулов 
представи доклад за създаване-
то и

развитието на суфизма и 
значението му за развитието 
на ислямската религия, както и 
приложението му в съвремен-
ния свят. Брат Спас Киричев 
бе отличен с грамота за заслу-
ги - II-ра степен. Приети бяха и 
двама нови постуланти. nnDnn

команДЕрии
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На 9 февруари 2016 г. в 
тамплиерската зала на 
хотел „Мариета палас“ 

в Несебър се проведе събор на 
Командерия „Свети Димитър“. 
Под звуците на църковно-сла-
вянска музика рицарите, дамите, 
постулантите и двама уважавани 
гости от Москва, проявявящи 
интерес към дейността на Вели-
кия Приорат на OSMTH у нас, 
посрещнаха командера – високо-
уважавания брат Климент Атана-
сов.

Съборът бе посветен на за-
дълбочен сравнителен анализ 
върху житията на всички пра-
вославни светци, носещи името 
Димитър, който бе поднесен от 
капелана на командерията дякон 
Стоян Христов. Акцент в доклада 
бе Св. Димитър Солунски – па-
трон на бургаската командерия. 
Изтъкнато бе, че в иконографи-
ята светецът се изобразява като 
воин, убиващ символа на злото 
– Антихриста. По време на Вто-
рата българска държава Светията 
е най-почитаният в столицата 
Търново. 

Ритуалът продължи с мемо-
риал, посветен на покойния наш 
брат доц. Кирил Петров, който 
бе подготвен от сестра Христина 
Михалева. 

Братската агапа бе споделена 
с традиционния курбан за здра-
вето на рицаря Венелин Ташев, 
който събира стотици единоми-
шленици по традиция вече 19 
години на тази дата. nnDnn

Събор на Командерия 
„Св. Димитър“

09. 02. 2016 г., гр. Бургас

команДЕрии
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Събор на Командерия 
„Св. Иван рилски“

10. 02. 2016 г., гр. София

На 10 февруари 2016 
г. в „Клуб 2008“ – 
София, братята и 

сестрите от Командерия „Св. 
Иван Рилски“ проведоха съ-
бор.

На ритуала присъстваха 
Негово Превъзходителство 
Румен Ралчев, GCTJ, CMTH  
– Велик Приор на Велик При-
орат България, сестра Рада 
Пангелова DGOTJ – Велик 
Офицер, както и командери 
на командерии: Брат Момчил 
Михайлов KCTJ – командер 
на Командерия „Св. София“ и 
Сестра Камелия Радева,DCTJ - 
командер на Командерия „Св. 
Йоан Кръстител“ и Димитър 
Владимиров, KTJ  - предсе-
дател на Организационната 
комисия на Велик Приорат 
България.

След тържественото от-
криване на събора командерът 
Марио Миланов говори за зна-
чимите събития от последния 
събор досега и обяви датите за 
провеждането на останалите 
събори на Командерия „Св. 
Иван Рилски“ през 2016 го-
дина. Следващият събобр ще 
е 6 април. На 24-25 юни ще 
се проведе открит събор, а на 
19 октомври Командерия „Св. 
Иван Рилски“ тържествено 
ще отбележи празника на Св. 
Иван Рилски. 

Брат Павлин Якимов из-
несе доклад на тема „Ползата 
и вредата от положителното 
мислене“. Докладът беше из-
слушан с интерес.

След Събора се проведе 
сърдечна братска агапа. nnDnn





Събор на Командерия 
„Улпия“

12.02.2016 г., гр. Пловдив

команДЕрии
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коледна магия  
за болни деца от Смолян
Командерия „Св. Висарион Смолянски“ покани 

на коледно тържество децата, болни от захарен 
диабет от област Смолян. В областта има 28 деца 

на възраст от 5-18 години, които страдат от захарен диа-
бет. На всички тях и на техните родители бяха изпрате-
ни писмени покани за тържеството.

На 05.12.2015 г. в ресторант „ Родопски кът“ в Смо-
лян децата и техните родители бяха посрещнати от ри-
царите, дамите и постулантите на командерията. Децата 
получиха подарък  - чаша с изображение на рицар и гер-
ба на командерията.

Хубава музика, вкусни гозби, танци и подаръци бяха 
част от изненадите. Естествено най-много овации има-
ше за Дядо Коледа, който пристигна със Снежанка и раз-
даде лични подаръци на всяко едно дете.

С много фойерверки беше разрязана и специалната 
коледна торта, изработена по стандарт и доставена със 
сертификат  за децата  със захарен диабет.

В тържеството взе участие  председателят на Друже-
ството на диабетиците в област Смолян. Фирма „ Ливеда 
мед“ поздрави децата и подари индивидуални компле-
кти за самоконтрол на кръвната захар. nnDnn
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На 10 февруари 2016 
г. в 49 ОУ "Бенито 
Хуарес" в София се 

проведе заключителният етап и 
награждаването на победители-
те в конкурса „Сирни заговезни 
– да съхраним българското“, 
организиран от Командерия 
"Света София", в състава на 
Ордена на рицарите тамплиери 
на Йерусалим, Велик Приорат 
България със съдействието на 
община "Подуене" в София. 
Надпреварата беше разделена 
в две категории – рисунки и 
кукерски маски, изработени от 
децата от седем столични учи-
лища. 

Църковният празник Не-
деля сиропустна или Неделя 
на всеопрощението, наричан 
в народната традиция Сирни 
заговезни се отбелязва седем 
седмици преди Възкресение 
Христово и след нея започва 
Великият пост. На този ден чо-
век иска прошка от другите, за 
да може да влезе в поста, който 
е време за очистване, размисъл, 
усъвършенстване и примире-
ние със събратята. Прошката се 
приема като много съществена 
част от отношенията между чо-
века и Бога. „Не съдете, за да не 
бъдете съдени, защото с каква-
то мярка мерите, с такава ще ви 
се отмери“ е писано в светото 
Евангелие от Матея и е само 
един от многото примери за 
смирение и прошка, така необ-
ходими на съвременния човек в 
търсене на духовността, които 
откриваме в Библията. nnDnn

Деца правят маски 
за Сирни заговезни
Командерия „Света София“ организира 
конкуркс в 49 ОУ „Бенито Хуарес”
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14.02.2016 г., с. Брестовица

Традиционно 
отбелязване  

на Трифон Зарезан

команДЕрии
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Командерия „ Княз Борис I „ , част от Оредна на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България,  разда-
де мартеници на социално слаби жители от столичния район 

“Kрасна поляна”  по случай 1 март, както и на пенсионерските клубо-
ве от района.  Мероприятието бе под патронажа на кмета на Красна 
поляна г-н Иван Чакъров.  nnDnn

Баба Марта с командерия 
„княз Борис I”
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Състрадателност и милосър-
дие. Качества, които трябва 
да съхраним, да положим 

усилия и да успеем във време, из-
пълнено с агресия и безчувственост, 
да ги възпитаме в подрастващото 
поколение. Водени от тази идея от 
2016 година  Командерия „ Св.Йоан 
Кръстител“  дава начало на  нов 
проект  под  мотото  Работилница 
”ОТ ДЕЦА ЗА ДЕЦА“ . Тази ини-
циатива  ще се развива в две вза-
имосвързани направления. 

n Направление 1: Стимулиране/
Подпомагане на деца да  изработ-
ват различни и разнообразни по 
вид предмети и дейности, които ще 
предоставят като подарък на деца в 
неравностойно положение. 

n Направление 2: Стимулиране/
Подпомагане на деца в неравнос-
тойно положение даизработват 
предмети или извършват дейности, 
които могат да дарят или покажат на 

свои връстници. Идеята е тези деца 
да бъдат стимулирани да изявяват и 
покажат своите възможности и по-
тенциал, което ще помогне  за тях-
ното интегриране в обществото.

Проектът  има за цел да запази 
емпатията, която е присъща на деца-
та, да ги насърчи да приемат различ-
ните, да помагат на слабите и да им 
покаже, че те могат да бъдат част от 
обществото, независимо от техния 
социален статут и положение. С  ре-
ализирането на проекта смятаме, че 
ще помогнем на децата да развият и 
подобрят своите социални умения, 
умения да бъдат самостоятелни, да се 
чувстват равнопоставени, да изпитват 
съчувствие, загриженост, съпричас-
тие и отговорност към различните, 
като по този начин ще спомогнем за 
намаляване на негативни дългосроч-
нипоследици като трайна социална 
изолация, неконкурентноспособност 
на пазара на труда, неумение за спра-
вяне с житейски ситуации.

Като първо събитие от про-
ект „Работилница ОТ ДЕЦА ЗА 
ДЕЦА“ на 01.03.2016 г.  деца от 46-
то Основно Училище "Константин 
Фотинов" с разширено изучаване на 
хореография дариха изработени от 
тях мартенички на деца, лекувани  в 
детското отделение на УМБАЛ „Св. 
Анна“- София,АД. Децата , не без 
гордост споделиха, че са се трудили 
извънредно в училище, за да зарад-
ват връстниците си в болницата. Ра-
достта беше взаимна!

Събитието бе обявена като съ-
битие организирано  под патронажа 
на Ордена на тамплиерите – Велик 
приорат България, Командерия Св. 
Йоан Кръстител

Ще се радваме Братя и Сестри 
от други Командерии на Ордена на 
тамплиерите – Велик приорат Бъл-
гария да да се включат към тази ини-
циатива и тя да достигне до  сърца-
та на повече ДЕЦА!Нека насърчим 
децата да следват християнските 
ценности.  Нека им покажем , че те 
могат да имат пълноценна роля в 
обществото! Нека  ги насърчим, да 
следват своите амбиции и да творят, 
тъй като по този начин те дават на 
обществото това , което имат и ние 
го ценим високо! nnDnn

работилница  
„От деца за деца“
Eдна инициатива на Командерия 
„Св. Йоан Кръстител”

команДЕрии
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В Бургас приключи областният 
етап от националния конкурс 
за детска рисунка „Рицарят 

в мен”, организиран от Командерия 
„Свети Димитър”.

В Експо Център Флора  на 14 март 
бе открита изложба от 60 прецизно 
селектирани творби на най-талант-
ливите малки художници от пети, 
шести и седми клас. Участват пара-
лелките по изобразително изкуство в 
СОУ”Св.св.Кирил и Методий” с пре-
подавател Таня Стоянова и другото 
елитно училище в града – ОУ „Братя 
Миладинови”, с преподаватели Албе-
на Димитрова и Станислав Вардев.

Бяха раздадени десет награди по 
решение на журито, с председател ко-
мандер Климент Атанасов -  изтъкнат 
художник и галерист от национален 
мащаб. 

Рисунките заминават за последния 
етап от състезанието на Ордена и ще 

претендират за участие в изложбата, 
посветена на 24 май – Деня на българ-
ската просвета и култура и славянска-
та писменост.

Бургаските участници имат  твър-
дата амбиция да получат подкрепата 
за развитие на своя талант от  Вели-
кия Приор на Велик Приорат Бъл-
гария  Н.Пр. ген.майор (о.р.) проф.
Румен Ралчев. 

Изложбата в Бургас бе открита за 
втора поредна година от областния 
управител Вълчо Чолаков, който сам 
пожела да бъде покровител на мал-
ките художници, показвайки това и с 
личната си благотворителна лепта. 

За втори път своето уважение към 
децата и техните преподаватели, пока-
за и  зам.кметът по култура и образова-
ние на Община Бургас г-жа Йорданка 
Ананиева. Гости на церемонията бяха 
г-жа Таня Новакова – областен ко-
ординатор на Съюза на българските 

учители, както и директорите на две-
те училища г-жа Снежана Няголова и 
г-н Бочко Бочев. Те бяха отличени с 
грамоти за изключителните им заслу-
ги като лидери в българското образо-
вание. Директорите пристигнаха на 
изложбата с пълния състав на двете 
училищни ръководства. 

За събитието в прекрасните зали 
2 и 3 на новооткрития Експо Център 
Флора пристигна Великият секретар 
на Ордена Високоуважаваният наш 
брат Светозар Стефанов, който запоз-
на родителите с целите и ролята на 
съвременното рицарство, както и с ре-
гламента за безпристрастно журиране 
на най-добрите рисунки в столицата.

Експозицията в Експо Център 
Флора, който през пролетта е най-
притегателното място за бургазлии 
и гостите на града, остана до 17 март, 
по преценка на Община Бургас - за 
да бъде посетена от хиляди зрители.
 nnDnn

10 малки таланти 
се борят за приза 
„рицарят в мен”
Губернаторът на Бургас Вълчо Чолаков и 
зам.-кметът Йорданка Ананиева поздравиха 
участниците в конкурса за детска рисунка

◄ 
Великият секретар 
на Ордена Светозар 
Стефанов, областният 
управител Вълчо 
Чолаков и просветният 
зам.кмет на община 
Бургас Йорданка 
Ананиева приветстваха 
участниците

команДЕрии
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▲Родители и деца препълниха зали 2 и 3 на Експо Център 
Флора в Бургас на 14 март

▲Бе преподаден и първи урок по рицарство – как да защитим 
дамата на своето сърце

▲Директорът на най-старото училище в Бургас СОУ „Св.
св.Кирил и Методий” г-жа Снежана Няголова получава награда 
на Великия Приорат за изключителни заслуги като лидер в 
образованието

▲Да се докоснеш до истински рицар

▲След церемонията организаторите от Командерия „Св.Дими-
тър” поканиха всички присъстващи на празничен коктейл

▲Участниците от регионалния кръг в Бургас
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Библиотека  под небето  символично ще отвори врати в Габрово 
и Севлиево  по случай 24  май по инициатива на тамплиерите от 
Габровска област.

”Седни и прочети” има за цел насърчаване на четенето сред хората от 
различните възрасти и се осъществява със съдействието на Командерия 
„Св.Лазар Български”. Всеки желаещ  да чете на открито може да вземе 
книга, да я прочете и да я върне или да остави друга. 

Вече са изработени къщичките от Атанас Цонев със съдействието на  
брат Никола, които ще бъдат поставени на шест места в двата града по 
случай деня на славянската писменост.

Надяваме се, че съгражданите ни ще оценят подаръка, избирайки кни-
га за  себе си или за децата си и ще сложат своя. По този начин очакваме 
да насърчим младите хора да четат повече книги. Нека те са активна част 
от ежедневието ни, защото в тях се съдържа мъдростта на времето, споде-
ли командерът Брат Богомил Петков. nnDnn

Библиотека под небето 
в Габрово и Севлиево

команДЕрии



1. Панагюрище, тракийско златно съкровище
2. Пазарджик, катедрален храм „Успение Богородично“
3. Пазарджик, къща-музей „Станислав Доспевски“
4. Пещера, крепост „Перистера“
5. Бата, църква-костница „Света Неделя“
6. Дорково, плиоценски парк

Поклоннически маршрут  
за регион Пазарджик
Командерия „Св. св. Константин и Елена“, Пазарджик

ПоклонничЕски маршрути

▲Панагюрско златно съкровище
▼Дудекова къща▼Дорково, плиоценски парк

▲Пещера, крепост „Перистера“

ГРАДОВЕ РАЗСТОЯНИЕ  
КМ

ВРЕМЕ ЗА ПЪТ 
ЧАСОВЕ

ВРЕМЕ ЗА  
РАЗГЛЕЖДАНЕ ОБЕКТ 

София - Панагюрище 81 1 ч. 20 мин. 1 ч. Тракийско златно  
съкровище

Панагюрище -  
Пазарджик 60 58 мин. 30 мин. Катедрален храм  

“Успение Богородично”
Пазарджик -  
Пазарджик 0 0 45 мин. Къща музей  

“Станислав Доспевски”
Пазарджик - Пещера 17 22 мин. 45 мин. Крепост “Перистера”
Пещера - Батак 19 27 1 час Църква костница  

“Св. Неделя”
Батак - Дорково 22 27 50 мин. Плиоценски парк
Дорково - София 134 1 ч. 45 мин.   
ОБЩО 333 5 ч. 19 мин. 4 ч. 50 мин.
ОБЩО ИЗИСКУЕМО ВРЕМЕ 10 ч 9 мин.  
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Поклоннически маршрут  
за регион Петрич
Командерия „Св. Антоний Велики“, Петрич

ДЕН ПЪРВИ:

Пристигане в гр. Петрич и настанява-
не в хотел България до 13.00 часа. 

14.00 ч. Отпътуване до къщата на баба 
Ванга в центъра на града. Организи-
ране посещение с кратка беседа. 

16.00 ч. Отпътуване за „Самуилова 
крепост”, община Петрич, разполо-
жена извън града на 20  км в западна 
посока. От 2003 година тя е включена 
в списъка от 100 национални турис-
тически обекта на БТС. Поднасяне на 
венец пред паметника на цар Самуил 
и беседа на екскурзовод.

19.00 ч. Вечеря в хотел България, рес-
торант Булгари. Дегустация на вино 
„Св. Антоний Велики”, бутилирано 
специално от Командерия „Св. Анто-
ний Велики“.

ДЕН ВТОРИ:

8.00 – 10.00 ч. Закуска.

10.30 ч. Отпътуване за местността 
Рупите, черквата „Света Петка” и къ-
щата на баба Ванга. Кратка беседа от 
екскурзовод.

12.00 ч. Пристигане в гр. Мелник, в 
хотел Булгари. 

14.00 ч. Заминаване за Роженския ма-
настир. Разстоянието до него е около 
7 км. Организирано посещение с ма-
настирски обяд. 

17.30 ч. Събор на Командерия „Свети 
Антоний Велики

19.00 ч. Вечеря в хотел Булгари. Ку-
верт за вечерята 30 лв.

ДЕН ТРЕТИ: 

8.00 – 10.00 ч. Закуска.

10.00 -12.00 ч. Отпътуване.

ПоклонничЕски маршрути
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Всички 193 държави–членки на 
ООН за първи път ще вземат 
активно участие в избора на 

номинации за следващия Генерален 
секретар на ООН.  Очакванията са 
предстоящия процес да бъде макси-
мално прозрачен.

В началото на март Председателят 
на 70-та сесия на Генералната Асам-
блея на ООН Могенс Люккетофт 
съвместно с председателя на Съвета 
за Сигурност,  изпратиха  на всички 
държави-членки на ООН писмо, в 
което се съобщава за официалното 
началото на процеса на номиниране 
на кандидати за поста Генерален се-
кретар на ООН.

Според Устава на ООН Генерал-
ният секретар се назначава от Гене-
ралната Асамблея по препоръка на 
Съвета за Сигурност. Генералният 
секретар е главното административно 
длъжностно лице на Организацията. 

В писмото си двамата председа-
тели предлагат на държавите-членки 
на ООН  "да разгледат и обсъдят въ-

проса за издигане на кандидатури за 
кандидати за поста на Генерален се-
кретар".

Новият подход за намиране на бъ-
дещия глава на ООН дава възможност 
на кандидатите да участват в неофи-
циален диалог или срещи с предста-
вителите на всички държави-членки 
на ООН. Всички тези срещи и диа-
лози трябва да се проведат преди края 
на юли 2016 г., когато  Съветът за Си-
гурност ще пристъпи към избора на 
кандидата, като могат да  продължават 
и по време на самия процес.  Орга-
низирането на първата такава среща 
е през април, започвайки от 12-14 
април, за всички кандидати, които 
ще бъдат официално предложени до 
този момент. 

На кандидатите е предложено 
предварително да си изпратят тексто-
ве на техните доклади на около две 
хиляди думи. Тези доклади ще бъдат 

разпратени на държавите-членки. На 
всеки кандидат за глава на ООН ще 
бъде отделено два часа, за да изложи 
своята позиция в десетминутен доклад 
и да отговори на въпроси на държави-
те-членки. Срещите ще бъдат отворе-
ни и неформални.

Новият процес предвижда всички 
държави-членки на ООН за първи 
път в историята на Организацията да 
участват пълноценно в обсъждането 
на кандидатурата на следващия Гене-
рален секретар. Преди това процесът 
на избора беше почти затворен и поч-
ти иззет от петимата постоянни чле-
на на Съвета  за Сигурност на ООН. 
Основната роля при избора на бъдещ 
Генерален секретар все още остава 
на постоянните членове на Съвета за 
Сигурност, който планира да започне 
селекцията на кандидатите за поста 
през юли. Съветът ще представи кан-
дидатурата за одобрение пред Гене-

България с шанс  
за генерален секретар 
на ООН
Организацията е на път да избере Ирина Бокова

Димитър Владимиров KTJ, 
Председател на Организационната 
комисия на ВПБ

оон
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ралната Асамблея. Но тази кандида-
тура вече няма да бъде "неизвестна". 
Неговата или нейната кандидатура ще 
бъдат обявени след като получи под-
крепа от повечето държави по време 
на консултациите и срещите. 

Новият Генерален секретар ще 
пристъпи към своите задължения 
през януари 2017 г. и ще остане на 
пост в продължение на пет години. 
Този петгодишен период може да 
бъде продължен от държавите-член-
ки на ООН с още пет години. 

За първи път в 70-годишната ис-
тория на ООН постът може да бъде 
поверен на жена. От началото на 
кампанията за издигане на кандида-
тури Ирина Бокова е разглеждана 
като потенциален фаворит за пози-
цията-българката е настоящ Генера-
лен директор на ЮНЕСКО, но вече 
открито се състезава за поста Генера-
лен секретар на ООН. Генералният 
секретар е официално най-висшия 
служител на Организацията на обе-
динените нации и отговорността е 
изключително голяма, свързана с 
дипломация на всички нива и отго-
ворно следене на процесите в орга-
низацията.

Ирина Бокова официално е кан-
дидатът на Република България от 
февруари тази година. Нейните шан-
сове за победа се отчитат като големи, 
тъй като тя има подкрепата на много 
дипломати по света. Освен това бъл-
гарката се очаква да представи ролята 
на Източна Европа пред света, което 
е чакано дълго време.

Българското Външно министер-
ство подготви план за действие и 
концепция за изборната кампания на 
Ирина Бокова, която е номинирана 
за генерален секретар на ООН. Съз-
дадена е и оперативна работна група 
по кандидатурата, която вече е имала 
първото си заседание, в което е участ-
вала и Ирина Бокова, като е изложила 
вижданията си за етапите по провеж-
дане на кампанията.

МВнР ще има определяща роля в 
кампанията от гледна точка на посто-
янното проследяване, координацията 
и информационно-аналитичната ра-
бота

За да е успешен българският кан-
дидат, той трябва да получи най-мал-
ко 9 гласа и нито едно вето от посто-
янните членки на ООН.  nnDnn

16 ДИПЛОМАТИ 
РАБОТЯТ ЗА 
ПОБЕДАТА НА 
БЪЛГАРКАТА
106 хил. лева ще струва кампания-
та на Ирина Бокова за Генерален 
секретар на ООН. Още през 2014 
г. България е заделила сумата в 
подкрепа на нашия кандидат. В 
тях са включени и парите за пред-
ставителни разходи, и за коктей-
ли и приеми. 

Екипът за координация на ра-
ботата по кандидатурата на стра-
ната ни се състои от 16 старши 
дипломати - ръководители на ди-
рекции във МВнР. Председател 
на оперативната група е генерал-
ният директор на дирекция "Гло-
бални въпроси" Райко Райчев. В 
битката за Генерален секретар на 
ООН до момента има 7 офици-
ални кандидатури. Новият Гене-
рален секретар на ООН встъпва в 
длъжност на 1 януари 2017. 

оон
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ПамЕт

Денят е 26 февруари 2016 г., пе-
тък.  Най-тържественият в ис-
торията на  Българската пра-

вославна църква. Камбаните на всички 
църкви в София бият от сутринта. 
Възвестяват първата канонизация на 
светец от две църкви - Българската и 
Руската. Тържествата за архиепископ 
Серафим Соболев, който дълги годи-
ни е служил у нас, започват предната 
вечер, когато в София пристига деле-
гацията на Руската православна църк-
ва, водена от Волоколамския митропо-
лит Иларион (Алфеев), председател на 
Отдела за външни църковни взаимо-
отношения при Московската патриар-
шия. Според църковния обичай вечер-
та преди официалното прославление  
на даден светец се извършва и послед-
на заупокойна молитва за душата му. 
В края на вечерното богослужение за 
последен път се изпява "вечная памя-
ть". Последното възпоменателно бо-
гослужение за Богучарския архиепис-
коп Серафим Соболев започва в 18:30 

ч. на 25 февруари 2016 г. 
при гроба му в криптата на 
руския храм "Св. Николай" 
в София.  Същата крипта, 
която от  26 февруари 1950 
– последният земен ден на 
дядо Серафим, става един-
ствен молитвен дом за ми-
лион вярващи. Повече от 
60 години стотици миряни 
всеки Божи ден слизат в 
криптата, падат на колене 
до саркофага с тленните 
останки на Богучарския 
архиепископ и оставят 
писмата си с молитви към 
него. Защото Серафим е 
известен както сред бъл-
гарските християни, така 
и сред православните им 
събратя, с чудесата, които 

се случват на гроба му

Св. Серафим Софийски Чудо-
творец е покровител на две държави 
– България и Русия. Разговорите за 
канонизацията му започват още през 
2017. Доказателствата за извършените 
от него чудеса да безброй. Но коми-
сията взема предвид само медицински 
доказаните. 

Николай Соболев е роден на 1 
декември 2881 г. в Рязан, Руската им-
перия.  След като завършва Рязанска-
та духовна семинария, постъпва през 
1904 г. в Санктпетербургската духовна 
академия, където 4 години по-късно 
приема монашеско пострижение от 
епископ Сергий (Тихомиров) и полу-
чава името Серафим в чест на препо-
добни Серафим Саровски. На 18 март 
същата година е ръкоположен за йе-
ромонах. През 1911 г. става инспектор 
на Костромското духовно училище, а 
скоро след това – ректор на Воронеж-

ката духовна семинария и е въздигнат в 
сан архимандрит.

На 1 октомври 1920 г., на празни-
ка Покров Богородичен, архимандрит 
Серафим е хиротонисан в сан епископ 
в катедралния храм на Симферопол. 
През пролетта на 1921 г. с решение на 
Висшето църковно управление зад гра-
ница е назначен за настоятел на храма 
„Св. Николай Чудотворец“ в София. 
От момента на пристигането си у нас 
той оглавява руските православни об-
щини на българска територия, отнача-
ло под юрисдикцията на Руската пра-
вославна църква зад граница (РПЗЦ), а 
по-късно – под юрисдикцията на Мос-
ковската патриаршия.

Традицията да се оставят молит-
вени писма по саркофага на дядо Се-
рафим е по негово желание, изразено 
приживе. Късчетата хартия се събират 
и изгарят. nnDnn

Св. Серафим Софийски
закриля две държави
Милион православни българи и 
руснаци оставят писма на чудотвореца

Сестра Екатерина Николова DTJ





40     Тамплиер • март 2016 г.

Великден или Възкресение 
Христово е сред  най-светли-
те празници за християнския 

свят.  И ако трябва да направим ус-
ловно разграничение между христи-
янските деноминации по отношение 
на празниците, то можем да кажем, че 
за католиците по-тачено е Рождество 
Христово, докато за православието 
това е Възкресението. Великден е ис-
тински велик ден. 

В християнската религия се чест-
ва връщането на Исус Христос към 
живота на третия ден, след като е раз-
пънат на кръст и погребан. Празната 
гробница е видяна от жените миро-
носки, посетили гроба. Исус Хрис-
тос се явява на Мария Магдалена и на 
апостолите. Събитията, свързани с 
Христовото възкресение са станали в 
дните около еврейския празник Пас-
ха. Затова от самото начало честване-
то на Великден е свързано с еврейска-
та Пасха, а в християнските църкви е 
приет изразът „пасхална литургия“. 
Поради връзката на Пасха с лунния 

календар тя е подвижен празник, за-
това и Великден променя своята дата. 
Но има едно древно правило, което 
повелява Великден да не се празнува 
заедно с еврейския празник, а в недел-
ните дни около Пасха и винаги след 
деня на пролетното равноденствие. 

Ние,  християните, независимо 
дали сме католици, православни, 
протестанти, още от времето на Пър-
вия вселенски събор през 325 г. все се 
стремим да честваме Великден заедно, 
както е на Рождество Христово. Тога-
ва, през 325 г. е определен принципът, 
според който Великден се отбелязва в 
неделята след първото пълнолуние и 
след пролетното равноденствие.

Повече от 2000 години след Хрис-
та обаче Възкресението остава подви-
жен празник и всяка година, като съв-
ременници в ХХІ век ни се налага да 
отбелязваме или да се поздравяваме за 
Великден поне по два пъти. Особено 
когато имаме много приятели като-
лици или арменци. Нали всички сме 
християни, затова често си казваме, 

че е по-добре да имаме повече праз-
ници. 

Как се спазва мармароз? 
С огромно удоволствие приех покана 
да чествам с приятели арменските За-
говезни. Арменците празнуват Велик-
ден по католическия календар, затова 
датата на Заговезни е различна от 
тази на източноправославните хрис-
тияни.  На Заговезни арменците се 
маскират и посещават близки и при-
ятели. Всяка къща отваряла широко 
врати за маскираните и разпознаване-
то им предизвиквало весели шеги. За-
това за общото честване в Арменския 
дом в София бяхме предупредени да 
се маскираме. Вечерта наблюдавахме 
как ритуално домакините направиха 
„мармароз” – календар на седмиците 
на постите, защото от Заговезни до 
Великден и арменците постят. Инте-
ресен е този обичай с труднопроиз-
носимата дума „мармароз“ - взема се 
глава лук, на която се набождат седем 
пера от опашката на кокошка или на 

Великден –  
празникът на празниците

През 2016 г. католици и арменци празнуват на 27 март, 
православни – на 1 май

Сестра Мария Стефанова DCTJ
Велик офицер за връзка със Светите земи

ЙЕрусалим
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ЙЕрусалим

петел. На две от перата връзват като 
украшение зелена панделка – на пе-
рото, предназначено за Цветница, 
и червена панделка – на перото, оп-
ределено за Великден. Всяка неделя, 
до самото Възкресение, отскубват по 
едно перо. Главата лук се закача на та-
вана, така винаги знаеш колко седми-
ци пост ти остават до Великден. 

Заговезни не е религиозен праз-
ник, но на този ден в Апостолическа-
та арменска църква се пеят шарагани 
- тропари, които напомнят за Адам и 
неговия щастлив живот в рая.

Да водиш кадрила
Тържеството за Заговезни продължи 
с много смях и танци, но накрая по 
традиция завърши с истински кадрил! 
Не съм виждала в София някой да 
танцува кадрил в днешно време, а още 
по-малко не бях срещала човек, който 
образно казано „води“ кадрила. Той 
диктува стъпките, представя танцува-
щите един на друг и определя двой-
ките. И всичко това на изискан френ-
ски. Арменските Заговезни или Пун 
Парегентан, което в превод означава 
„Добра жизненост”, красноречиво 
говори за същността на този празник. 
И оправда, даже и надмина моите оч-
аквания с пъстротата, веселието си и 
забавата, но особено с първия кадрил 
в живота ми.  Сред други народи праз-
никът е популярен като „карнавал” – 
ден, в който се организират веселби, 
танци, шествия.

Сусамената питка
Арменците нямат месопустни Заго-
везни и времето им за пост намалява 

с една седмица. Така техните пости 
започват на сиропустни Заговезни. 
Тогава според традицията правят мал-
ка сусамена питка от халва за „хамка-
не”, както ние православните бълга-
ри имаме обичая „хамкане“ с  яйце 
и халва. Арменците приготвят почти 
същите гозби като на Бъдни вечер, 
само че рибата, сиренето и млякото с 
ориз заемат достойното първо място 
на трапезата. По време на постите се 
препоръчва най-обикновена храна - 
хляб, плодове, зеленчуци, постни го-
зби, приготвени с растително масло.

В днешно време арменците постят 
през първата и последната седмица на 
Великия пост. 

Тази година арменският  Великден 
е на  27 март. Той винаги съвпада с ка-
толическия, а не с православния.

Пепеляната сряда
В западното християнство пък е 
разпространено отбелязването на 
Пепеляната сряда или на английски 
Ash Wednesday. Тази година Пепе-
ляната сряда беше на 10 февруари 
2016. Точно 46 дни или 40 дни, като 
не се броят неделите, до Великден.  
Пепеляната сряда се отбелязва от 
много западни християни, включи-
телно от англиканската църква, от 
лютераните, методистите и презви-
терианците.

Пепеляната сряда е първият ден 
на Великия пост в западното христи-
янство. Какъв е символизмът на този 
ден в църковния календар?

Според евангелските текстове на 
Матей, Марко и Лука, Исус Христос 
прекарва 40 дни в гладуване в пусти-
нята, където издържа на всички изку-
шения на Сатаната. Така и възниква 
отбелязването на Заговезни – остават 
40 дни на подготовка и пост до Ве-
ликден.  

Направи ми впечатление, че запад-
ните християни изключват неделите 
от постите до Възкресение. Това е 
така, защото всяка неделя се разглеж-
да като възпоменание на Христовото 
възкресение и е празничен ден, в кой-
то постът е неподходящ. Постът е от 
понеделник до събота (шест дни) в 
рамките на шест седмици и от Пепе-
ляната сряда до събота, което ще рече, 
че прибавяме четири дни, а това прави 
общо 40 дневен пост до Великден.

Кръст от пепел  
на челото
Пепеляната (или пепелна) сряда 
получава името си от благослове-
ната пепел от палмови клонки, на-
правена от предходната година на 
Цветница. В западното християн-
ство Цветница се нарича Палмова 
неделя и тогава върху главите на 
вярващите се поставят клонките 
с думите "Покайте се, и вярваме в 
Евангелието" или "Не забравяйте, 
от пръст сме създадени и в пръст 
се превръщаме". 

На Пепеляна сряда се поставя 
кръст от пепел върху челата на вяр-
ващите като напомняне за човешката 
смъртност и в знак на траур и покая-
ние пред Бога.

Впрочем обичаят поръсване с пе-
пел в знак на траур и покаяние е из-
вестен в много култури и традиции, 
включително в древен Египет, при 
арабите и гърците. В църквите този 
обичай навлиза през XIII век, но 
първото свидетелство е чак от Х век. 
В 1091 година папа Урбан II въвежда 
обичая като задължителен в църк-
вата . Точно папаУрбан II свиква 
историческия църковен събор през 
1095 година в град Клермон, Фран-
ция и призовава екзалтираната тълпа 
на  поход към Светите земи. Папата 
щедро обещава на последвалите го 
поклонници всеопрощение на гре-
ховете.  Речта му била посрещната 
с голямо религиозно въодушевле-
ние във френските и немските земи 
и кръстоносците тръгват на поход 
към Йерусалим. От 1099 г.  до 1187 г. 
Йерусалим е на християните. Все пак 
кръстоносците го завладяват, както 
ги приканил папата, но Урбан ІІ не 
могъл дълго да се радва на тази побе-
да. Папата умира 14 дни след падане-
то на свещения град.

За мен беше любопитно да про-
следя как различните деноминации 
в християнската църква се подгот-
вят за великия празник Възкресение 
Христово. Тази 2016-та година е една 
от редките, в които повече от месец 
време ни разделя при честването на 
Великден. За западните християни и 
за арменската Апостолическа църква 
Великден ще настъпи на 27 март, а за 
православието на 1 май. И все в Йеру-
салим.  nnDnn
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Можете ли да карате кола 
положително? Ако имате 
книжка, положително мо-

жете, нали? А можете ли да карате 
кола отрицателно? 

Всъщност нито вие, нито аз ка-
раме положително или отрицател-
но колата си. Или сме способни да 
шофираме, или не. Истината е, че 
според това колко добре умеем да 
се справяме зад волана, ние или се 
наслаждаваме на спокойно и сигур-
но пътуване, или създаваме кошмар 
на пътя за нас и за останалите хора. 
Защо тогава се заблуждаваме, че като 
мислим положително, ще стигнем 
до там, докъдето искаме да стигнем в 
живота? Стана модерно да си позити-
вен и да мислиш положително. Ако 
влезете в книжарница, ще видите, че 
се предлагат много книги, посветени 
на положителното мислене. Малко 
обаче са тези, които ни дават доку-
мент за „водач на човешко мисловно 
средство“.

За съжаление, мисленето не е 
предмет, който се изучава в училище, 
нито е съзнателно умение, предавано 

от родителите ни. Мисля, че сме еди-
нодушни по въпроса колко е важно 
как и какво мислим, а също и че начи-
нът ни на мислене е първопричината 
да постигаме определени резултати в 
живота? Повечето велики личности 
може и да са имали разногласия по 
много въпроси, но всички приемат 
твърдението, че „Човек е това, кое-
то мисли“. Ние имаме възможността 
да сътворяваме самите себе си чрез 
мислите, които избираме, но имаме 
и отговорността да се научим да из-
ползваме по-добре това умение. 

Може ли положителното 
мислене да има негативен 
ефект? 
Въпреки че в съвременната литерату-
ра се акцентира върху положително-
то мислене, т.нар. академична психо-
логия се е фокусирала от десетилетия 
върху негативните аспекти на живота. 
В учебниците по психология преоб-
ладават теми, свързани с тъмната 
страна на живота – умствена изоста-
налост, криминални прояви, пристра-
стявания и т.н. Може би целта на тази 

наука е да елиминира негативните 
аспекти от живота чрез опознаването 
им. Според повечето традиционни 
психолози няма особено надежд-
ни научни факти, които да доказват 
ползите от положителното мислене. 
С едно изследване от 2010 година на 
университета „Корнуел“ в САЩ пси-
хологът Антъни Онг доказва, че хо-
рата, които мислят положително, са 
по-здрави и живеят по-дълго. От из-
следването не става ясно обаче кое е 
причината и кое – следствието. Дали 
хората, които мислят положително, 
имат по-добро здраве, или здравите 
хора мислят положително. 

Не карайте песимиста  
да мисли положително
От 1960 година насам психолозите 
знаят, че хората възприемат по-лес-
но идеи, които са близки до тяхната 
собствена гледна точка и вярвания, и 
са резистентни към онези, които са 
прекалено различни. Дори последни-
те изследвания да предоставят доказа-
телства в полза на оптимистите, има 
и случаи, когато песимизмът върши 

Ползите и вредите от 
положителното мислене

Брат Павлин Якимов, KTJ
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доста добра работа и положителното 
мислене може да навреди. Повечето 
песимисти имат склонност да преуве-
личават проблемите си и предизвика-
телствата, които им предстоят. Един 
песимист ще начертае в главата си 
безброй мрачни сценарии за бъдеща-
та си работа, повечето от които няма 
да се случат. Ако обаче накарате този 
човек да мисли положително и той 
се съгласи, може би притиснат от об-
стоятелствата в живота си, може още 
отсега да предвидите, че ще настанат 
хаос и объркване, и човекът няма да се 
справи в ситуацията. Такъв тип хора 
са свикнали да вървят напред, като 
решават проблеми, вместо да търсят 
възможности. Когато съзнанието им 
изключи за проблемите, те не знаят 
как да продължат, защото за тях про-
блемите са пътни знаци, които им по-
казват, че се придвижват напред. 

Бягство от реалността
Съществува голяма вероятност човек, 
който постоянно мисли положител-
но, да се изолира от реалността и да 
изгуби способността си да се справя с 
живота. Нагласата „Аз мисля положи-
телно, всичко е положително“ създа-
ва илюзия за реалността и след време 
може да доведе до дълбока депресия и 
невъзможност за решаване на житей-
ските задачи. 

Заглушаване на гласа на 
тревожността „Направи 
нещо” 
„Хората, които използват положител-
ното мислене като защита, се опитват 
да не се чустват притеснени, тогава 
когато би трябвало да бъдат“ – казва 
Баншик. Известна доза притеснение 
често е полезна, за да ни мотивира да 
предприемем действие в определена 
ситуация. Като прикриваме притесне-
нието зад маската на веселото настро-
ение, ние може да влошим ситуацията, 
защото отлагаме действието с всеки 
изминал ден. 

Да преследваш мечти или 
да бягаш от кошмари 
Има хора, които се мотивират от меч-
тите си. Само когато имат мечта цел, 
те успяват да впрегнат силите си и да 
направят нещо за себе си. Има и та-

кива, които правят нещо само и само 
да избегнат криза или провал. Това са 
и двата основни мотива за покупка. 
Хората купуват дадена стока или за да 
спечелят нещо, или за да не изгубят 
нещо. Последното е умело използва-
но от специалистите по маркетинг и 
продажби чрез постоянните промо-
ции по магазините. И двете стратегии 
работят успешно. 

Обяснявам всичко това, за да илюс-
трирам, че ако във вас предобладава 
вторият тип мотивация – да бягаш от 
нещо, то положителното мислене е 
абсолютно вредно за вас. По-добре 
оставете мислите си да създадат го-
лям проблем, да се уплашите от него 
и това да провокира енергия, действие 
и решителност, отколкото да мисли-
те пожелателно, че проблемът ще се 
реши сам и не е толкова голям. 

По-важно от това  
да си положителен  
е да бъдеш себе си
Мисловната активност не е мислене. 
Със сигурност не искам да ставам ад-
вокат на отрицателното и негативно-
то отношение към живота. Повярвай-
те ми, въпреки че горният списък не е 
изчерпателен, ако трябваше да опис-
вам вредите от негативното мислене, 
щях да изпиша много повече. Важно-
то е да намериш баланс между опти-
мизма и реалността и да осъзнаеш, че 
можеш да използваш мисленето си 
по различен начин. Да си поставиш 
цел, да станеш умел водач на „мислов-
но превозно средство“. Ние всички 
можем да мислим, но не всички из-
ползваме тази своя дарба.  Джордж 
Бърнард Шоу има едно много точно 
изказване по въпроса:

Два процента от хората мислят, 
три процента си мислят, че мислят, 
а останалите 95% по-скоро биха ум-
рели, отколкото да мислят. Аз станах 
богат и известен, като мислех активно 
един или два пъти седмично. 

За ползите от  
положителното мислене 
И тъй като темата е „Ползите и 
вредите от положителното мисле-
не“, ще засегна и няколко очевидни 
ползи, които този вид мислене ни 

дава. Списъкът може да бъде и мно-
го по-дълъг, но моята цел тук е да ви 
запозная с нещо много по-важно от 
положителното или отрицателното 
мислене. Това е активното и креатив-
но мислене, свободно от оценки и 
резултати. То ще ви даде насоките как 
да станете „водач на мисловно пре-
возно средство“ и да бъдете свободни 
да правите, да бъдете и да имате това, 
което искате. 

Как положителното мислене 
развива вашите способности
Може би най-важното преимущество 
на положителните мисли е, че те съз-
дават положителни емоции в нас. Или 
казано по-просто, от тях се чувстваме 
добре. Положителните емоции не ни 
влияят само по времето, в което ги 
изпитваме, а създават благоприятна 
среда. Те ни позволяват да изграждаме 
умения и да развиваме собствения си 
потенциал. 

Защо мисленето  
е толкова важно?
Всичко съществуващо около нас се 
е породило първо като мисъл идея в 
нечие човешко съзнание. Следовател-
но мисълта е конструктивна сила. Тя 
е силата на Вселената, която намира 
проявление чрез човека. Не забравяй-
те обаче, че по една и съща система се 
раждат както полезните за човечество-
то идеи, така и вредните. Енергията не 
е съдник за човека. Тя не казва: „Това 
е добро за теб и аз ще ти помогна“. 
Когато насочим мисълта си към нещо 
определено, ние създаваме картина с 
помощтта на въображението си. По-
сле предаваме тази картина на емо-
ционалното съзнание и така вкарваме 
Закона за привличането в действие. 
Той работи независимо от това ка-
къв е фокусът на мислите ни. Може 
несъзнателно да приложите закона и 
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той да проработи във ваша полза, но 
е възможно да останете изненадани, 
защото сте искали едно, а сте полу-
чили съвсем друго. Това е нормално, 
тъй като ние рядко си даваме сметка 
за емоциите, които прилепваме към 
мислите си. Опасенията, страхът и 
тревожността са чести гости в емоци-
оналната ни вселена. 

За да създадем желаните резултати, 
е необходимо да познаваме начините 
на работа на съзнанието, или закони-
те на мисълта, и да се съобразяваме 
с тях. Както не може да преодолеем 
закона за гравитацията без подходя-
що оборудване и умения, така не сме 
способни „да излъжем“съзнанието с 
бледи и пожелателни мисли за светло 
бъдеще. Ние вече разбираме, че всеки 
резултат (следствие) си има адекватна 
и точна причина, така че сме способ-
ни да постигнем този резултат. Тъй 
като много хора искат положителни 
резултати, те стигат до заключението, 
че ПОЛОЖИТЕЛНОТО МИСЛЕ-
НЕ САМО ПО СЕБЕ СИ Е ДОС-
ТАТЪЧНО. САМО ЧЕ НЕ Е ТАКА. 
Това са очарователно измамни идеи, 
които ни водят до грешното заключе-
ние, че може да получим нещо срещу 
нищо. 

Намираме се на прага както на нова 
криза, така и на нова възможност. Це-
лият свят е в навечерието на форми-
ране на ново съзнание, нова сила и 
ново осъзнаване на ресурсите, скри-
ти в нас. През миналия век наблюда-
вахме извършването на невероятен 
прогрес в материалната сфера. През 
двайсет и първи век ще се случи огро-
мен прогрес в духовната и менталната 
област. За да избегнем капана на така 
нареченото пожелателно мислене и 
за да превърнем проблемите си във 
възможности, ние трябва да се научим 
да използваме силата на въображе-
нието, възприятието, волята, разума, 
интуицията и паметта си. Нужно е да 
създадем тази възможност първо като 
идея в умствената си вселена, после да 
повярваме в нея и да пристъпим към 
действие. Но всичко започва от идея-
та, а тя се ражда от мисълта.

Въпроси, а не отговори
Това може би е е най-големият пара-
докс на мисленето. Още от малки са 

ни учили, че трябва да знаем отгово-
ра на въпроса. Тогава сме достатъчно 
умни. Това е огромен капан за творче-
ското мислене и не предлага никакъв 
стимул на съзнанието. Още Айнщайн 
е казал, че „любопитството има своя 
собствена причина за съществуване“. 
Съвременните методи за развитие, 
като коучинга и НЛП терапията нап-
ример, са изцяло фокусирани върху 
задаване на въпроси. Всеки от нас 
притежава огромни ресурси от зна-
ния и творчески потенциал и прите-
жава достъп до всичко това, когато го 
стимулираме с правилните въпроси. 
За да използаме силата на интелекта 
си, трябва да се научим да си зада-
ваме сами въпроси и да задаваме на 
другите такива, без да се срамуваме, 
че може да изглеждаме глупаво. Зато-
ва, когато търсите решение на даден 
проблем, избягвайте да търсите отго-
вор, а винаги започвайте с въпроси. 
Експериментирайте с различни въп-
роси, чиито отговори не знаете. Ще 
се удивите колко различно ще проте-
че процесът. Освен всичко друго, за-
даването на въпроси ви освобождава 
от напрежението, което носи нуждата 
да знаете всичко. Живеем във века на 
информацията и смятам, че можем 
да разберем всичко, стига да се нау-
чим да задаваме правилните въпроси. 
Тайната в задаването на въпросите е 
да задържим във вниманието си най-
важното нещо – онова, което преоб-
ладава в мислите ни и в разговорите, 
които водим.

Отвътре навън, вместо 
отвън навътре 
Обичайното мислене се случва като 
несъзнателна интерпретация на зао-
бикалящата ни среда. То е насочено 
отвън навътре. Активното мислене 
създава средата около нас и се случва 
отвътре навън. Джордж Бърнард Шоу 
има следната мисъл: „Аз не вярвам в 
обстоятелствата. Хората, които пости-
гат нещо в живота си, са тези, които 
се изправят и търсят обстоятелствата, 
които искат, и ако не ги намерят, ги 
създават“. Да спрем да бъдем провод-
ници на мислите и информацията от 
средата около нас и да използваме 
съзнанието си, за да намираме и съз-
даваме обстоятелствата, които искаме 
– това ни прави свободни. Това е ак-

тивно мислене. Останалото е пасивно 
възприемане на мислите и идеите на 
другите. 

Мисли активно  
или съществувай пасивно
Мускулите на съзнанието са шест на 
брой и благодарение на тях може да 
контролирате начина си на мислене. 
Тъй като са интелектуални мускули, 
може да ги тренирате чрез мисловни 
упражнения. Когато развивате и из-
ползвате интелектуалните си мускули 
правилно, мислите ви придобиват 
нова сила и вие постигате желаните 
резултати.

Нашите интелектуалните мускули 
на съзнанието са: въображение, памет, 
разум, възприятие, интуиция и воля. 

Активно и пасивно мислене 
Това, че до този момент не сте имали 
възможност да използвате активно и 
съзнателно мускулите на съзнанието 
си, не означава, че не сте ги използва-
ли изобщо. Често обаче нашите мисли 
са пасивни, ограничени и обусловени 
от заобикалящата ни среда. Мисълта е 
причината, резултатът е следствието. 
Ако не харесваш резултатите в живо-
та си, трябва да промениш природата 
на мислите си. Промяната на всички 
нива, както и успехът, започват вътре 
в нас. Отделяйте по няколко минути 
на ден, за да наблюдавате и изследва-
те мисловния си процес. Така ще раз-
берете причината за своите действия. 
Движете се, продължавайте напред и 
променете своите резултати и живота 
си като цяло. 

Дали мислим положително, или 
отрицателно няма значение. Важното 
е да мислим и да сме свободни да съ-
творяваме живота си. Това е свободата 
да мислиш самостоятелно. Свободата 
обаче не е безплатна. Цената на сво-
бодата, която всички търсим, е раздя-
лата със страха, съмненията и пасив-
ното възприемане на нещата такива, 
каквито са. Нужно е да се откажем от 
навика да се носим пасивно по тече-
нието и да приемаме неприемливото 
като неизбежно.

(По материали към книгата „7 
ключа към свободата” на Виктория 
Лазарова) nnDnn
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Вероятно всеки от нас е прочел 
в Наръчника на Велик Прио-
рат България, че кадуцеят или 

жезълът на Хермес е един от симво-
лите на Ордена. Замисляли ли сме се 
обаче, защо това е така?

Древногръцкият бог Хермес по-
кровителства образованието, писме-
ността, логиката, геометрията, тър-
говията и братството. Той закриля 
всички скулптори, учители, оратори, 
търговци, философи, архитекти, кра-
дци, алхимици, астролози, адвокати 
и музиканти. Хермес е вестоносецът 
на боговете, а също така пренася ду-
шите на мъртвите в подземния свят, 
а понякога и ги връща оттам. Според 
древногръцката легенда Аполон дал 
жезъла на Хермес в замяна на лирата, 
която той му подарил. Тогава той бил 
само едно маслиново клонче. Веднъж 
Хермес видял две змии в смъртоносна 
схватка. Той ги разделил с маслинова-
та си пръчка и ги помирил. Така бил 
създаден неговият жезъл, който ста-
нал и символ на помирението. 

Кадуцей (или “жезълът на весто-
носеца“ от древногръцки език) са но-
сили древноегипетските богове Ану-
бис и Изида. Тот също е изобразяван 
с два жезъла със змия около всеки. 
Жезълът на Озирис, който се състои 
от две кобри, преплетени около прът 
с шишарка на върха, също е кадуцей, 
но той символизира безсмъртието. 
Месопотамският бог-лечител Еш-

мун, римският 
Меркурий, фи-
никийският бог 
Баал, акадската 
богиня Ищар – 
всички те носят 
кадуцей. Херману-
бис, гръцко-египет-
ско синкретично 
божество, съчета-
ние между Хермес 
и Анубис, също е 
изобразявано с ка-
дуцей в ръка, както и 
Деметра.

Статуята „Mithraic 
Kronos”, която е откри-
та в храм на Митра в Рим 
е построена от Валерий 
Херакъл и синовете му 
през 190 г. от. н.е. и пред-
ставлява вечното време. 
Тя изобразява гола фигура 
на бог с лъвска глава, като 
около тялото му се е увила шест пъти 
змия, главата на която стои над черепа 
на божеството. В двете си ръце държи 
два ключа. Четирите крила на гърба й 
символизират четирите сезона, а в ос-
новата й могат да се видят чука и кле-
щите на Вулкан. До тях стоят кадуцеят 
на Меркурий, петел и шишарка – все 
препратки към митрическия Сатурн 
символизиращи  превъплъщаването 
в него на цялата мощ на боговете.

Буда също често е изобразяван 

седнал върху огромна ко-
бра, надвиснала над него, за 

да го пази преди да бъде осе-
нен от просветлението.

Според легендата Ахриман 
измамва арабския принц Захак 

и го целува по двете рамене, от-
където излизат две змии, които 
не мога да бъдат унищожени.

В много картини повлияни 
от Библията могат да се забележат 
доста прилики в начина по-който е 

изобразявана змията от Дървото на 
познанието в градината на Еден и ка-
дуцея. Добре е да си спомним и брон-
зовата змия, която поставя около жезъл 
Мойсей по заръка на Бог в „Книга на 
числата“ от Стария завет и по-късно 
Езекил унищожава, защото тя се пре-
връща в идол за хората. Мойсей също е 
бил вестоносец на Бог, както и Хермес. 
При тях обаче визуално е по-голяма 
приликата с жезъла на бог Асклепий, 
който се явява символ  на медицината 
и изобразява само една змия увита око-
ло пръчка. Объркването започва през 
1902 г., когато в американската армия, 
погрешка или умишлено, е използван 
кадуцеят като емблема на медицинския 
корпус, вместо жезъла на Асклепий. Би 
могло да се предположи, че в картини-
те си просветените художници са загат-
вали за едно старо познание, скривай-
ки го в християнските сюжети. Такива 
картини са нарисували Микеланджело, 
Хюго Ван Дер Гос и много други.

кАДУЦЕЯТ 
ЖЕЗЪЛЪт На ХЕрМЕС
В християнската 
иконография 
символът 
е носен 
от София 
- Божията 
Премъдрост

Брат Милко Шопов, KCTJ
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В християнската иконография 
кадуцеят е носен от София (Божия-
та Премъдрост). На древните право-
славни икони тя го държи в дясната 
си ръка. В днешната православна, 
както и католическа църква на Русия, 
кадуцеят е носен от висшия клир по 
време на церемонии. Същата е прак-
тиката в Индийската православна 
църква. Такъв е и жезълът на архи-
епископа на Лондон. Жезълът на 
българския патриарх също е каду-
цей. Според някои автори българ-
ската сурвачка също е видоизменен 
наследник на кадуцея. Някои изсле-
дователи също така смятат, че сим-
волът на американския долър не е 
нищо повече от стилизиран кадуцей, 
защото Хермес покровителства тър-
говията и печалбата.

Примерите за употреба на кадуце-
ят са толкова много, че не необходимо 
да се спираме отделно на всеки един 
от тях. Очевидно този древен символ, 
който преминава от хилядолетие в 
хилядолетие, от култура в култура и 
от религия в религия има голямо зна-
чение за човечеството и е разпростра-
нен почти по цял свят.

Как обаче е възникнала връзката 
на кадуцея с Ордена на тамплиерите?

Добре известно е, че първите де-
вет рицари от Древния Орден пред-
приемат разкопки под конюшните 
на Храма на Соломон в Йерусалим, 
както твърдят някои историци, за да 
търсят Кивота и Скрижалите. Спо-
ред една от версиите най-вероятно 
там храмниците са се натъкнали и на 
монети от Тир, които са били част от 
съкровището на цар Соломон. Както 
е известно при строежа на Храма, Со-
ломон моли за помощ царя на Тир. На 
тези монети е бил изобразен подобен 
символ и според някои изследователи 
така рицарите от Древния Орден са 
се сдобили с познания, които са били 
забранени и забравени в християнска 
Европа по това време.

Други автори търсят източника на 
тамплиерското познание за кадуцея 
не в Светите земи, а при френските 
катари. Исторически факт е, че някол-
ко от Великите Майстори на Древния 
Орден произлизат от катарски родове 
и вероятно са били добре запознати 
с тайните катарските знания и прак-
тики.

▲Статуя на Хермес, държащ кадуцй, II в. 
пр.Хр., Музей на Ватикана

 Кадуцеят се смята за символ на 
ключа, отварящ предела между свет-
лината и тъмнината, доброто и злото, 
живота и смъртта. Един от ключове-
те към Закона на Вселената. В Битие 
Бог казва: “Сътворих Света с Мярка, 
с Брой, с Тежест“, което означава, 
че Вселената се подчинява на един 
общ закон. Кадуцеят вероятно е един 
от ключовете към този закон, но съ-
ществуват и други, като най-общо те 
винаги са олицетворявани от златото: 
Златното число, Златното коляно, 
Златния ъгъл, Златното руно, Златни-
те ябълки на Хесперидите и т.н. По-
някога като ключ златото се замества 
от изумрудът. Например загубеният 
в Рая изумруд, от който е изработен 
Светия Граал или Изумрудения скри-
жал на Хермес Трисмегист или Три-
жди Велики (да не се бърка с бог Хер-
мес), наричан така, защото е познавал 
трите части на Вселенската мъдрост. 
Обикновенно народите, които се сдо-
биват с такъв ключ прерастват във ве-
лики цивилизации, а ключовете ста-
ват паметници на тези цивилизации.

Кадуцеатор в Римската империя се 
е наричал човекът, който преговаря за 
мирните условия под дипломатическа 
защита и за да покаже тази си роля 
носи кадуцей.

Независимо какъв е начинът, по-
който рицарите тамплиери възприе-
мат този древен символ, безспорно е, 
че той им открива много тайни и мъд-
рост и с право е един от символите и 
на Съвременния Орден. Най-малкото 
заради една от основните задачи на 
OSMTH – да е посредник, балансьор 
и омиротворител при разрешаването 
на междукултурни конфликти. nnDnn
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загаДки

Carta Transmissionis (Харта на 
предаването), известна пове-
че като Хартата Лармениус, 

е ръкопис, за който се твърди, че е 
създаден през февруари 1324 г. от 
Йоан-Марк (Жан-Марк) Лармениус.

Лармениус е християнин, роден 
в Светите земи, който става член 
на Ордена в последните години на 
Кръстоносните походи. По-късно, 
след падането на Сен- Жан д'Акр 
през 1291 г., когато през 1295 г. там-
плиерите преместват седалището си 
в Кипър, Лармениус става прецеп-
тор на Кипър. През 1305 г. Ларме-
ниус е избран за сенешал на Орде-
на (втора в йерархията длъжност). 
През същата година Жак дьо Моле 
е извикан в Париж за среща с крал 
Филип ІV Хубави и папа Климент 
V, с което започва началото на кра-
ха на Ордена. Легендата разказва, че 
Жак дьо Моле, предвиждайки края 
на Ордена на Храма, прехвърля пра-
вата си на Велик Магистър на Жан-
Марк Лармениус.

В самият документ Лармениус 
заявява, че Жак дьо Моле му предава 
устно ръководството на Ордена през 
март 1314 г. (Великият Магистър Жак 
дьо Моле е в затвора от 13 октомври 
1307 г.). И тъй като Carta Transmissionis 
е датирана от 1324 г., става ясно, че 
Жан-Марк Лармениус заема поста Ве-
лик Магистър в продължение на десет 
години.

По-нататък в ръкописа той обяс-
нява, че достигайки 70-годишна въз-
раст, се чувства твърде възрастен, за да 
продължи да изпълнява длъжността 
на Велик Магистър и предава ръко-
водството на Ордена на Франсоа Тома 
Тибо, приор на тамплиерите, остана-
ли в Александрия. Тома Тибо приема 
да е Велик Магистър и се подписва в 
ръкописа като такъв. Заветът на Жан-
Марк Лармениус е през вековете в Carta 
Transmissionis (Харта на предаването) 
да бъдат записвани имената на всички 

Велики Магистри след него, които да 
полагат своя подпис в тайния документ 
и съответно да го предават на своите 
приемници. По този начин, благода-
рение на Хартата, Лармениус иска да 
съхрани историческата линия на закон-
ните Велики Магистри на Ордена на 
тамплиерите за времето, когато той ще 
пребивава в „тъмния период“ от разви-
тието си. Именно затова документът е 
наречен Харта на предаването.

Документът е писменото „доказа-
телство“, че след като папа Климент V 
„разпуска“ Ордена през 1312 г. с булата 
Vox in excelso (лат. Глас от високо), ри-
царите тамплиери продължават тайно 
да поддържат своята духовна органи-
зация както във Франция, така и нався-
къде по света. В Хартата Лармениус са 
изписани имената на 22 последовател-
ни Велики Магистри на Ордена след 
Жак дьо Моле. Списъкът завършва с 
Бернар-Раймон Фабре-Палапра, който 

през 1804 г. публикува документа.

    Хартата е написана с крип-
тографски знаци – прочутата тайна 
азбука на тамплиерите. Азбуката е 
окончателно декодирана от про-
фесор Жан-Анри Пробст-Бирабе 
(1875–1957), доктор по философия, 
изследовател на тайните посветител-
ски общества. франкмасон, розен-
кройцер, мартинист и теософ. В сво-
ята книга Les Mystиres des templiers 
(Тайните на тамплиерите), издадена 
през 1947 г., той описва тампли-
ерските криптографски знаци и 
тяхното тълкуване, някои от които 
присъстват върху трите екземпля-
ра от официалния Устав на Ордена 
на Храма, съответно съхранявани в 
Рим, Париж и Дижон.

Явно тамплиерската тайна азбука 
е била разкодирана далеч преди про-
фесор Пробст-Бирабе, тъй като Carta 
Transmissionis (Харта на предаването) 
е публикувана: през 1825 г. на латин-
ски език в Manuel Des Chevaliers De 
L'ordre Du Temple (Наръчник на ри-
царите на Ордена на Храма) и през 

1830 г. на английски език в английското 
издание на книгата.

От момента на публикуването на 
документа до ден днешен множество 
изследователи изказват мнението, че 
той е фалшификат. Като основен до-
вод изтъкват анализа на дешифрира-
ните криптографски знаци, които из-
глеждат по-съвременно и различно от 
използваните в онези времена в други 
исторически документи на Ордена, 
както и странните обстоятелства на от-
криването на Хартата. Предполага се, 
че Хартата Лармениус е дело на йезу-
ита Бонани, който през 1705 г. помага 
на херцог Филип Орлеански да я съз-
дадат. Според други изследователи до-
кументът е изготвен от Филип Ледрю, 
който специално я показва на Фабре-
Палапра. По-долу поместваме Carta 
Transmissionis (Харта на предаването) в 
превод на български. nnDnn

ХАрТАТА ЛАрМЕНИУС
И ТАйНИТЕ ВЕЛИкИ МАГИСТрИ 
НА ОрДЕНА НА ХрАМА



Аз, брат Йоан-Марк Лар-
мениус от Йерусалим, по 
Божията милост и в името 
на почитания и най-свят 
Мъченик, Велик Магистър 
на Войската на Храма (за 
Негова чест и слава), ут-
върден от общия Съвет на 

Братството и натоварен с Върховното 
Велико Магистърство над универсал-
ния Орден на Храма, за всички, кои-
то ще видят тези установени с декрет 
писма, трижди приветствия. Нека да 
бъде известно на всички, настоящи и 
бъдещи, че заради намаляващите ми 
сили, вследствие на преклонната ми 
възраст, и след като внимателно обмис-
лих сложността на делата и тежестта на 
управлението, за по-голямата слава на 
Бог и в името на защитата и сигурнос-
тта на Ордена, на Братството и на Уста, 
аз, гореспоменатият, смирен Магистър 
на Войската на Храма, реших да предам 
Великото Магистърство в по-способни 
ръце.

Затова, с Божията помощ и с едино-
душното съгласие на Рицарите на Ве-
ликия Конвент, аз предоставих и чрез 
настоящия декрет предавам пожизнено 
поста на Велик Магистър, пълномощи-
ята и привилегиите на Ордена на Хра-
ма на изтъкнатия Командер и мой скъп 
брат Франсоа-Тома-Тибо

от Александрия, с властта, според 
законите на времето и историята, да 
предаде върховенството и длъжността 
на Велик Магистър и върховен предво-
дител на Ордена на Храма на друг Брат, 
във висша степен надарен с благород-
ството на институцията, с качества и с 
порядъчни нрави.

И за да бъде осигурена приемстве-
ността на длъжността Велик Магистър, 
за да бъде линията на наследяващите я 
непрекъсната и за да бъде опазен непо-
кътнат Уставът на Ордена, аз също така 
обявявам, че постът Велик Магистър не 
може да бъде предаден б ез съгласието 
на Велик Конвент на Братята воини на 
Храма, колкото и често да се налага да 
бъде свикван Велик Конвент, като въ-
просът да бъде уреждан по този начин, 
а наследникът да бъде избиран по воля-
та на Рицарите.

И, за да облекча задълженията на 
Върховната длъжност, нека отсега на-
татък да има четирима заместника на 
Великия Магистър с върховна власт, 
положение и авторитет над целия Ор-
ден по света, които да опазват правата 
на Великия Магистър. Нека всеки от тях 
да бъде избиран измежду най-старшите 
Братя според неговия ранг. Поверявам 
този Статут на Братството на нашия 

гореспоменат свещен, най-почитан и 
честит Магистър, Мъченикът (за Него-
ва чест и слава), Амин.

Последно, с постановление на Ве-
ликия Конвент на Братството, чрез 
предоставената ми власт, аз ще обявя 
и наредя шотландските тамплиери, де-
зертьори на Ордена, да бъдат

прогонени с анатема, те и техните 
Братя на св. Йоан от Иерусалим, граби-
тели на суверенната военна власт (нека 
Бог да бъде милостив към тях), извън 
пределите на Храма, сега и завинаги. 
Затова определих знаци, непознати за 
тях и извън обсега на неискрените и 
фалшиви Братя, да бъдат предадени 
устно на Братята воини от Ордена на 
Храма, по начина, по който са им пред-
ставени на Великия Конвент.

Но гореспоменатите знаци да бъдат 
разкривани само на тези, които след 
дължимото време на служба са били 
посветени в рицарско звание според 
Устава, ритуалите и установения ред 
на Братята воини на Храма. Тези знаци 
бяха предадени от мен на гореспомена-
тия изтъкнат Командер, както аз съм ги 
получил от най-почитания Магистър 
и най-свят Мъченик (за Негова чест и 
слава). Нека това да бъде сторено както 
казах. Нека бъде направено. Амин.

Предадено от мен, Йоан-Марк Лар-
мениус, на тринадесети февруари 1324 
г.

Аз, Франсоа-Тома-Тибо от Алек-
сандрия, с помощта на Бог, приех пос-
та на Велик Магистър, 1324.

Аз, Арно дьо Брак, с помощта на 
Бог, приех поста на Велик Магистър, 
1340.

Аз, Жан дьо Клермон, с помощта 
на Бог, приех поста на Велик Магис-
тър, 1349.

Аз, Бертран дю Геклен, с помощта 
на Бог, приех поста на Велик Магистър, 
1357.

Аз, Жан д’Арманяк, с помощта на 
Бог, приех поста на Велик Магистър, 
1381.

Аз, Бернар д’Арманяк, с помощта 
на Бог, приех поста на Велик Магис-
тър, 1392.

Аз, Жан д’Арманяк II, с помощта на 
Бог, приех поста на Велик Магистър, 
1419. Аз, Жан дьо Кроа, с помощта на 
Бог, приех поста на Велик Магистър, 
1451.

Аз, Робер дьо Ленонкур, с помощта 
на Бог, приех поста на Велик Магистър, 
1478.

Аз, Галеас дьо Салазар, с помощта 
на Бог, приех поста на Велик Магистър, 
1497.

Аз, Филип дьо Шабо, с помощта на 
Бог, приех поста на Велик Магистър, 
1516.

Аз, Гаспар дьо Со дьо Таван, с по-
мощта на Бог, приех поста на Велик 
Магистър, 1544.

Аз, Анри дьо Монморанси, с помо-
щта на Бог, приех поста на Велик Ма-
гистър, 1574.

Аз, Шарл дьо Валоа, с помощта на 
Бог, приех поста на Велик Магистър, 
1615.

Аз, Жак Руксел дьо Гранси, с помо-
щта на Бог, приех поста на Велик Ма-
гистър, 1651.

Аз, Жак-Анри дьо Дюрфор, херцог 
на Дюра, с помощта на Бог, приех пос-
та на Велик Магистър, 1681.

Аз, Филип, херцог д’Орлеан, с по-
мощта на Бог, приех поста на Велик 
Магистър, 1705.

Аз, Луи-Огюст дьо Бурбон, херцог 
дю Мен, с помощта на Бог, приех поста 
на Велик Магистър, 1724.

Аз, Луи-Анри дьо Бурбон-Конде, с 
помощта на Бог, приех поста на Велик 
Магистър, 1737.

Аз, Луи-Франсоа дьо Бурбон-Кон-
ти, с помощта на Бог, приех поста на 
Велик Магистър, 1741.

Аз, Луи-Еркюл Тимолеон дьо Косе-
Брисак, с помощта на Бог, приех поста 
на Велик Магистър, 1776.

Аз, Клод-Матьо Радикс дьо Шеви-
йон, Велик Регент на Ордена на Храма, 
в присъствието на Братята Просперо-

Мария-Пиер-Мишел Шарпантие 
дьо Сенто, Бернар-Раймон

Фабре-Палапра, заместници на Ве-
ликия Магистър, и Жан-Батист-Огюст 
дьо Куршан, Велик Прецептор, пред-
ставих писма-декларации, предадени в 
смутни времена от Великия

Магистър Луи-Еркюл Тимолеон 
дьо Косе-Брисак на Брат Жак-Филип 
Ледрю, заместник Велик Магистър на 
Ордена, за да бъдат тези писма в сила 
в подходящо време и да бъде осигурена 
приемствеността на длъжността Велик 
Магистър, според ритуала на Изтока. 
Десетият ден на Юни, 1804.

Аз, Бернар-Раймон Фабре-Палапра, 
с помощта на Бог, приех поста на Ве-
лик Магистър на 4 ноември 1804 г.

ХАРТА НА ПРЕДАВАНЕТО

A
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орДЕнът

Кръстът гледаше на запад. Вер-
тикалната греда беше здраво 
забита в земята, като че ли 

щеше да стои за вечни времена. Гру-
ба и дебела, пропукана от слънцето, 
с дълбоки процепи, въпреки че беше 
поела от кръвта на десетки осъдени 
клетници. И сега по нея се стичаше 
тънка, червена струйка. Железните 
клинове, пробили стъпалата на осъ-
дения, стърчаха напред, доста над 
малката дървена плочка, служеща за 
опора. Всъщност от нея нямаше го-
ляма полза. Слабото, почти мършаво 
тяло на прикования човек се крепеше 
върху дървения клин, забит в гредата. 
Той минаваше под скротума, разкъс-
ваше го и му причиняваше още по-
неописуема болка. 

Кръстът гледаше на запад. Течеше 
шестият час от деня, три следобед, в 
деня преди Шабат. Слънцето прежу-
ряше, наоколо кръжаха едри мухи. 
Въздухът трепереше от адската ма-
раня. Стените на крепостта отсреща 
като че ли танцуваха някакъв странен, 
мъртвешки танц. Белите камъни под 
тях – над всяко от еврейските гро-
бища, се белееха като разхвърляни 
кости. Нямаше полъх отникъде. На 
малко хълмче зад него, напук на су-
шата и зноя, растяха, впити в земята 
няколко дузини маслинови дървета. 

Сиво-зелените им листа не трепваха. 
Дръвчетата оформяха малка, рехава 
горичка, подобна на градина. Точно 
тук го заловиха, до невзрачната къ-
щичка с пресата за маслиново олио. 
Учениците му, въпреки че се опитаха 
да окажат някаква съпротива, се раз-
бягаха в тъмнината. Силите им бяха 
неравностойни. Петият прокуратор 
на Юдея беше изпратил срещу тях 
кохорта от шестстотин ветерани. Ко-
мандваше ги трибун с ранга на кон-
сул. Синедрионът угоднически беше 
добавил още двеста войници от хра-
мовата милиция. И всички те – срещу 
шепа опърпани проповедници. 

Той знаеше какво ще се случи. 
Иззад едно от дърветата някак пла-
хо изскочи един от учениците му, 
приближи се, прегърна го и долепи 
бузата си до неговата. После уплаше-
но сви настрани, докато войниците 
се нахвърляха отгоре му. Свалиха го 
на земята. Сетне извиха назад ръцете 
му, вързаха ги с грубо въже и го из-
правиха. Ученикът стоеше до едно 
от дърветата, прикриваше се зад него 
и трепереше от страх. Дали осъзна-
ваше какво е направил? Допускаше 
ли, макар и за миг, че трийсетте сре-
бърника, обещани му за деянието, 
щяха да се превърнат в проклятие за 
самия него? Погледите им за секунда 

се срещнаха, той наведе глава надолу 
и се разтърси в конвулсия. А му беше 
любимец, най-добрият и най-изви-
сеният от всички. Неведнъж беше 
казвал, че точно на този техен събрат 
е отредена специална мисия. Той 
щеше да даде импулс на бъдещата ре-
лигия. Някой трябваше да го посочи 
на римската власт, да го нарече „Ме-
сия“. Иначе как щяха да го забележат, 
как щяха да го приковат на кръста? 
Щеше ли да осъществи инициацията 
на Озирис и Изида? Едва ли…

Кръстът гледаше на запад. Длани-
те му бяха приковани на напречната 
греда, но там почти не усещаше бол-
ка. Въжетата здраво бяха пристегна-
ли китките към дървото. Изтерзано-
то му тяло висеше надолу и напред 
със страшна тежест, въздухът вече не 
достигаше до дробовете му. Започна 
да се задъхва, тежко хриптене излезе 
иззад устните му. Почти не чуваше и 
плача на жените под него. Римски-
те войници, които го пазеха, се бяха 
смирили. Изведнъж усети пробож-
дане под ребрата си отдясно. Замъг-
леният му поглед видя само копието 
на един от войниците. Странно, това 
донякъде го облекчи, въпреки че по-
тече кръв. Сега като че ли дишаше 
малко по-леко. Но жаждата го мъче-
ше неистово. 

кръстът 
гледаше  
на запад

Брат Светозар Стефанов – Брат Ор KCTJ
Велик Секретар

БиБлЕЙски рЕчник
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Пред него, далеч напред и високо 
над хълма се извисяваха крепостните 
стени. Градът живееше, през Златната 
порта се точеше върволица от хора и 
животни. Повечето бяха натоварени с 
тежки дисаги, с мехове с вода и вино. 
Спомни си за вечерта на предишния 
ден. Беше събрал всички свои уче-
ници. Насядали около дългата маса, 
те го питаха как ще завърши всичко. 
Бяха уплашени, властта вече знаеше 
за тяхното учение. И как не – нали 
бяха заедно с Учителя си, когато той 
нахлу в Храма. Разблъска сергиите на 
продавците на жертвените животни, 
изгони навън менячите на пари. С тях 
имаше и други хора, близки до уче-
нието, но далеч не толкова хрисими. 
Носеха в дългите ръкави на робите си 
скрити ками. Простолюдието трепе-
реше от тях, дори им нарече име „си-
карии“, защото страховитите ками се 
казваха „сики“. Бяха най-войнствени-
те групи от зилотите. Нахлуването в 
Храма им дойде като подарък. Успяха 
да заграбят цялото складирано вътре 
оръжие, което иначе принадлежеше 
на храмовата милиция. Вече бяха с 
една крачка по-близо до бунта срещу 
Рим. Ала империята нямаше да прос-
ти това престъпление. 

Сега всички бяха притихнали. 
Даде им хляб и вино, плът от плътта 
и кръв от кръвта. И накрая им каза 
неизразимото с думи – един от тях 
щеше да е предател. Знаеше кой е, 
вероятно и неколцина от останалите 
се досещаха. Но никой не каза нищо 
повече, всеки наведе поглед надолу. 
После, в края на вечерята, всички 
потънаха в тъмнината. Бяха ли гузни 
или се бяха примирили с неизбежно-
то? Не искаше да знае…

Кръстът гледаше на запад. Забит 
в земята, на кръстопътя точно срещу 
голямата порта. През нея беше пре-
минал, възседнал ослица. Тълпата 
наоколо възторжено го посрещаше, 
бяха накъсали палмови клонки и 
ги хвърляха в краката му. Крещяха 
„Осанна!“ и „Ето го юдейския цар!“. 
Не се блазнеше от тази мисъл, знае-
ше, че никога няма да сложи корона 
на главата си. Ала сега на челото му 
бяха надянали някакъв глупав обръч 
от сплетени тръни. Подиграваха 
го, но не знаеха, че са направили от 
просташката шега символ. Символ на 
мъченичеството. Съзнанието му от-

ново се замъгли. Някъде там, във въ-
злите на болката, му се привидя нещо 
странно. Като че ли през голямата 
порта влизаше тържествена проце-
сия. Начело яздеше конник, покрит 
с бляскави доспехи. Червена мантия 
се диплеше над бронята и падаше на 
талази над широкия гръб на коня. На 
главата на ездача блестеше корона. 
Мъжът крепеше на рамото си голям 
дървен кръст, подпрян с основата си 
върху седлото. Дървен кръст, с верти-
кална греда - груба и дебела, пропука-
на от слънцето, с дълбоки процепи, 
въпреки че беше поела от кръвта на 
десетки осъдени клетници … Чий ли 
беше? 

Тълпата наоколо крещеше в екс-
таз, неколцина разкъсаха дрехите си 
и ги нахвърляха по пътя пред шест-
вието. Изведнъж конят замръзна, 
току пред свода на портата. Конникът 
го пришпори, но животното не по-
мръдваше. В ръката, покрита с броня, 
проблесна камшик. Жилите изсвис-
тяха, ала конят стоеше като вкаме-
нен. Виковете замлъкнаха, шествието 
спря. Внезапно някакъв човек разбута 
тълпата и излезе отпред. Беше обле-
чен с дълга бяла роба, превързана на 
кръста му с кожен колан. На гърдите 
му висяха златни плочки, обсипани 
със скъпоценни камъни. Първосве-
щеникът. „Не така носеше кръста 
си нашият Спасител!“ – промълви 
тихо той, ала първите в шествието го 
чуха. Чу го и конникът. Не се поко-
леба нито за миг, слезе от коня. Сва-
ли короната и златната броня, остана 
само по риза. Събу се бос и нагази 
в прахоляка, превърна се в един от 
простосмъртните. Сетне нарами теж-
кия кръст и го помъкна напред през 
портата. Свещеникът вдигна ръка за 
благослов. Тълпата обезумя. Стра-
жата едва удържаше хилядите, които 
искаха да се докоснат до царя и до 
кръста… 

Кръстът гледаше на запад. Точ-
но пред портата. Ала сега, незнайно 
защо, тя му се стори като че ли зази-
дана. Хората изчезнаха, стопиха се в 
маранята. „Никой повече да не ми-
нава през това място! Може да мине 
само един, когато времето му настъ-
пи отново!“ Дали онзи цар беше из-
дал тази заповед? Не знаеше… Но 
сега наоколо минаваха много хора. 
Властта избираше прецизно местата 

за екзекуциите. Животът на осъде-
ните не струваше и шепа жито, но 
всички трябваше да ги видят как 
умират. Важна беше не самата екзе-
куция, а назиданието за околните. 
И сега нямаше изключение – кръс-
товете бяха забити на кръстовище. 
Единият път се виеше през доли-
ната на Кедрон, покрай Планината 
на Злото съвещание и водеше към 
Витезда. Другият опасваше крепост-
та и зад кръстовете, продължаваше 
през Елеонската планина към Йе-
рихон. Мястото беше оживено, де-
сетки хора минаваха и вдигаха очи 
към прикованите. Бяха трима – той 
и още двама от въоръжените му 
охранници. Легионерите ги бяха 
задържали вкупом, а Пилат небреж-
но разписа заповедта за разпването 
им. Дори не вдигна поглед, за да ги 
огледа. Мъжете отстрани стенеха, 
стори му се, че дори долавя някакъв 
упрек към себе си. Не им обърна 
внимание, бяха никому неизвестни. 
Но знаеше, че светът щеше да за-
помни и техните имена… Странно 
място беше този свят! Вече искаше 
да го напусне, за да се сбъдне писа-
нието…

Кръстът гледаше на запад. Смър-
тта приближаваше. Усети нейния 
полъх покрай лицето си. „Ели, Ели, 
лама савахтани!“ – стонът от гърдите 
му прозвуча едновременно като укор 
към Бога и като проклятие срещу 
Йерусалим. Вече не виждаше нищо. 
Болките в тялото му като че ли за-
тихнаха. Единствено устата му горе-
ше. Отново започна да се задушава. 
Някак, като в просъница видя, че 
единият от войниците взе суха гъба 
и я натопи в някаква стомна. Вода! 
Вода! Човекът я наниза на копието и 
я вдигна до устните му. Какво е това!? 
Нещо остро изгори езика му, кисело 
и парещо. Гърлото му се сви в по-
следен спазъм, дишането спря. Зна-
еше какво ще последва… Изведнъж 
наоколо притъмня, изви се вятър. 
Слънцето умираше заедно с него. 
Земята се разтресе и дървените греди 
на кръстовете заскърцаха от клатене-
то. Някъде долу се чуха викове. Хо-
рата се разбягаха ужасени. Слънцето 
умираше заедно с него, но за кратко. 
Започваше безсмъртието Му…

Притихнал в очакване, Кръстът 
гледаше на запад… nnDnn

БиБлЕЙски рЕчник
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годината на  
Огнената маймуна

Тя е хитра и непочтена,  
можем да я побидим с интелект и инат

Сестра Светлана Тилкова – Алена, DTJ

2016

ВсЕлЕна

Годината на Огнената 
маймуната  започва на 
08.02.2016 г. в 16.39 ч. бъл-

гарско време и продължава до 28 
февруари 2017 г. 

Изминалата 2015 година на 
Дървената овца (коза) опита да 
ни наложи по-спокоен и уме-

рен ритъм на живот, но не успя. 
Станахме свидетели на не малко 
убийства, самоубийства, авто-
мобилни катастрофи, кармична 
мъст и насилие у нас и по све-
та. Въпреки стремежа на Овцата 
(Козата) към мирно съжител-
ство, хармония и компромиси 

международните конфликти и 
военните действия бяха не само 
факт, но и по-агресивни, с без-
брой невинни жертви. Мнозина 
са опитаха да станат по-човечни 
и отговорни към хората и света, 
но други избраха пътя на агреси-
ята, като често целите им не бяха 
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осъзнати, поради което мирът на 
Земята така и не стана ежедневие 
за всички. За пореден път, дори и 
с подкрепата на Сатурн, не успях-
ме да осъзнаем, че в 21 век агре-
сията не е начинът на общуване 
между държавите по света, нито 
причина за завземане на терито-
рии. Спечелихме приятели, но 
не малко се оказаха лицемерни 
ласкатели, с които ще се наложи 
да чистим си общата негативна 
карма и в годината на Маймуната. 
Мнозина бяха постоянно недо-
волни от Съдбата си, все нещо им 
липсваше, но всъщност си имаха 
всичко, дори и повече от оби-
чайното. Допуснаха грешка, че 
търсиха вината за неуспехите си в 
околните само защото не са били 
отговорни за действията си или 
им е липсвала инициативност и 
достатъчно воля, за да се справят 
със задълженията си. В полити-
чески план годината на Овцата 
донесе възможност за разреша-
ване и затихване на проблемите 
в световен мащаб. За съжаление 
за пореден път не успяхме да се 
сработим с влиянието на Сатурн 
– планетата на кармата, на чиято 
нумерологична вибрация е под-
властна 2015 година, и с годината 
на Овцата, за да избегнем между-
държавните конфликти, разпал-
ващи малки и големи войни. Не 
подобрихме, а утежнихме кармата 
си, защото мнозина лидери на 
държави не успяха да потиснат 
своето лидерско или фанатизира-
но его, за да се отдадат на анализ 
и верен самоанализ. Планетата 
през 2015 година не получи свое-
то по-добро развитие, каквото не 
бихме могли да очакваме и през 
2016 година.

Лукавият  
измамник

Маймуната е много умна, умее да 
се шегува, да разсейва напрегната-
та обстановка, да играе роли, но 
е непочтена в отношенията си. 
Това нейно качество ще допадне 
на всички хора, решили да пости-
гат целите си по нечестен начин 

или да дават големи, но празни 
обещания и да мамят наивниците, 
които лесно ще допуснат да бъдат 
излъгани. Можем да очакваме бум 
на измамите – телефонни, доку-
ментни, морални и материални. 
Заради факта, че Маймуната е се-
бичен егоист, в нейната година у 
мнозина ще се засили егоизмът 
и липсата на взаимно доверие. 
Хората, които не притежават дос-
татъчно знания и умения, ще се 
опитват без скрупули да потискат 
по-знаещите. Изпразнената от 
съдържание суета, посредстве-
ност и арогантно безличие ще се 
опитат да властват над мъдростта, 
опитността и знанието. Подобни 
хора биха могли и да поискат да 
попълнят празнотите в знанията 
си, но това ще стане не с мисъл и 
интелект, а с помощта на памет-
та, която механично ще запомня 
и възпроизвежда нужното, без да 
успява да го тълкува правилно. 
Годината непрекъснато ще ни 
сблъсква с хора, които ще разчи-
тат преди всичко на умението си 
да блеснат и заслепят околните, 
за да не бъде разкрита посред-
ствеността им. За съжаление тези 
характеристики няма да подминат 
и нашите управници. Непочте-
ните действия на някои от тях ще 
навредят на държавата, на нас са-
мите и на авторитета ни зад гра-
ница. Маймуната е безскрупулна, 
хитра и ловка, а на тях им допа-
дат именно тези качества, чрез 
които не само ще лъжат народа 
преди предстоящите президент-
ски избори и не само тогава, а и 
ще играят двойна игра, ако им 
носи мечтания богат живот. Го-
ляма работа, че някой страда и 
гладува! Нали на тях им е добре. 
Уви, преосмислянето и обратът в 
положителна посока при част от 
нашия политически „елит“ са не-
възможни.

Мнозина ще се възползват от 
всеки и всичко за собственото си 
облагодетелстване, особено ако 
ръководят големи предприятия 
или работят в съдружие... тежко на 
съдружниците им.

Годината на Маймуната ни дава 
възможност да разрешим много 
проблеми, но ако действаме реши-
телно и бързо, за да не пропуснем 
подходящото време. Ще имаме 
право на избор да поемем или да 
отхвърлим ръководната роля поне 
за собственото си съществуване. 
Ще постъпим правилно, ако раз-
читаме на своя труд, а не на дру-
гите хора. Даром никога нищо не 
идва. Не трябва да говорим празни 
приказки, за да не разочароваме и 
отблъснем хората от обкръжение-
то си.

Краят  
на тайните

Ще бъдат разбулени тайни от све-
товен мащаб, които са свързани с 
политиката, дипломацията, търго-
вията, промишлеността, а хората, 
които ще сторят това, ще получат 
известност и нови възможности за 
развитие и изява.

За да не си печелим врагове, 
които ще се превърнат в кармич-
ни заради влиянието и на Марс, е 
необходимо в годината на Майму-
ната да преценяваме внимателно 
действията си и да мерим думите 
си, за да не отблъснем хората от 
себе си.

Любовните отношения през 
годината ще бъдат непостоянни, 
но дори и любовните драми тряб-
ва да приемаме с чувство за хумор, 
ако искаме да избегнем самотата. В 
първите четири месеца на година-
та ще се радваме на щастието си. 
Вторите четири месеца ще оправя-
ме обърканите си или провалени 
планове. През последните четири 
месеца с внимание можем да се 
опазим от нови житейски пробле-
ми и драми.

Ще завърша с това, което ни 
носи Огнената маймуна, в чиято 
власт е 2016 година – ще развиваме 
интелекта си, ще сме изпълнени с 
енергия жизнени и неуморими. Ам-
бициозни, ще преследваме целите 
си, дори с инат и... доза непочтеност. 
Уви, такава е Маймуната. nnDnn

ВсЕлЕна
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мЕДицина

История на храненето 
по българските земи
Траките открили първата  технология за 
ферментация на мляко, правели бира от ечемик
Сестра Д-р  Емилия Апостолова DTJ

Начинът  на храненето на на-
родите е определящ знак за 
тяхната култура в най-ши-

рок смисъл на думата. Формирането 
на българската нация е резултат на 
смесването на древни култури, бит и 
генетични еволюционни промени в 
човешкия организъм.

От най-дълбока древност сегаш-
ните български земи са населявани 
от различни народи, носещи своите 
специфики в обичаи, хранителни 
навици и различни генотипи  и фе-
нотипи. В продължение на векове 
всички тези различия са се смесвали, 
допълвали и еволюирали, за да се 
стигне до съвременната характерис-
тика на българина в културно, инте-
лектуално и физическо състояние. 
Несъмнено начинът на живот, труд и 
хранене определят в основата антро-
пометричните и културни навици на 
дадена нация. От тази гледна точка 
нашите древни прадеди са били една 
доста модерна за времето си човеш-
ка популация. Още от дълбока древ-
ност храненето по българските земи 
е било разнообразно и в доста висока 
степен балансирано по отношение 
на основните хранителни вещества - 
въглехидрати, белтъчини и мазнини. 
Когато в хранителния режим делът 
на въглехидратите надхвърля 70% , 
идващи главно от зърнени храни се 
приема, че става въпрос за еднообраз-
но, небалансирано хранене. Триадата 
жито, брашно, каши запълва древната 
история на Европа почти от край до 

край. Древните елини казват: „Оне-
зи, които ядат ечемичена каша нямат 
никакво желание да воюват“. В Китай 
наричали богатите „ядящи месо“. В 
своята история България дълго време 
е била в мирно и военно съприкос-
новение както с „ядящите месо“, така 
и с „ядящите основно житни култу-
ри“, което е довело да оформянето на 
днешната българска нация. 

Траките са един от най-древните 
народи на Земята. По многолюдност 
са втори след индийския народ. (Херо-
дот 484 г. пр. н. е.) Живеели са в из-
точните Балкани и предна Мала Азия. 
Формират се като народ 8000 години 
след смесването на местното населе-
ние с дошлите покрай Черно море 
народи от Месопотамия и Анатолия, 
където по това време животът замира 
поради вековна суша (8 6200-5800 г. 
пр. н. е.). Новият тракийски народ за-
пазва знанията и уменията на местното 
население, познаващо земеделието и 
скотовъдството от над 9000 години.

Голям интерес представлява начи-
нът на живот на траките, населявали 
земите на днешна  България преди 
хилядолетия. Византийските хроники 
представят траките като едри и мъ-
жествени хора, внушаващи ужас на 
своите противници. Не напразно зе-
мите на траките се смятат за свещено 
място на бога на войната Арес. Здраво 
тяло и добра физическа сила се по-
стига освен с упорити тренировки и с 
качествена храна.

Има данни, че трапезата на траките 
е била разнообразна и богата. Те 
притежавали огромни стада от коне, 
кози, едър рогат добитък, чието месо 
ползвали за храна. 

Изкуството на ловуване на дивеч 
и риболов също разнообразявали 
трапезата на тракийското население. 
В древността ловът не е бил просто 
забавление, а основен начин да се 
обогати хранителното меню с повече 
храни богати на белтъчини. Аристо-
тел разказва, че траките ходели на лов 
за птици със соколи. Пак Аристотел 
разказва, че в земите, населявани с 
тракийски племена се среща и най-
едрият представител на диви говеда 
– „волинта“, чието месо било много 
вкусно. Освен диви бикове и птици 
траките са ловували и глигани, зайци 
и  диви кози, което несъмнено обога-
тявало трапезите им.

По време на гостуването си на цар 
Севт Ксенофан описва богатството 
на пиршеството, с което е посрещ-
нат. Описва тракийските хлябове 
като огромни и много вкусни, серви-
рани с различни меса, изпечени на 
шишове. Виното се леело щедро…. 
Важни данни за хранителните нави-
ци на траките са получени при раз-
копките на гробницата на цар Мидас 
през 1957 год. В помещението, обли-
цовано с дървени трупи, са намере-
ни 57  бронзови съда, с които е по-

„Човекът е това , което яде“ 
ИндИйска поговорка
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гребан фригийският цар. Анализът 
на налепите от хранителни останки 
показват, че в съдовете е имало месо 
и леща. Открити са и подправки - 
анасон и копър. В някои гърнета са 
намерени останки от печено месо 
от едър рогат добитък. Намерени са 
също следи от вино, но и от бира, 
подправена с шафран и медовина. 
Тези два примера показват, че древ-
ните траки са имали една доста висо-
ка култура на хранене дори и от глед-
на точка на нашето съвремие.

Тракийското вино е било известно 
с високите си качества. Траките го 
пиели без да го разреждат.  Както 
във Фригия, така и по останалите 
земи, населени с тракийски племена, 
познавали и бирата. Тя се варяла от 
ечемик. Тракийското й  име е „вритон“.

Има данни, че една от типичните 
храни за траките бил чесънът, раз-
бира се дивият. Аристофан се ужа-
сява от тракийския обичай да се яде 
чесън, но наличието на растителни 
антибиотични съставки в него не-
съмнено са подпомагали здравето на 
древните траки. Трапезата на траки-

те е обогатявана и с много гъби, див 
жълъд, лешник. Не са липсвали и 
плодове и зеленчуци. Дивите ябъл-
ки, круши, дренки, сливи са част от 
разнообразието на тракийският хра-
нителен режим. Гарвановият лук, 
зелето, целината, тученицата, лапа-
да и киселеца виреят на балканите 
от дълбока древност. Плиний стари 
разказва за едно особено растение, 
виреещо в Тракия - водният кестен, 
наричан още „джулюм“. От него 
траките правили вкусен хляб.

Интересни са данните за използ-
ването на млякото от домашните 
животни преди хиляди години. Го-
лемият проблем на древните хора е 
била генетично заложената им непо-
носимост към млякото. Причината е 
липсата на ген, който да отговаря за 
производството на ензима лактаза, 
разграждащ млечната захар. Нераз-
градената млечна захар ферментира 
в червата с последващи тежки здраво-
словни проблеми

Има сведения, че преди повече от 
8000 години траките откриват нова 
технология за ферментация на мля-
кото от домашни животни. Траките 
култивират от зелените растения лак-
тобацили, които разграждат млечната 

захар. По този начин в получените 
продукти няма млечна захар и те мо-
гат да бъдат ползвани без да пораждат 
здравословни проблеми. Доказано е, 
че преди 7000 години първоначално 
в организма на траките, по-късно и 
при останалите европейци настъпват 
генетични промени. Новите храни и 
милиардите полезни бактерии създа-
ват ген, отговарящ за производството 
на ензима лактаза, който разгражда 
млечната киселина в организма на 
човека.

Траки са били повечето лекари в 
древна Гърция и Римската империя. 
Те вероятно са принесли от Тракия 
млечно-киселите храни „Оксигайа“ и 
„Опус лакторум“, описани по времето 
на римския император Елагабал. Той 
е изобразяван заедно с тракийския 
бог  вестител на здравето Телесфор, 
син на боговете на медицината Аскле-
пий и Хигия, които са брат и сестра 
на тракиеца Орфей. 

В заключение може да се каже, че 
разнообразната и качествена храна  
бавно е променяла човешката циви-
лизация, водейки до еволюционни 
промени  и в генетичният код на чо-
века хилядолетия наред.  nnDnn

 (Следва)

мЕДицина
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