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Почти преполовихме изключително наситената 
с културни, спортни и научни събития за Велик 
Приорат България 2016 година. Голяма част от 

вас активно се включиха и изпълниха поетите обещания 
и програма. Командерите станаха инкубатори на идеи, 
мечти и реализации. Благодарение на съвместните ни 
усилия все по-често “тамплиер” е синоним в българското 
общество за оригиналност, загриженост, безкористност и 
принципност. Основна цел на всичките ни усилия е ра-
бота с подрастващото поколение, възпитанието му в духа 
на християнски ценности, откриване и подпомагане на 
таланти. Полагаме усилия за съхраняване българщината и 
поддържаме жив огънят на  българския дух. Готови сме да 
помогнем на всеки млад духовен кълн да пробие тежкия 
покров на бездушието и невежеството за да поеме своя път 
към Светлината, независимо какво ще ни струва това. За 

Благородни братя и сестри,
Скъпи постуланти и симпатизанти,

нас, като “Рицари на Светлината”, остава моралното удо-
влетворение, че в огромната духовна мозайка на България, 
влагаме  знака на нашите скромни усилия.

nnDnn

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





4     Тамплиер • юни 2016 г.



Copyright ©  
Издание на  
Велик Приорат  
България 
орден  
на рицарите тамплиери  
на Йерусалим  

ISSN 1314-278X

Директор:
генерал-майор (о.р.) проф. румен ралчев
Велик Приор I на Велик Приорат България

редакционна колегия:

Орден на Рицарите Тамплиери  
на Йерусалим
Велик Приорат България
1421, София, ул.”Богатица” №10
Тел.: (00359 2) 865 30 31 
Факс: (00359 2) 963 49 20
e-mail: osmth.gp.bulgaria@gmail.com
www.osmth-gpbulgaria.org
www.facebook.com/OSMTH.GRAND.
PRIORY.BULGARIA

графичен дизайн и предпечат
Калина Иванова

Катя Николова
Проф. д.и.н. Николаé Овчаров
Светозар Стефанов
д.ик.н. ßнка Такева

Þлия Николова
Светлана Тилкова – Àлена
Àнгел Кабакчиев

ВП България

8 9

11

VIII Духовен Събор  
На Велик Приорат България

III Турнир  
по стрелба с пистолет

VI Научна конференция

 „Християнските деноминации – минало, настояще и 
бъдеще“

Велик Приорат България раздаде 
награди на децата финалисти в 
националните конкурси „Рицарят в мен“ 
и „Рицарска постъпка“

6

Стартира „Международен великденски 
хоров фестивал“

10
Завършиха двата национални конкурса, включени в на програма-
та за дейността на Велик Приорат България за 2016 г. 



Тамплиер • юни 2016 г.     5  

19

21

22

25

28

20

26

27

24

23

КОМаНДEрии

Събор на Командерия 
„Св. Игнатиé  

Старозагорски“  

Събор на Командерия 
„Св. Димитър“

Събор на Командерия 
„Св. Висарион Смолянски“

Събор на Командерия 
„Св. Княз Борис I“

Събор на Командерия 
„Св. Лазар Български“

Събор на Командерия 
„Св. Иван Рилски“

Събор на Командерия  
„Св. Àнтониé Велики“

Събор на Командерия  
„Св. Àрхангел Михаил“

Събор на командерия 
„Св. Георги Победоносец“

Събор на Командерия 
„Рила“

35 36

ПОКлОННичесКи Маршрути

ОрДеНът

МеДиЦиНа

ООН38

52

40

Оброчни кръстове в околностите 
на гара и село Бов

Поклоннически маршрут 

Командерия „Св. Лазар Български“ (Габрово)

Велик Магистрален Съвет  
на osmth

Богомилите и медицината

Важни решения на ООН за климата на 
земята, опазването на мира  
и правата на човека

Командерия „Св. Иван Рилски“ (София)





6     Тамплиер • юни 2016 г.

VIII Духовен Събор  
На Велик Приорат България 

 ВелиК ПриОрат България

Орденът на Рицарите Тамплиери на Йе-
русалим-Велик Приорат България про-
веде своя VІІI Духовен Събор в Стара 

Загора на 19 март 2016 г. В пресконфернция, 
организирана за представителите на нацио-
налните и регионални медии, Велик Приор на 
Велик Приорат България, Негово Превъзходи-
телство ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ,CMTH, представи накратко програмата на 
Духовния Събор, темите и докладите, които ще 

бъдат представени и обсъждани, както и лекто-
рите, които ще вземат участие. Сред обсъжда-
ните теми, съгласно дневния ред на Духовния 
Събор, бяха български светци, радикален ислям 
в съвременния свят, тамплиерство и богомил-
ство и др. След приключването на работата на 
Духовния Събор беше проведен и Събор на Ко-
мандерия „Св. Игнатий Старозагорски“ (Стара 
Загора). 

nnDnn
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теМи

1. Българи-СВетци.

2. раДикален 
иСляМ  
В СъВреМенния 
СВят.

3. таМПлиерСтВо и 
БогоМилСтВо.

4. Други.

ВелиК ПриОрат България
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На 26 март 2016 год. в гр. 
София се състоя третият 
по ред турнир по стрелба 

с пистолет, организиран от Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йеру-
салим - Велик Приорат България. 
Състезанието се проведе на стрел-
бищния комплекс на стадион „Ло-
комотив“. В майсторската стрелба 
взеха участие повече от 60 Рицари, 
Дами и Постуланти. Имаше състе-
затели от София, Варна, Силистра 
и Пловдив. Присъстваха и мно-
го гости, някои от които също се 
включиха в стрелбите.

Според предварително опове-
стения регламент участниците бяха 
разделени в две дивизии - мъже и 
жени. На всеки от състезателите 
беше дадена възможност да про-
изведе три пробни изстрела по 
мишената, след което да изстреля 
десет зачетни. Отчитането на ре-
зултата - по брой събрани точки 
- се извършваше непосредствено 
след приключване на стрелбата от 
всеки състезател. Това привнесе 
допълнителен елемент на състе-
зателност и спортни емоции, тъй 
като не се знаеше дали следващата 
простреляна мишена няма да е с 
по-добър резултат от най-добрата 
до момента. Естествено не липсва-
ха и спорове относно попаденията, 
но безпристрастното съдийство, 
осигурено от комплекса и съдий-
ският състав осигуриха прецизност 
при класирането. 

Рицарите от Командерия „Св. 
Архангел Михаил“ – Брат Сто-
ян Карчинов,KTJ и Брат Румен 
Уруков,KTJ оказаха незаменима 
помощ и подкрепа при организи-
ране на състезанието.

На първо място в дивизия мъже 
се класира Брат Мирослав Миткин, 
KTJ със завидните 100 точки от 100 
възможни – отбелязани 10 попаде-
ния в „десятката“ на мишената.

В дивизия жени първото място 
зае Радослава Личева с 97 точки от 
100 възможни и 7 попадения в „де-
сятката“ на мишената.

След турнира се проведе брат-
ска агапа.  nnDnn

III турнир  
по стрелба  
с пистолет

 ВелиК ПриОрат България



На 09.04.2016 г. Орденът на ри-
царите тамплиери на Йеруса-
лим – Велик Приорат България 

проведе своята традиционна VІ-та научна 
конференция на тема „Християнските де-
номинации – минало, настояще и бъдеще“. 
Конференцията, на която домакин беше 
Командерия „Св. Георги Победоносец“, 
беше открита от Великият Приор на Орде-
на в България Н.Пр. проф. д-р ф.н. Румен 
Ралчев. Мероприятието протече при голям 
интерес, като в него взеха участие редица 
изтъкнати представители на академична-
та общност от цяла България – проф. Ру-
пен Крикорян, акад. Асен Богданов, проф. 
Ерика Лазарова, доц. Иво Топалилов, д-р 
Владимир Секулов, д-р Димитър Атанасов, 
д-р Галя Йорданова и др. Със свои лекции в 
събитието се включиха и представители на 
православните църкви в страната. nnDnn

VI Научна конференция 
„Християнските деноминации – 
минало, настояще и бъдеще“

ВелиК ПриОрат България
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Стартира „Международен 
великденски хоров фестивал“

Воден от вярата си в 
ценностите на христи-
янската музика и значе-

ниВоден от вярата си в ценно-
стите на християнската музика 
и значението й за развитието 
на хоровото изкуство, Орде-
нът на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим-Велик Приорат 
България организира на 8 май 
2016 г. (неделя) в София пър-
вото издание на „Междунаро-
ден великденски хоров фести-
вал“. Събитието е посветено 
на християнската музика във 
всички нейни разновидности. 

Всеки от поканените хо-
рови състави представи прог-
рама с християнска музика /
православна, католическа, гос-
пъл/ в рамките на 30 минути. 
Фестивалът се проведе в сто-
личната зала „България“ в две 
части: 

11:30 ч.-13:00 ч. – Хор на со-
фийските момчета с диригент 
проф. Адриана Благоева, Хор 
„Детска китка“ – Пловдив с 
диригент Яна Делирадева, 
Хор на варненските момчета 
и младежи с диригент Дарина 
Кроснева; 

17:00 ч.-18:30 ч. –  Камерен хор 
„Гаудеамус“ – Пловдив с ди-
ригент доц. Весела Гелева, Ка-
мерен хор  „Vocal Inventions“ 
от Гърция с диригент Олга 
Алексопулу и Академичен 
хор „Ангел Манолов“- София 
с диригент Дарена Попова. 
 nnDnn



 ВелиК ПриОрат България



ОрДеНът

В рамките на програмата за дей-
ността на Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим-

Велик Приорат България за 2016 г. 
бяха организирани и проведени II 
Национален конкурс за детска ри-
сунка “Рицарят в мен” и Национа-
лен ученически литературен конкурс 
„Рицарска постъпка“. Инициативите 
бяха подкрепени и осъществени със 
съдействието на Министерство на об-
разованието и науката, Министерство 
на културата, Регионален инспекто-
рат по образованието – София-град и 
Синдиката на българските учители.

В конкурсите взеха участие някол-
ко хиляди ученици от училищата от 

цялата страна.

След прецизна селекция, осъщест-
вена от професионално жури, 150 ри-
сунки са допуснати до националния 
кръг на конкурса за детска рисунка 
„Рицарят в мен“. Велик Приорат Бъл-
гария връчи едногодишни стипендии 
и материални награди на малките тво-
рци, автори на трите рисунки, заели 
първите места. Материални награди 
получиха и останалите 17 отличници, 
класирани от журито на националния 
етап. 

В Националния ученически ли-
тературен конкурс, съвместно жури 
от представители на Велик Приорат 

България и представители на Синди-
ката на българските учители разгледа 
около 100 творби в двете категории 
„Проза“ и „Поезия“ и класира пър-
вите три във всяка от тях. Финалис-
тите получиха материални награди, 
а победителите, бяха наградени и с 
едногодишни стипендии, осигурени 
от Ордена на рицарите тамплиери на 
Йерусалим-Велик Приорат България.

Тържествената церемония по 
награждаването на победителите и 
отличниците в двата национални 
конкурса, се проведе на 1 юни 2016 г. 
от 13.00 ч. в Националния Дворец на 
децата в София.  nnDnn

Велик Приорат България раздаде награди на 
децата, финалисти в националните конкурси 
„Рицарят в мен“ и „Рицарска постъпка“
Завършиха двата национални конкурса, включени в на програмата 
за дейността на Велик Приорат България за 2016 г. 

ВелиК ПриОрат България
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ОрДеНът

ПОБЕДИТЕЛИ

Име и фамилия Училище
Виктория Пламенова Панова 51 СОУ “Елисавета Багряна”, София
Клуб “Обичам да рисувам” ОУ “Св. Климент Охридски”, с. Кичево (Варна)
Кристина Борисова Ценова 73 СОУ “Владислав Граматик”, София

ОТЛИЧНИЦИ

Айшен Юсеин СОУ “Найден Геров”, Варна
Анджела Атанасова Тенева 51 СОУ “Елисавета Багряна”, София
Андреа Ангелова Николова 14 СОУ “Проф. д-р Асен Златаров”, София
Анна-Мария Петрова Кичева 51 СОУ “Елисавета Багряна”, София
Богомила Павлова НУИ “Добри Христов”, Варна
Борис Спасов ОУ “Ран Босилек”, Габрово
Виктория Елинова Спасова 16 ОУ “Райко Жинзифов”, София
Дионисий Светославов Марков Обединен детски комплекс - Силистра
Ивана Асенова Джерманска НПГПФ, София
Мартина Недева 68 СОУ “Акад. Никола Обрешков”, София
Никол Джиджева ОУ “Васил Петлешков”, Пловдив
Преслав Нанков Нанков Обединен детски комплекс - Силистра
Радина Михалева ОУ “Капитан Петко войвода”, кв. Галата, Варна
Теодора Станкова 46 ОУ “Константин Фотинов, София
Филип Пламенов Загорски 51 СОУ “Елисавета Багряна”, София
Христина Божидарова Стоянова СОУ “Сава Доброплодни”, Шумен
Христина Николаева Аврамова 3 ОУ “Гоце Делчев”, Петрич

класиране на националния ученически литературен конкурс “рицарска постъпка”:

Раздел „Проза“
1. Едуард Емилов Енчев (10 клас) – ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“, Ловеч 
2. Габриела Димитрова Дамянова (9 клас) – ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, Пловдив
3. Величка Петрова Зердашка (9 клас) – ПГ по хранителни технологии и техника, Пловдив
Раздел „Поезия“
1. Любов Цветанова Влашева (11 З клас) – ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив
2. Величка Петрова Зердашка (9 клас) – ПГ по хранителни технологии и техника, Пловдив
3. Ванина Любомирова Кузова (10 Д клас) – Общински детски комплекс – Литературен клуб „Касталия“, Варна

Виктория Панова,  
София 

клуб „обичам да рисувам“,  
с. кичево (Варна)

кристина ценова,
София

 ВелиК ПриОрат България
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класиране на II-ия национален конкурс за детска рисунка „рицарят в мен“:



ОрДеНътИз страниците на рицарството
Автор: Любов Цветанова Влашева

Във векове на тъмнина и мрак 
шепа мъже - в сърце им доброта 
Юг дьо Пайена сбра 
с цел достойна от враг 
пътя йерусалимски да пазят,
християнски завет да не погазят.
Балдуин Втори ги в свещените земи прие,
те – рицари тамплиери горди бяха
и живот скромен живяха,
служеха за пример на всяко дете
облечени с роби бели,
носеха кръст червен на гърди смели.
Но в земното си съществуване 
съдбата неблагосклонна им отреди
Пиер Дюбоа,един из кралските слуги,
план пъклен да сътвори, с хитруване
Орден темплиерски да затрий,
в лъжи достоверни да се прикрий.
И в утро без слънце,утро в тъма
в петък тринадесето число
лежеше на рицарска гръд тежко тегло,
по лицата виждаше се мълчаливо тъга.
Осъдени бяха свети воини на мъки безкрайни
заради заговори скрити,потайни.
Туй събитие - случка епохална стана
по време на феодалистически нагласи,
обсъждани шумно по кръглите маси.
Заловиха свещена охрана,
осъдена бе тя на болка нечовешка
и мъчително срещна присъда тежка.
С дотойнство мъжко наклеветено...
С истина скрита безсъмнено...
Но човечеството помни още истории
за подвизи славни и страшни,
описани някъде из книги прашни,
знае то геройства огромни
от Артура в днешна Великобритания
чак до Дон Кихота в Испания.
Но и днес знам срещат се рицари неизвесни
в свят чудно покварен
от злоба станал коварен,
правят те добрини свестни,
готови на всеки да помагат
себе си на опастност излагат.
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ОрДеНът
Годината е 1147. Влас-
тва мракобесието на 
Тъмните векове. Смут, 
страх и смърт са скова-
ли католическия свят. 
Папа Евгений III свиква 
събор след падането на 

Едеса. Негово Преосвещенство набира 
войска за Втори Кръстоносен поход и 
с неговата благословия начело застават 
френският крал Луи VII и суверенът на 
Германия Конрад III.

Мон Сен Мишел (1147 година). В 
галоп, към очертанията на острова, се 
приближава конник. Факлите на гра-
да осветяват младото му лице. Това е 
младият син на Фордуин - Данте, кой-
то, препускайки през улиците на града, 
съзира бащиния дом. Той спира пред 
портата на уютната къща и с пъргав 
скок слиза от коня си:

- Тревър! - извика младият конник.
- Ооо, млади господарю, вие се 

завърнахте, толкова съм щастлив, че 
всичко е минало безопасно и спокой-
но. Бог наистина е чул молитвите ми! 
- каза слугата, отдъхвайки си.

- И аз се радвам да те видя, Тревър, 
но за съжаление - нямам време за слад-
ки приказки, поеми коня ми и го заведи 
до конюшнята - заповяда Данте.

- Разбира се, млади господарю, вед-
нага ще се заема с тази задача - отгово-
ри слугата.

Младият Данте нахълта в къщата, 
както вятърът нахълтва неочаквано из 
спокойната нощ. Той искаше да съ-
общи на майка си Елза за похода към 
Едеса.

- Майко, майко, къде си, майко? - 
крещеше Данте.

- Данте, скъпи мой, ти се завърна! 
Как мина пътуването, всичко наред ли 
е? – едновременно радостно и разтре-
вожено възкликна Елза.

- Да, майко, всичко е наред, но имам 
да ти съобщя важна новина, мисля да се 
присъединя към Кръстоносния поход 
за освобождаването на Едеса! - развъл-
нувано каза Данте.

Настъпи мълчание в стаята, Елза се 
взираше с изненада в очите на своето 
чедо. Вълнение и страх обхванаха ду-
шата й.

- Сигурен ли си за това си реше-
ние, сине? - прошепна Елза - с такава 
интонация, сякаш се разкъсваше между 
нежеланието си да го пусне и идеята за 

това, че трябва да уважи решението му.
- Да, майко, повече от сигурен съм, 

ще бъда рицар като моя баща, ще нося 
с гордост и чест Светият Кръст до Бо-
жиите земи! - изрече със сериозен и ре-
шителен тон младият момък.

- Но... - опита се да изрази чувствата 
си Елза.

- Не, майко, спри до тук, дойдох да 
ви съобщя новината, а не да търся поз-
воление! - прекъсна я Данте. - А сега, 
майко, ако ме извиниш, ще отида да се 
приготвя за дълъг поход, защото утре 
рано заранта тръгвам – рече Данте и за-
почна да се изкачва по стълбите, които 
водеха до неговата стая. Елза отиде до 
леглото на своя съпруг Фордуин, за да 
му предостави вечеря. В стаята светеше 
само една факла, която огряваше него-
вото вече сбръчкано от годините лице, 
той седеше там, болнав и немощен, но 
все още запазил волята си за живот. 
Елза постави паницата с храна до него 
и му помогна да се изправи, в същото 
време той я погледна втренчено.

- Какво има, любима моя? Нима 
нещо дерзае твоята нежна душа? - по-
пита Фордуин.

- Не се тревожи, скъпи мой, само ти 
се струва така! - отвърна Елза.

- Макар и да съм на години и да не-
довиждам, аз все още съм запазил спо-
собността да чета лицата на хората, а 
твоето, мила моя, ми казва всичко - не 
можеш да го скриеш и няма нужда да го 
правиш. Настъпи тишина в слабо осве-
тената стая. Изведнъж то бе нарушено 
от отговора на Елза:

- Данте иска да се присъедини към 
похода за освобождение на Светите 
земи - промълви Елза.

За пореден път мълчание обхвана 
стаята, но този път наподобяваше гроб-
но мълчание.

- Елза, скъпа, извикай Данте, искам 
да говоря с него - рече Фордуин, демон-
стрирайки спокойствие сякаш не беше 
шокиран или уплашен от новината. 
Елза извиква Данте в стаята на баща 
му и Фордуин учтиво помоли Елза да 
напусне стаята, а тя, без да зададе нито 
един въпрос, излезе, притаила дъх.

- Сине, седни и ме чуй .... - започна 
да говори Фордуин.

- Не, татко, няма да ме разубедиш, 
решението ми е окончателно! - прекъс-
на го Данте.

- Не съм и имал такова намерение, 

просто седни и чуй една история, коя-
то исках да ти разкажа още когато беше 
дете, но се опасявах, че няма да я раз-
береш, обаче времето на тази история 
дойде. 

С развълнуван глас Фордуин запо-
чна да разказва: „През далечната 1095 
година Папа Урбан II организира съ-
брание в Клермонт – Франция – относ-
но молбата на византийския император 
Алексий I Комнин да изпратим подкре-
пления срещу селджуците турци. Тога-
ва се роди идеята за Кръстоносните 
походи. Аз бях точно на твоята възраст 
и бях запленен от идеята да освободим 
гроба Господен, затова се присъединих 
към армията на не толкова известния 
по онова време Годфроа от Буйон. Той 
ни поведе до портите на втория Рим, а 
именно Константинопол. Градът беше 
истинско чудо, създадено от човешка 
ръка, но не от каква да е, а имено от 
онази, която е докосната от Бога. Всич-
ко изглеждаше величествено и славно, 
каквито са и разказите за Константино-
пол. Ние престояхме четири дена и на 
петия се отправихме отново към Йеру-
салим, но щом се отдалечихме от пор-
тите, съзряхме първата си ужасяваща 
гледка, а именно планина от разложени 
трупове, сякаш самият

дявол беше минал и изсмукал души-
те на нищо подозиращите селджуци и 
зад себе си беше оставил само купчина 
безжизнени обвивки. Това беше само 
началото и всички ние го разбрахме, 
но вече нямахме избор - да дезертираш, 
означаваше да бъдеш заловен и убит. 

След два месеца на премеждия, аго-
ния и на нечувани мъки най-накрая 
съзряхме портите на Йерусалим с това 
решихме, че мъките и кошмарите ни са 
приключили.

Ооо... колко грешахме само, Адът 
тепърва предстоеше. Съпротивата на 
града беше изненадващо слаба и ние 
с лекота превзехме Йерусалим, най-на-
края целта ни беше завършена и мо-
жехме да си отдъхнем, докато един от 
пълководците изкрещя:

- Избийте всички до крак!
Всички рицари започнаха да кре-

щят яростно и да сеят разруха и страх 
в сърцата на обитателите. Беше просто 
ужасно – мъжете отчаяно се опитваха 
да защитават децата и жените, а жените 
пищяха в агония, докато бяха насилва-
ни или убивани и дори децата не бяха 
пощадени - те ридаеха и плачеха без-
защитно за помощ, но единствената 

Историята на Фордуин,
Първият тамплиер
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ОрДеНът

помощ, която им бе оказана, беше тази 
на бързата и мигновена смърт. Кръв се 
лееше навсякъде като река, тази гледка 
беше като че ли е извадена от истории-
те за Ада и Страшния съд. Благородна-
та освободителна идея беше изчезнала, 
заедно с човечността на рицарите, съ-
брани около нея, те бяха станали зверо-
ве, водени само от един инстинкт, кой-
то в началото беше самосъхранение, но 
после се превърна в ненаситна жажда за 
кръв.

След нечуваните зверства, които 
бяха извършени на тази земя, тя се пре-
върна в осквернена в моите очи, дори 
чистотата на Божия Гроб не можеше 
да измие спомена за покъртителния и 
проклет ден, в който се случи тази каса-
пница, тогава загубих вярата си в идеята 
за свобода и донякъде в човека, защото 
разбрах на какво е способен отчаяният 
човек. После всички се държаха сякаш 
нищо грешно не са сторили или извър-
шили. След като някой от предишните 
обитатели на Йерусалим бяха пленени, 
им беше отредено да бъдат екзекутира-
ни публично, или да бъдат измъчвани 
за назидание на тези, които не приеха 
кръста. А тези, който имаха късмета да 
не ги сполети същата съдба, както тех-
ните братя, те ставаха роби. Това беше 
поредната проява на жестокост в чо-
вешката природа.

Аз и още няколко рицари, полу-
чихме заповед да заведем пленниците 
на центъра на Йерусалим, за да бъдат 
екзекутирани. По пътя един от затвор-
ниците успя да се измъкне и да вземе 
оръжието на един от рицарите. Той го 
използва умело и срази трима от тях, 
останах само аз. Затова аз извадих своят 
меч и започнах да се бия с него, когато 
дойдоха подкрепления, аз ги помолих 
да се отдръпнат, за да се справя сам с 
моя противник. В началото те ме послу-
шаха и битката беше равностойна, на-
края моят опонент взе превес, като изби 
меча от ръката ми. За момент реших, че 
с мен е свършено, но той ме остави да 
си вдигна меча, сякаш искаше да пока-
же, че притежава чест и достойнство. 
Двубоят продължи, беше ожесточен и 
свиреп, но аз не се отказвах, макар и да 
бях още потресен от това, че след всич-
ко това, което се случи, човекът не тае-
ше жажда за мъст в себе си, той просто 
искаше да е свободен. Възхитих се от 
това, колко чист може да е човек, след 
като е преживял всичко това, наподобя-
ващо на Ада събитие. Но всичко това 
се срути главоломно, когато се чу гласът 
на Годфроа, който нареди на стрелците 
да убият този мъж и един обикновен 
миг бе предостатъчен да откъсне тази 
праведна и чиста душа от илюзията, ко-
ято наричаме живот, завинаги.

Мъжът с последни сили преди да 

издъхне каза: „Независимо колко труд-
на или смъртоносна е ситуацията, ни-
кога не обръщай гръб на честа!“ Тези 
думи зазвучаха като тътен в душата ми, 
тогава осъзнах, че ние сме истинските 
завоеватели, а не освободители, ние сме 
злодеите в тази история, а не героите, 
ние сме демоните, а не ангелите, ние 
сме тези, които се принизиха и загър-
биха честа и достойнството си! Ние 
се бяхме провалили, защото станахме 
това, което се заклехме да унищожим!

Дните минаваха, пилееха се неусет-
но във времето като листа от дървета.

Годфроа беше провъзгласен за крал 
на Йерусалим, не след дълго и трите 
главни ордена бяха създадени: Орденът 
на Тамплиерите, пазителите на храма 
на Соломон, Орденът на

Хоспиталиерите, наименувани след 
болницата „Свети Джон” в Йерусалим 
и Орденът на Тевтонските рицари, ко-
ито бяха немци. Тези три ордена имаха 
за цел да отбраняват и пазят Йерусалим 
от нашественици. Именно аз бях пър-
вият член на рицарите Тамплиери. С 
този престиж, да станем част от ордена 
на Тамплиерите, искаха да ни докажат, 
че ние бяхме праведните и справедли-
вите, но в това, което аз виждах, нямаше 
нищо достойно и справедливо, истина-
та беше, че ние бяхме банда варвари, с 
фанатична идея - умело и коварно из-
градена в нашите наивни умове.

В новозаформилото се кралство Йе-
русалим настанаха смутни, но спокойни 
години на живот, споменът обаче нико-
га не умираше - колкото и да се опитвах 
да забравя, аз просто не можех, сънувах 
всяка вечер кошмари, някои от другите 
рицари ме смятаха за полудял и наисти-
на не бяха далеч от истината. Една от 
тлеещите причини, за да си спомням, 
бяха робите, които сега служеха на по-
висшите пълководци, те страдаха също 
като мен вътрешно заради зверствата, 
които са изпитали. Аз им състрадавах 
и съжалявах, от време не време, когато 
никой не ги наблюдаваше или когато 
аз бях на пост, им помагах, защото из-
питвах вина, че сме им сторили толко-
ва зло. Отначало те ме възприемаха за 
нищо повече от тиранин и завоевател, 
но с времето успях да спечеля тяхното 
уважение и доверие. Когато можех им 
носех вода или повечко храна, така се 
чувствах по-малко виновен и ми пома-
гаше за сближаването ми с тях.

Годината стана 1125, селджуците 
се бяха съвзели от удара или поне така 
се чуваше и идваше техният ред да от-
върнат. Реших да напусна Йерусалим с 
мир.

Прекрачих за последен път тогава 
границите на Светите земи и никога 
повече не ги видях - те останаха по-
гребани, заедно с преживяванията и 

премеждията ми, в отдалечаващите се 
пясъци на безкрайното море, нарече-
но пустиня. Това беляза края на моето 
Тамплиерско пътешествие, всичко се 
превърна в легенда, която се чуваше и 
разказваше навсякъде в Католическия 
свят, но никой не знаеше цялата истина 
- те знаеха само претекста за историите 
и за великите подвизи на нас, рицари-
те. Адът, през който минахме, остана 
непонятен и недоразказан за останалия 
свят, но греховете ни и те неопростени 
останаха. Рицарската идея беше умряла 
в онзи съдбовен ден, редом с честта, 
достойнството, справедливостта и ге-
роизма. Кръстоносният поход беше са-
мият път към Ада, а самият Ад се оказа 
иронично Йерусалим, а дяволът - ооо... 
това бяхме ние!“

Тишина настъпи за пореден път в 
стаята, очите на Данте гледаха, сякаш 
бяха видели призрак и сякаш погнусата 
и възмущението взеха превес над ду-
шата му! Когато най-накрая се съвзе от 
състоянието, в което беше изпаднал за-
ради покъртителната история на баща 
си, той осъзна, че тази кауза е загубена, 
защото в нея целите са нечисти и в край 
на сметка само Ватикана и папата биха 
спечелили. Но за каква цена, се пита-
ше той - цената е тази на животите на 
хиляди смели мъже и момчета, които 
биват покварени по пътя към този уж 
праведен път.

- Татко, аз... - изведнъж Данте се 
спря. - Не знам какво да кажа и какво да 
сторя, тази история, твоята история, ме 
разтърси до дъното на душата ми!

- Данте...сине мой! Никога не забра-
вяй, синко, всеки избира според какви 
вярвания и разбирания да живее. Аз из-
брах моя път и той ме отведе до място-
то, на което се молех никога повече да 
не стъпя - това беше последицата и аз 
трябваше да стисна зъби и да се науча 
да живея с нея, затова бях длъжен да ти 
разкажа тази история, изводите обаче 
остават само теб.

- Разбирам те, татко, преди и аз жи-
вях в илюзията за славата на тези рица-
ри и как те са герои и освободители, но 
ти ми отвори очите, за което ти благо-
даря!

Данте стана и тръгна, излезе от ста-
ята на баща си. Фордуин се намести в 
леглото си и се замисли. Хората живеят 
живота си според това, което опреде-
лят за правилно и за истина. Така оп-
ределят реалността. Но какво означава 
правилно и истинно? Просто неясна 
концепция... тяхната „реалност” може 
да се окаже един мираж. Можем ли да 
смятаме за тях, че просто живеят в своя 
собствен свят, оформен от личните им 
разбирания?!

Край
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На 14 април 2016 г., по време на своето посещение 
в Копенхаген, Дания във връзка с провеждането на 
пролетния Велик Магистрален Съвет на Ордена на 

Рицарите Тамплиери на Йерусалим, Негово Превъзходи-
телство ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH 
се срещна с Нейно Превъзходителство Драгана Иванович, 
посланик на Република Сърбия в Дания. Великият Приор 
на България запозна Нейно Превъзходителство с дейността 
на Великия Приорат България и в присъствието на Великия 
Приор на Сърбия, Негово Превъзходителство Драгутин За-
горац, Великият Приор на Великия Приорат на Сърбия из-
рази своята благодарност за множеството съвместни проек-
ти и инициативи осъществени от двата Велики Приората.

На 26 май 2016 г., в Националния исторически 
музей в София, Негово Превъзходителство ген.-ма-
йор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH прове-
де среща с директора на националната институция 
Божидар Димитров, по време на която му връчи 
Медала за кураж на Велик Приорат България.

На 13 май 2016 г. Негово Превъзходителство ген.-майор 
(о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH се срещна с вицепре-
зидента и с отговорния секретар на Международната бодигард 
федерация – Василий Ваколенко и Леонид Кучерявий във 
връзка с провеждането на първото Европейско първенство по 
бодигардинг в София.

срещи На ВелиКия ПриОр
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галерия 900

От 20 април до 10 май 2016 г. в 
„Галерия 900“ на Велик При-
орат България беше пред-

ставена авторската изложба на фото-
графии на Соня Станкова, озаглавена 
„Реална абстрактност“.

Тази фотографска изложба про-
дължава подготовката на честванията 
на 900-та годишнина от основаването 
на Ордена на рицарите тамплиери на 
Йерусалим, чиято кулминация и за-
ключителна церемония ще се състоят 
през 2018 година.

В своите фотографии Соня Стан-
кова не търси, да доукраси реалнос-
тта, а да сдвои в синтез различни ре-
алности. Наблюдаваме всъщност два 
композиционни вида снимки в експо-
зицията, които условно ще назовем 
„пейзажни“ и „фигурални“. Никоя 
не е еднообразна, никоя не предлага 
единствен обект на съзерцание, всич-
ки са сдвоени, смесени, комбинира-
ни. Човешките фигури – с вълнови и 
флорални мотиви, от една страна, от 
друга – с архитектурно-скулптурни; 
ландшафтите – художническа пали-
тра с произволно слели се и разлели 
се цветове, изгледите – с едва забеле-
жими човешки силуети, но и амалгама 
от архитектурни и природни реалии. 

В някаква степен това са мистични 
снимки, които зад видимото показват 
множеството пластове на невидимо-
то. Затова, ако решим да определим 
фото-стила на Соня Станкова, не 
бива да се сещаме за пикторализма, в 
ума ни трябва да влезе друго понятие 
– мултиреализъм, тоест поглед върху 
света не като единичност, а като мно-
жественост. Множественост, която тя 
ни показва с неподправено умение и 
истински професионализъм. nnDnn

Реална 
абстрактност  
или абстрактна 
реалност?
Соня Станкова в търсене на отговор
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На 11.05.2016 г. в „Галерия 
900“ на Велик Приорат 
България беше открита ав-

торската изложба, озаглавена “Fideli 
d`Amore” на художничката Ралица 
Денчева.

Ралица Денчева отново остава 
вярна на посланието, което нейното 
изкуство носи: за силата на Красотата 
– като най-явното, видимо и съвър-
шено проявление на божественото и 
доброто в човека. Художникът е като 
посветен, той съхранява езотерич-
на мъдрост и тайни практики, които 

придават на творбите му трансфор-
мираща сила и свръхестествена мощ.

Търсенето и намирането на тай-
ното, творческото Слово, вечната 
светлина на SaintGraal – като символ 
на монументален преход в Космоса 
и в еволюцията на човечеството, е в 
основата на сюжетите. Това е преход, 
който се осъществява не без участи-
ето и завръщането към Извечното 
Женско Начало и силата на женска-
та природа. Затова жената присъства 
така явно в картините, чрез образа на 
Мария Магдалина – като символ на 

несекващата светлина на Свещения 
Граал.

Представените в изложбата, 26 
картини маслена живопис, които 
носят възвишените идеи на тампли-
ерите, в името на Вярата, Любовта 
и Доброто, продължават подготов-
ката на Велик Приорат България за 
честванията на 900-та годишнина от 
основаването на Ордена на рицарите 
тамплиери на Йерусалим.

Изложбата ще продължи до 11 
юни 2016 г. nnDnn

Вярата в любовта на Ралица Денчева

галерия 900
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Събор на командерия 
„Св. Игнатий Старозагорски“

гр. Стара Загора, 19 март 2016 г.

КОМаНДерии
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КОМаНДерии

На 7 април 2016 г. в 
Клуб „2008“ в София 
се проведе Събор на 

Командерия „Св. Иван Рил-
ски“. Гости на Събора бяха 
високоуважавания Брат Свето-
зар Стефанов, KCTJ  – Велик 
Секретар на Велик Приорат 
България, Брат Панчо Радев 
KGOTJ – Велик офицер на 
Велик Приорат България, Брат 
Димитър Боянов, KCTJ – Ко-
мандер на Командерия „Св.св. 
Константин и Елена“, Брат 
Димитър Владимиров, KTJ - 
Председател на Организацион-
ната Комисия по провеждането 
на Велик Магистрален Съвет в 
София, членове на други Ко-
мандерии и гости.

Брат Йордан Моллов из-
несе доклад за връзката между 
радикалния ислям и терорис-
тичните атаки, който беше из-
слушан с голям интерес.

С тържествен ритуал беше 
приет Постулант.

Великият Секретар на Ве-
лик Приорат България Свето-
зар Стефанов, KCTJ  поздрави 
Командерията от името на Ру-
мен Ралчев, GCTJ, CMTH – Ве-
лик Приор на Велик Приорат 
България и говори за един-
ството като фактор за оцелява-
не, който обединява мислите и 
делата и гарантира успешният 
край на нещата. Единството в 
Ордена зависи от единството 
на Командериите, припомни 
Великият Секретар.

Съборът завърши с Братска 
Агапа.  nnDnn

Събор на командерия 
„Св. Иван Рилски“

гр. София, 7 април 2016 г.
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Рила“

гр. Дупница, 14 април 2016 г.

На 14 април 2016 г. в гр. Дупница 
беше проведен Събор на Команде-
рия Рила, чийто дневен ред включ-

ваше отчет за дейността на Командерията за 
2015 г. и обсъждане на плана за 2016 г. На 
Събора присъстваха и Великият Офицер 
Сестра Рада Пангеова DCTJ, както и Коман-
дера на Командерия “Свети Антоний Вели-
ки”, Брат Бранимир Кочев KCTJ.

Командерът, Брат Давко Давков KCTJ 
направи отчет за дейността на Командерия-
та за 2015 г. и информира присъстващите за 
бъдещите мероприятия на Великия Приорат 
до края на годината и тяхната подготовка – 
предстоящия пролетен и есенен конвенти, 
както и предстоящия Магистрален съвет. 
Беше представен поклоннически маршрут, 
изготвен от сестра Мария Соколова DTJ.

След закриването на Събора беше прове-
дена Братска Агапа.  nnDnn
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Св. Димитър“

гр. Бургас, 15 април 2016 г.

Командерия „Свети Дими-
тър“- Бургас, като част от 
Ордена на българските 

Тамплиери, увеличи своя състав 
с двама Постуланти, които бяха 
въведени в служба на Рицарите 
и Дамите, търсейки светлината 
в своя път. Ритуалът се състоя 
на 15 април 2016 г. в Тампли-
ерската зала на хотел „Мариета 
Палас“ в Несебър. 

Към Командерията се присъ-
единиха новите ни Братя Игор 
Лукаш и Едуард Асатуров. След 
церемонията по приема, Рица-
рите и Дамите се отправиха към 
Братската Агапа, за която този 
път вратите на своя дом отвори 
благородният ни Брат от Не-
себър Георги Карагьозов. На 
празничната трапеза, където от-
белязахме рождените дни на ро-
дените през месец април наши 
Братя – Командер Климент 
Атанасов KCTJ, Ралчо Инджов 
KTJ, Георги Карагьозов KTJ, 
Виктор Майсторов KTJ и Нико-
лай Алексиев, седнаха и гости от 
Варненската Командерия „Цар 
Калоян“.  nnDnn
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Св. Висарион Смолянски“

гр.Смолян, 15 април 2016 г.

От месец март тази го-
дина Рицарите и Да-
мите от смолянската 

Командерия имат свой офис 
– „ КЛУБ НА ТАМПЛИЕРА“, 
разположен в една от новите 
офис сгради  в центъра на гра-
да. Офисът е предоставен от 
г-жа Анастасия Славкова, като 
по нейна воля средствата по-
стъпващи от наема до края на 
2016 г. ще бъдат дарени от нея 
за закупуване на консумативи на 
деца болни от Захарен диабет. 
По решение на членовете на 
Командерията в края на годи-
ната с допълнение на средства 
от членовете на Командерията 
ще могат да бъдат закупени ин-
сулинови помпи или сензори 
за мониториране.

На 15.04.2016 год. беше 
направено официалното от-
криване на Клуба с водосвет 
.На тържеството присъстваха 
Постуланти, Рицари и Дами 
от Командерията, както и гос-
ти, представители от различни 
организации и институции в 
града, както и Рицари и Дами 
от Командерия „Улпия“ (Плов-
див).

В същият ден от 19.00 часа 
се проведе и Събор на Команде-
рията. Командерът Брат Таньо 
Стайковски KCTJ представи от-
чет за дейността на Командери-
ята за 20015 год. и планираните 
дейности за 2016 г. на нацио-
нално и регионално нива. В се-
мейството на Командерия „Св. 
Висарион Смолянски“ беше 
приет нов Постулант.

По традиция, Съборът за-
върши с Братска Агапа . nnDnn
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Св. Лазар Български“

гр. Габрово, 22 април 2016 г.

На 22 април 2016 г. в Габрово 
се проведе Събор на Коман-
дерия „Св. Лазар Българ-

ски“. Гости на Събора бяха Високо-
уважаемия Брат Светозар Стефанов, 
KCTJ  – Велик Секретар на Велик 
Приорат България, членове на други 
Командерии и гости.

Командерът на Командерията, 
Брат Богомил Петков KCTJ запозна 
присъстващите с инициативите на Ко-
мандерията от началото на годината до 
момента. Великият Секретар на Велик 
Приорат България, Брат Светозар Сте-
фанов KCTJ говори за дейността на 
Великия Приорат България във вътре-

шен и международен план през същия 
период и поздрави Командерията от 
името на Негово Превъзходителство 
ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH – Великият Приор на 
Велик Приорат България. 

Съборът завърши с Братска Агапа. 
 nnDnn
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Св. Княз Борис I“

гр. София, 10 май 2016 г.
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Св. Антоний Велики“

гр. Петрич, 13 май 2016 г.
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Св. Георги Победоносец“

гр. София, 18 май 2016 г.

На 18-ти май 2016 г. в „Клуб 
2008“, гр. София Команде-
рия „Св. Георги Победоно-

сец“  проведе тържествен празничен 
Събор по случай патронния празник 
на Командерията – Гергьовден. 

Събитието беше уважено от Вели-
кият Приор на Велик Приорат Бъл-
гария Н.Пр. генерал-майор о.р. Румен 
Ралчев, Великият Секретар на Ордена 
Светозар Стефанов, Великият Офи-
цер Рада Пангелова, Командерът на 
Командерия „Св. София“ Момчил 
Михайлов, председателят на Органи-
зационната комисия посланик Дими-
тър Владимиров и нейният член Ма-
риела Павлова, гости от Командерия 
„Св. Игнатий Старозагорски“. При-
ветствия по случай празника отправи-
ха и Командерът на Командерия „Св.
Св. Константин и Елена“ Димитър 
Боянов и Командерът на Командерия 
„Сердика“ Виктор Байчев.

Командерът на Командерията 
домакин „Св. Георги Победоносец“  
Брат Милко Шопов запозна присъст-
ващите с програмата на предстоящия 
ХХІІ-ри Конвент на Велик Прирорат 
България,  Брат Борис Чочев прочете 
кратко слово за живота на Св. Георги, 
а церемониалмайсторът на Команде-
рията Брат Иван Ганчев изнесе доклад 
на тема „Богомилите – пазителите на 
духовната свобода“.

Вечерта завърши с празнична ага-
па с традиционните за Гергьовден аг-
нешки ястия и червено тамплиерско 
вино. nnDnn
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На 19.05.2016 год. в гр. София 
се проведе Събор на Коман-
дерия „Св. Архангел Миха-

ил“. Ритуалният Дом – „Клуб 2008“ 
едва успя да събере присъстващите 
Рицари, Дами, Постуланти и гости. 
Имаше защо – на ритуала присъства-
ха над 60 човека. Съборът постави два 
своеобразни „рекорда“ – първи – по 
присъствие и втори – по брой приети 
Постуланти. Общо десет души бяха 
приети в Командерията и облечени 
с черните мантии. Присъстваха и Ри-
цари от Прецепторията „Цар Симеон 
Велики“ в гр. Шумен, в състава на Ко-
мандерия „Св. Архангел Михаил“, во-
дени от Прецептора – брат Николай 
Кулев, KTJ.

Командерът на Командерията – 
брат Светозар Стефанов, KCTJ награ-
ди с Диплом за признание II степен 
заслужили Братя и Сестри.

След Събора се проведе Братска 
Агапа, на която новите Постуланти 
се запознаха с членовете на Команде-
рията. Радостен повод беше и 33-тият 
рожден ден на един от новоприетите 
Постуланти, който съвпадна с деня на 
приемането му в Командерията. nnDnn

Събор на командерия 
„Св. Архангел Михаил“

гр. София, 19 май 2016 г.

КОМаНДерии
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Организирана от Командерия-
та-домакин на V-тата Научна 
конференция на Института 

за средновековна история на Велик 
Приорат България, „Свети Георги 
Победоносец“ (София), на 31 март 
2016 г. в „Клуб 2008“ в София се със-
тоя премиерата на сборника с докла-
ди, представени по време на заседа-
нията на конференцията под надслов 
„Богомилството и неговото отраже-
ние върху духовния живот на Евро-
па“. Изданието е с пореден номер 35 
от “Библиотеката на Велик Приорат 
България”.  nnDnn

Премиера на сборник  
от V-тата Научна конференция  
на Института за средновековна история  
на Велик Приорат България

КОМаНДерии
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Детският дневен център в с. 
Алеко Константиново и 
Центърът за възрастни хора 

с увреждания в Пазарджик получи-
ха днес дарение от 35 кашона дрехи, 
което направиха Рицарите и Дамите 
от Командерия "Св.Св. Константин 
и Елена" (Пазарджик) от състава на 
Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим-Велик приорат България. 
Това е част от кампанията ни "Да бъ-
дем хора". В Центъра за работа 
с деца в Алеко Константиново 
ежедневно пребивават триде-
сет възпитаника на възраст от 
осем до четиринадесет години, 
разказа управителят Виолета 
Боева.

Децата са от социално сла-
би семейства и предимно от 
ромски произход. Те посеща-
ват училище до обяд, а след 
това се отправят към Центъра, 
където им помагат да подготвят 

домашните за следващия ден, а също 
така се занимават и с различни  по-
лезни дейности като рисуване, ръко-
делие. Утре децата, които ежедневно 
получават и храна от БЧК ще участ-
ват в масово боядисване на великден-
ски яйца.

Към Центъра работи психолог и 
няколко социални работника, които 
освен с децата провeждат дейност и в 

квартала, където живеят техните роди-
тели. Децата пребивават в дневния цен-
тър от шест месеца до една година.

Центърът за възрастни с психич-
ни проблеми в Пазарджик обгрижва 
петнадесет човека с тежки диагнози, 
които обаче им позволяват да се со-
циализират. Местата са малко, разказа 
Галина Александрова, в момента има 
петдесет чакащи за постъпване. В ця-

лата страна има само осем 
такива места, а хората, кои-
то се нуждаят от специал-
ни грижи са в пъти пове-
че. Те получават социална 
пенсия, която взависимост 
от ТЕЛК-овото решение 
варира 120 до 150 лв. По-
вечето от тях са имали дос-
тоен живот до момента на 
разболяването. Има учите-
ли, счетоводители и дори 
хора на изкуството.  

 nnDnn

Под надслов „Да бъдем хора”, 
Командерията от Пазарджик дарява  

детски център и център за възрастни хора  
с увреждания
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Командерия "Света София" 
организира събитие за под-
помагане на 10 абитуриенти в 

неравностойно положение. То се про-
веде на 13 май 2016 /петък/ в сградата 
на община Подуяне от 13.30 ч. Бла-
готворителната акция е с финансова 
помощ за бала на абитуриентите. На 
срещата присъстваха кметът на ра-
йон Подуяне г-жа Ева Митова, Ви-
сокоуважаемият Брат Витан Иванов 
GOTJ, Велик Офицер на Протокола 
на Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим-Велик Приорат България 
и Почетен Командер на Командерия 
"Св. София", Многоуважаемият Брат 
Момчил Михайлов KCTJ, Командер 
на Командерия "Св. София" и шес-
тима Рицари и Дами от Командерия 
"Св. София".  nnDnn

коМанДерия "СВ. СоФия" ПоДПоМага аБитуриенти  
В нераВноСтоЙно Положение

Командерия "Света София", следвайки Про-
грамата си за благотворителност на терито-
рията на Район "Подуяне", организира из-

насянето на камерния спектакъл "Брудершафт" от 
Анатолий Крим с участието на Васил Михайлов и 
Стефка Янорова под режисурата на Асен Шопов 
и сценографията на Владимир Шишков KTJ. 

Събитието се състоя на сцената на Читалище 
"Възраждане" на 21 май 2016 г.  nnDnn

ВаСил МихаЙлоВ и  
СтеФка янороВа В 
БлаготВорителен СПектакъл
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По инициатива на Ко-
мандера на Командерия 
„Улпия“ (Пловдив), 

Сестра Росица Касабова DCTJ и 
съвместно със сдружение „Спри 
рака“, в помощ на пострадалите 
от една от най-тежките диагнози 
на нашето съвремие – рака, беше 
организиран първият благотво-
рителен крос в гр. Пловдив под 
надслов „Спри рака“ с активно 
ходене/бягане – крос. Меро-
приятието се проведе на 22 май 
2016 г. на Гребна база Пловдив 
за хора, потърпевши лично или 
чрез свои близки и приятели от 
диагнозата рак. Набирането на 
средствата беше насочено към 
клиниката по Хематология във 
УМБАЛ Св. Георги (Пловдив), 
като Велик Приорат България 
се включи със свое дарение. 
Съвместно с благотворителния 
крос бяха проведени и реди-
ца информационни събития, 
лекции,семинари и други дей-
ности, свързани с проблемите на 
онкологията. 

Идеята е кросът да стане еже-
годен и традиционен за Пловдив, 
като следва десетки други подоб-
ни спортно-обществени прояви 
по света, които не само служат на 
хуманната кауза, но и са превър-
нали своите градове домакини в 
емблематични в борбата със зло-
качествените заболявания.

Кросът беше излъчван ди-
ректно по БНТ, с подкрепата 
на Община Пловдив, известни 
международни компании и не-
правителствени организации. 
Събитието беше съпътствано от 
изложба на  рисунки от конкурса 
„Рицарят в мен“,представяне на 
книгата, издадена от Командерия 
„Улпия“ – Възстановки на сред-
новековното българско облекло 
и множество други изненади за 
всички участници!  nnDnn

Първи благотворителен крос 
в Пловдив, по инициатива на 
Командера на Командерия „Улпия“

32     Тамплиер • юни 2016 г.
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Възраждането и запазването на 
християнските ценности има 
своите млади последователи

Командерия „Св. Йоан Кръ-
стител“ се включи в инициа-
тива на Ордена на Рицарите 

Тамплиери на Йерусалим – Велик 
Приорат България обявена като На-
ционален литературен конкурс „Ри-
царска постъпка“, който се провежда 
за първи път тази година. Дванадесет 
осмокласници от Националната про-

фесионална гимназия по полиграфия 
и фотография в гр. София  с творче-
ски ръководител г-жа Вера Апостоло-
ва взеха участие, подкрепени от наша-
та Командерия. Комисия от експерти 
обсъди и избра 3 текста от училищ-
ния кръг, които да представят учили-
щето на национално ниво.

При контакта с учениците успях да 
уловя трепета и вълненията им от мо-
мента на обявяване на конкурса, през 
моменти на  медитация, усамотяване, 
обръщане към себе си до момента 
на представяне на техните творби на 
9 май в сградата на НПГПФ, класи-
ране и официално награждаване на 
01.06.2016 г. Преминавайки, заедно с 
тях по пътя на еуфорията, запленена 
от магията на словото съм щастлива, 
че открих нови рицари – рицари без 
броня – всеотдайни, целеустремени, 
истински, безкористни. Емоцията 
е толкова силна, радостта е толкова 
голяма да откриеш, че нашата кауза 
за възраждане и запазване на христи-
янските ценности има своите млади 
последователи. Затова, ние, членове-
те на Командерия „Св. Йоан Кръсти-
тел“ решихме да представим конкур-
са от другата страна – през погледа 
на младите творци . Представяме Ви 
материала , подготвен от Габи Петро-
ва, 8 А клас, Виктория Димитрова, 8 
В клас Александра Живкова, 8 Г клас, 
който показва гледната точка на авто-
рите и техни съученици. Снимките са 
направени от фотограф Ангел Коцев 
, НПГФП.

Сестра камелия радева, DCTJ
Командер на Командерия „Св. Йоан Кръстител“

ноВите рицари 
От другата страна : през погледа на  младия творец

Оказа се, че класическият образ на рицар не само живее в 
мнозина от нас, но и предизвиква да се вглеждаме в съв-
ременниците си. Всеки потърси път към високата идея за 
рицарска постъпка, а те се оказаха много и различни. По-
жарникарят, полицаят, майката, човекът, когото не сме забе-
лязвали доскоро, а той внезапно променя живота ни, при-
ятелят, който ни зарежда с усмивката си. Докато спорихме 
по коридорите на гимназията за заглавия и метафори, до-
като пращахме бързи есемеси, пришпорили Пегас вместо 
рицарския кон, докато вкъщи цялото семейство прелист-
ваше енциклопедии и гледаше филми за рицари, докато 
превръщахме Интернет в поле на кръстоносни походи за 
търсене на толкова любопитното непознато, ми хрумна да 
направя анкета: 

Снимка: Ангел Коцев

Снимка: Ангел Коцев
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Защо участвате в този 
конкурс?

Христо, 8В клас: Когато бях  ма-
лък, един роднина ме попита защо 
разглобявам играчките.  Отговорих: 
„От любопитство“. Това е причината 
– проектът е  любопитен, непознат, 
предизвикателен и толкова романти-
чен. Романтиката отново е на мода, 
но моделите ги няма около нас. Аз 
ги намерих в рицарството. Носех ги 
в себе си неосъзнато, но чрез този 
конкурс намерих образа. Понякога не 
виждаме Рицаря в човека до нас, но 
ТОЙ е вътре в него. Може би очаква 
да го предизвикаме на дуел, за да се 
докаже. 

Виктория Д., 8В клас: Уча в гимна-
зия по компютърни изкуства, защото 
обичам да рисувам и с четка, и със 
слово – моето училище  съединява и 
двете.  Сътворявам нови светове.  Като 
рицарите – но не с оръжие. Моят мо-
тив  за участие е да събудя връстници-
те си с написаното от мен. Искаме ми 
се да имаме храбростта за изграждане 
на нови неща, които могат да проме-
нят мисленето на всички.

Яна, 8А клас: Темата ми прозвуча 
някак старинно, но като се замислих, 
осъзнах колко сме се отдалечили от  
християнските добродетели, от ве-
чните човешки ценности, чиято лип-
са в някакъв момент  те прави пълен 
самотник. 

Габи Петрова

цереМонията  
По награжДаВане
Обичаме да получаваме награди. Те 
са признание за талант и труд, но ни 
правят и по-значими в израстването. 
Срещата с представители на Ордена 
на рицарите тамплиери в сградата на 
Националната професионална гим-
назия по полиграфия и фотография 
на 9 май, Денят на Европа, за нас бе 
специална чест. Камелия Радева, Ко-
мандер на Командерия „Св. Йоан 
Кръстител“, лично връчи грамотите 
и наградите на всеки участник с по-
желание да сбъднем мечтите си като 
новите рицари от 21-ви век. Инж. 
Цветанка Апостолова, директор на 
НПГПФ, поздрави гостите  и изрази 
задоволство от прекрасната инициа-
тива, която дава нов размах в крилете 

на нейните възпитаници. Помощник-
директор Нася Тюлекова, преподава-
тел по психология и философия и 
член на училищното жури, сподели 
с радост гордостта си от успехите на 
осмокласниците и със словото. 

Залата по фотография бе пре-
пълнена от наши съученици, класни 
ръководители, преподаватели. Мул-
тимедийното представяне, разкошът 
от цветя, изисканият кетъринг и праз-
ничният дрескод бяха част от наше-
то уважение към организаторите на 
конкурса. 

Виктория Димитрова
еМоцията
Участието в каквато и да било над-
превара е голяма емоция. Но Словото, 
дадено от Бога, събужда всичките ни 
сетива. Затова за мен конкурсът, орга-
низиран от Ордена на рицарите там-
плиери, и срещите с техни представи-
тели са мигове на духовно възвисяване, 
занимания с повече достойнства, ка-
квито не намираме много около себе 
си, търсене на пътища към човешка 
обвързаност чрез вяра в доброто. 

Александра Живкова
nnDnn

КОМаНДерии

Снимка: Ангел Коцев
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Оброчните кръстове в зем-
лището на Гара Бов и село 
Бов са около 26 (двадесет и 

шест). 12 (дванадесет) от тези камен-
ни кръстове са действащи. Всеки от 
тях е посветен на определен христи-
янски светец. Тези места се посещават 
на определен църковен празник или 
ден от годината от местните жители 
и по традиция се изпълняват обреди 
по различни поводи: за здраве и бла-
гополучие, защита от природни бед-
ствия и несгоди и др. Жертвоприно-
шението е задължителен елемент от 
празника. На мястото се коли живот-
но - вол, теле, агне, овца и се приготвя 
курбан. С кръвта се пръска оброчният 
знак, за да бъде чута молитвата и при-
ета "жертвата". На оброчния кръст и 
около него през време на празника 
на светеца (или светците), на който е 
посветен кръстът, свещеник чете мо-
литва, палят се свещи, освещават се 
храни и вода за здраве. Оброците в 
миналото са били поставяни на мес-
та, които са смятани от местните за 
свещени. За тях през вековете до нас 
са достигнали различни предания и 
легенди.

Маршрутът, който предлагат и ве-
роятно би представлявал предизвика-
телство в духовен и физически аспект 
започва от Гара Бов. До там бихте 
могли да стигнете с железопътен или 
автомобилен транспорт по красивото 
Искърско дефиле. Разстоянието от 
София е приблизително 57 (петдесет 
и седем километра). Това, предвид спе-
цификата на пътя, би отнело около 1 
(един) час и 20 (двадесет) минути.

Ден 1.
От гарата трябва да тръгнете нагоре 
по пътя за село Бов. На около 2 (два) 
километра в тази посока, до стадиона, 
се намира първия оброчен кръст по 
маршрута в местността „Манастира”. 
Тук са открити останки от старо се-
лище както и руини от многократно 
разрушавания и възстановяван мана-
стир „Св. Архангел Михаил”, чието 
име носи и намиращият се там кръст. 
Село Бов се намира на около 6 (шест) 

километра от гарата. Над площада, 
в двора на старата църква, се нами-
ра оброчния кръст „Св. Георги”. На 
около 200 (двеста метра под площада 
на селото се намира възстановената 
от Командерия „Свети Иван Рилски” 
рицарска чешма „Мацула”. На около 
километър в същата посока, към Лу-
ково, има друг оброчен кръст – „Св. 
Дванадесет апостоли”. На север от 
площада можете да откриете кръста 
„Св. Илия”. Тук се намира и автен-
тичната „Вазова” къща. На около ки-
лометър и половина в посока на връх 
Издримец има друг оброчен кръст, 
„Св. Св. Кирил и Методий”.

Пътешествието по живописния 
планински път продължава още око-
ло 6 (шест) километра, където в широ-
колистната гора е разположена хижа 
„Тръстеная”. На около 30 (тридесет) 
метра южно се намират руините на 
средновековния манастир „Св. Панте-
леймон”. В останките на опожарената 
през кърджалийските времена църква 
се е съхранил оброчния кръст „Св. 
Панталей Пътник”. На няколкосто-
тин метра над хижата е разположена 
еко-ферма „Чемерник”. В близост 
до нея е разположен оброчния кръст 
„Св. Панталеймон”. Малко на ферма-
та по посока на Габровница е кръста 
„Св. Георги” Тук всяка година на Гер-
гьовден всяко присъстващо семей-
ство, което отглежда овце принася в 
жертва свое агне. На това място в ми-

налото е имало съревнование между 
най-добрите овчари.

Ако имате още сили можете да се 
върнете малко назад, да продължите 
по пътя през живописната гора и да 
се изкачите на връх Издримец. От-
тук ще се насладите на неповторима 
гледка на красиви пейзажи на Стара 
планина.

Първият ден от нашия маршрут 
е към своя край. Бихте могли да от-
седнете в еко-ферма „Чемерник” и да 
се насладите на месни и млечни спе-
циалитети, приготвени от пресните 
продукти на фермата. Можете да по-
ядите кон или да участвате в рицар-
ски турнир. Другата възможност за 
пренощуване е в хижа „Тръстеная”, 
където можете да опитате от тяхното 
малиново вино.

Ден 2.
След свежото планиско утро и чудес-
ната закуска, приготвена от Вашите 
домакини, предлагаме да продължите 
своя маршрут към манастир „Седем-
те престола”. Той се намира на око-
ло 5 (пет) километра от мястото, на 
което сте отседнали. Името си носи 
от изклютилно рядката архитектура 
на църквата, в която са разположе-
ни 7 олтара, посветени на различни 
християнски светци. Разнообразието 
на стилове в стенописите говорят за 
това, че вероятно тук са творили зог-
рафи от различни школи. Поради 
активната духовна и просветна дей-
ност на манастира, през XVIII век е 
опустошен и сринат до основи. Пос-
ледвало възстановяване и отново раз-
рушаване. Днешната седмопрестолна 
църква е построена през 1851 година. 
За манастира има съхранени множе-
ство легенди, свързани с имената на 
Петър Делян, Софроний Врачан-
ски, Вълчан войвода, писателя Змей 
Горянин. След като се насладите на 
възрожденската красота, легендите и 
чистия планински въздух предлагаме 
да поемете към гара Елисейна, която е 
на около 12 (дванадесет) километра от 
манастира. Оттам към София с влак, 
автобус или автомобил. nnDnn

Оброчни кръстове в 
околностите на гара и село Бов

ПОКлОННичесКи Маршрути

Командерия „Св. Иван Рилски“ (София)
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Разстояние гр.София - гр. Севлиево 
- 177 км, с автомобил 2,12 ч

1. Севлиево- ранновизантий-
ска и средновековна крепост   
„хоталич”-

В близост до съвременния град Севли-
ево през средновековието като админи-
стративен, стопански и духовен център 
на региона е съществувал средновеков-
ният град Хотел. На него е наречена 
след турското нашествие администра-
тивната област /нахия/ Хоталич. След 
десетилетия системни проучвания, все-
ки посетител може да види един своеоб-
разен музей на открито. „Късноантич-
на и средновековна крепост Хоталич” 
е един от най-добре експонираните ар-
хеологически обекти в България. През 
1994г. е обявен за паметник на култура-
та с национално значение.

Разстояние от Севлиево център до 
крепостта -5,9 км,с автомобил 13-15 
минути

2. Севлиево-исторически 
музей

Музеят на Севлиево се помещава в 
„Хаджистояновото училище” – сграда-
та на първото светско училище в града, 

построена през 1844 г., и притежава бо-
гат фонд от експонати от древността до 
Възраждането и борбите за национал-
но освобождение.

В близост до Хаджистояновото 
училище се намират:• Часовниковата 
кула -  Часовниковата кула  е най - ста-
рата запазена обществена постройка в 
Севлиево. През  ХVІІІ век градът е ад-
министративно средище и център на 
занаятчийството и търговията в района. 
Развитието на занаятчийството налага-
ло спазването на определени правила 
на работа, права и задължения на зана-
ятчиите. В тази връзка в някои градове 
на страната започват да се издигат ви-
соки часовникови кули, чиито камбани 
съобщават за всеки изминал час.      

Според някои краеведи Севлиев-
ската часовникова кула е построена 
през 1777 година, други специалисти 
са на мнение, че на годината, изписана 
с арабски цифри над входната и врата 
съответства годината 1779г. Върху кам-
баната е гравирана годината 1775.

Във външния вид на камбанарията 
се различават три основни части. Във 
вътрешността на каменната основа се 
движат въжетата с тежестите на часов-
никовия механизъм, който се намира 
в средната, осмоъгълна част. Дърве-
ната конструкция най-горе завършва 
с купол, обшит с медни листи. Във 
вътрешността й се намира камбаната, 
а през отворите по стените свободно 

излита звънът. Интересни са каменни-
те релефи, които изобразяват строи-
телни инструменти, военни предмети, 
различни розети.       

Часовниковата кула се превръща в 
градска забележителност и неизменен 
елемент от живота на севлиевци и за 
нея през годините се полагат грижи. 
Като важни новини в общинските вест-
ници през годините 1911, 1924 и 1965 
се публикуват съобщенията, че е правен 
ремонт или е поправян часовниковият 
механизъм. Обявена е за архитектурен 
паметник на културата. 

• храм „Св. ПРОРОК ИЛИЯ” -  В 
самия център на днешния град  се из-
дига един от символите на Севлиево, 
храмът „Свети Пророк Илия”. Трудно 
е да се установи точно от кога датира 
той, но най-вероятно е съществувал на 
това място още в края на далечния ХVІІ 
век. Това категорично свидетелство за 
църковна дейност. В средата на ХVІІІ 
век дейността на църковната община 
е засвиделствана с надпис върху ико-
на, подарена  на Зографския манастир 
„Свети Никола”  на 5 март 1749 г. от 
севлиевски поклоници, водени от цър-
ковния епитроп.

През 1834 година старата севлиевска 
църква „Свети Пророк Илия” е обнове-
на „изоснови”. От старата църква и до 
днес са запазени 2 икони, рисувани от 
Симеон Цонюв от Трявна през 1830 го-
дина. За новия красиво изработен дър-

Поклоннически маршрути
Командерия „Св. Лазар Български“ (Габрово)

ПОКлОННичесКи Маршрути
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ворезбен иконостас са поръчани икони. 
Тези от т.нар.”царски ред” за изписани 
от един от най-известните български 
зографи Захари Цанюв. Иконописецът 
Атанас Минчов изпълнил поръчката за 
някои от иконите от „горния ред”. Ико-
ностасът, дело на майсторите Йонко 
Марангозчията и неговия син Никола 
Матеев, е шедьовър на дърворезбено-
то изкуство. Талантливите майстори са 
вплели в едно флорални мотиви, птици 
и пана с библейски сцени, с изящество, 
което е трудно да се опише. Иконоста-
сът е обявен за национален паметник 
на културата.

В края на ХІХ век църквата става 
по-внушителна с издигнатите кубета. 
Цялостното стенописване през 30-те 
години на ХХ век е дело на академични 
художници и великолепно допълва кра-
сотата на куполи, арки и пандантиви. 
След специализирани реставрацион-
ни дейности по стенописите и част от 
иконите в началото на ХХІ век, старият 
Божи храм в Севлиево отново искри с 
цялата си непреходна красота.

• паметникът на Свободата -  Паме-
тникът на Свободата в Севлиево е сред 
първите монументални  паметници на 
загиналите в Априлското въстание и 
Освободителната война в млада Бълга-
рия. Идеята е на оцелелите опълченци 
и поборници, обединили се през 1882 
г. в опълченско дружество „Лев”. Като 
първа задача в устава им е записано „...
да се въздигне паметник в града, който 
да напомня за загиналите опълченци, 
въстаници и поборници...”

Първите средства били събрани до 
края на 1882 г. от членски внос и даре-
ния на граждани. Тогавашният архитект 
на Севлиевски окръг Геслер изработил 
скица и план. Италианският майстор 
каменоделец Дебонно Аполони изра-
ботил постамента и красивата колона 
и тя била поставена приблизително на 
мястото, където след кървавия разгром 
се издигнали бесилки за осем от ръко-
водителите на въстанието. Художникът 
Отто Хорейши нарисувал проект на 
статуята – млада жена, символизираща 
свободна България. В лявата си ръка тя 

държи лавров венец, за да увенчае заги-
налите за свободата, а с дясната зове с 
тръба за обединението на българските 
земи. Известният Петко Р. Славейков, 
с когото българската общност в Севли-
ево поддържала близки връзки, под-
брал текстове /два от които авторски/ 
за четирите бронзови плочи на поста-
мента.

За изработването на статуята била 
направена поръчка в известната тогава 
в цяла Европа фабрика за художестве-
но леене „Рихард Вагнер”. Прекрасната 
творба е дело на италианския скулптор 
Арнолдо Дзоки /1862 – 1940/, автор 
на множество известни статуи по све-
та, сред които монумента на цар Осво-
бодител в София, Свободата в Русе и 
скулптурни творби във Видин, Плов-
див, Оряхово. Сред най-известните му 
творби по света са паметниците на Ко-
лумб на Буенос Айрес, Гарибалди в Бо-
лоня, свети Франциск от Асизи в Кайро 
и много други.

Всичко това отнело 12 години и 
около 30 000 златни лева, две трети 
от дарения. На 8 септември 1894 г. се 
състояло тържественото откриване на 
Паметника на свободата в Севлиево. За 
да отдаде своята почит на загиналите 
присъствало хилядно множество.

От тогава и до днес около него през 
десетилетията протича градския живот 
и той се превръща в символ на града. 
Символ на свободния град и свободни-
те хора, които не забравят героите си.

• мостът на Кольо Фичето над 
р.Росица-

Документалните свидетелства со-
чат, че Севлиево още в края на ХVІ 
век е град с две махали, петъчен пазар 
и джамия, скоро станал съдебен цен-
тър, имало и пощенска станция. През 
града преминавали и повечето главни 
пътища в областта. Това наложило по-
строяването към средата на ХІХ век на 
дървен мост, чиито елементи бързо из-
гнивали или били отнасяни от буйната 
вода.

По време на Кримската война /1853-
1856/ движението на войска, пътници 

и стока се засилило. На местната власт 
било възложено със свои сили да орга-
низира построяването на каменен мост. 
Българската и турската общности в гра-
да обединили усилията си, започнало 
добиването на материали чрез ангария 
/безплатен труд/.

За главен майстор на строежа на 
моста бил ангажиран майстор Никола 
Фичев от Дряново, прочут български 
строител и архитект. Приемането на 
сравнително голямата поръчка било 
изпитание за възможностите на самоу-
кия майстор. Строеният по-късно мост 
при Бяла е много по-внушителен, но 
той бил строен с предоставени от цен-
тралната власт средства след специален 
закон от 1864 г. В Севлиево такива сред-
ства нямало и още през 1856 г. строеж-
ът започнал. Работата вървяла сравни-
телно бавно заради липсата на пари, но 
в следващите една-две години грубият 
строеж бил приключен. Мостът бил 
дълъг 110 метра, поддържали го седем 
свода, като централният бил най-висок 
и оформял „гърбица”. През първата 
половина на ХХ век тази гърбица била 
изправена, а мостът бил удължен зна-
чително чрез насипи от двете страни.

Поставени били дървени перила, 
които не издържали дълго на напора 
на водната стихия по време на честите 
наводнения, които придошлите води 
на Росица причинявали. След поред-
ното опустошително наводнение, през 
1872 година били поставени каменни 
парапети и каменни възпоменателни 
плочи.

След  десетилетия двата края на 
моста били украсени с фигури на лъв, 
изработени от севлиевски художник, 
което дало основание на гражданите да 
го нарекат „Лъвовия мост”. През 1971 
г. след голям ремонт и изграждането на 
ново разширено платно, стария каме-
нен мост се вижда само от алеите по-
край реката, прекрасно място за разход-
ка на севлиевци и гостите на града.

Разстояние от крепостта до исто-
рически музей Севлиево -5,9 км,с 
автомобил 13-15 минути

nnDnn
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ОрДеНът

Между 13-ти и 17-ти април 
2016 г. в Копенхаген, Да-
ния, се проведе пролетният 

Велик Магистрален Съвет на Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йеруса-
лим. Работната програма на заседани-
ята продължи три дни, като започва-
ше в рано сутринта и приключваше 
привечер. Дневният ред включваше 
анализи на състоянието на Ордена, 
доклади на различни теми, множе-
ство видеовръзки „на живо“ с Братя 
и Сестри от различни държави, които 
участваха в обсъжданията и редица 
други процедурни въпроси.

Магистралният Съвет започна с 
открито заседание за всички членове 
и гости. Капеланът на Ордена проче-
те молитва за успех на Съвета. Пос-
ледваха приветствени слова от деле-
гатите и административни препоръки 
от страна на домакините за по-орга-

низираното протичане на събитието. 

Още през първия ден се обсъди-
ха различни важни въпроси, касаещи 
одобряването на Протокола от пре-
дишния Велик Магистрален Съвет в 
Кьолн, Германия, проведен в края на 
септември и началото на октомври 
2015 год. Бяха разисквани и въпроси 
относно видео-обмена по време на съ-
ветите и мероприятията на OSMTH, а 
също и редица проблеми, свързани 
със сигурността по време на различ-
ните инициативи.

След предварително съгласуване 
и обсъждане, бяха предложени и при-
ети чрез гласуване важни резолюции, 
касаещи менторствата на OSMTH и 
приобщаването и повдигането на ор-
ганизации. Съобразно процесуалните 
изисквания на Устава Заместник-Ве-
ликият Командер е бил предварител-
но информиран за готовността на три 

организации под менторство да бъ-
дат признати от OSMTH. В резултат 
на това тамплиерската организация 
в Швейцария бе призната като Ко-
мандерия, афилирана към OSMTH, 
чрез менторството на Велик Приорат 
Франция. Чрез гласуването на сходни 
резолюции същия статут беше при-
знат и за тамплиерските организации 
в Украйна и Русия. На практика прие-
мането на резолюциите за Украйна и 
Русия формализира тяхното призна-
ване като Командерии от предишния 
Магистрален Съвет в Кьолн. 

С две последващи нарочни резо-
люции беше потвърдено приемането 
и признаването на Приорат Русия и 
Приорат Украйна като Приорати, 
афилирани към OSMTH, под мен-
торството на Велик Приорат Бъл-
гария. Това беше своеобразен израз 
на признание към усилията на велик 

Велик магистрален 
съвет на osmth
13-17 април 2016 г., Копенхаген (Кралство Дания)
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Приорат България за изграждането 
на Тамплиерските организации в две-
те държави.

Беше гласувана и резолюция за 
признаването на Велик Приорат на 
Рицарите Тамплиери в Обединеното 
кралство, създаден в резултат на обе-
диняването на Велик Приорат Англия 
и Уелс с Командерията на Шотландия 
и съчетаването на техните членове в 
новата организация.

Бяха потвърдени Устава и Пра-
вилника на OSMTH, одобрени по 
време на есенната среща на Великия 
Магистрален Съвет в Бристол, Ан-
глия през 2014 г., заедно с допълне-
нията от есенния Велик Магистрален 
Съвет в Кьолн 2015 г.

Решено беше да се отложи пла-
нираното посещение на представи-
телна делегация на OSMTH в Косо-
во, което имаше за цел да проучи и 
изрази становище относно щетите и 
разрушенията на религиозни обекти 
в Сърбия и Косово. Поради изказани 
притеснения от страна на сръбското 
правителство относно сигурността на 
делегацията, това посещение се отло-
жи за по-късна дата.

Специални отчетни доклади, 
свързани с работата под тяхно ръко-
водство, изнесоха Великият Коман-
дер, Заместник-Великият Командер, 
Генералният Маршал, Генералният 
Канцлер и Ковчежника.

Беше проведен избор на Велик 
Командер, Заместник Велик-Коман-
дер, Генерален Канцлер.

Участниците в Съвета имаха въз-

можността да видят филма от пос-
ледния XXI-ви Конвент на Велик 
Приорат България. Те се запознаха и 
с предварителната програма за пред-
стоящия Велик Магистрален Съвет на 
OSMTH в София през месец октом-
ври 2016 г.

На Великия Магистрален Съвет 
присъстваха Великият Майстор на 
Ордена, бриг. ген. Патрик Рей GCTJ 
и кралският патрон на Ордена, Ней-
но височество принцеса Елизабет 
Изенбург-Бюдинген, принцеса на 
Шлезвиг-Холщайн-Зондербург-
Глюксбург 

Специални гости на Великия Ма-
гистрален Съвет на Ордена бяха Ве-

ликият херцог и херцогинята на Ме-
кленбург-Штрелиц.

Особен колорит привнесе и при-
съствието на епископ Анба Дамиан – 
представител на Коптската ортодок-
сална църква в Германия. Той поднесе 
приветствие и представи дейността на 
църквата в Германия.

След приключването на работа-
та на Великия Магистрален Съвет се 
проведе Конвент на OSMTH, по време 
на който се състоя инвеститурата като 
Рицар на Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим на наследника 
на херцога на Мекленбург-Штрелиц, 
принц Александър.  nnDnn
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На 22 април 2016 г. на специ-
алната церемония, която се 
състоя в Централните ин-

ституции на Организацията на обе-
динените нации с цел проблемът, 
свързан с промяната на климата, да 
остане в центъра на вниманието на 
световната общност, а мощният по-
литически импулс, възникнал в ре-
зултат на конференцията в Париж, 
да получи по-нататъшно развитие, 
генералният секретар на Организа-
цията на Обединените Нации Бан 
Ки-Мун призова всички страни да 
подпишат Парижкото споразумение 
за промените в климата. Церемонията 
по подписването се състоя в първия 
ден, след като Споразумението бе от-
крито за подписване от страните, и се 
превърна в първата стъпка по пътя на 
ранното влизане на Споразумението 
в законна сила.

Споразумението бе подписано 
от 175 страни. За българската страна 
то беше подписано от президента на 

Република България господин Росен 
Плевнелиев.

Парижкото споразумение е прие-
то от всички 196 страните към Рам-
ковата конвенция на Организацията 
на обединените нации по изменение 
на климата (РКООНИК) на 21-та 
Конференция на страните по РКО-
ОНИК, състояла се в Париж на 12 
декември 2015 година. Съгласно това 
споразумение всички държави се за-
дължават да предприемат мерки, кои-
то гарантират повишаването на гло-
балната температура да е значително 
по-малко от 2 градуса по Целзий, а 
като се има предвид сериозността 
на съществуващите рискове, — да се 
стремят да ограничат нарастването на 
температурата на нивото на 1,5 гра-
дуса. Изпълнението на Парижкото 
споразумение има огромно значение. 

Споразумението представлява "пътна 
карта" на мерките, които ще намалят 
емисиите и ще доведат до засилване-
то на устойчивостта към измененията 
на климата.

Парижкото споразумение изпра-
ща силен сигнал на пазарите за това, 
че е време за инвестиции в иконо-
миката на ниски емисии, и съдър-
жа механизми за прозрачност, с цел 
укрепване на взаимното доверие и 
увереност.То ще служи като важен 
инструмент за мобилизиране на фи-
нансова и технологична подкрепа и 
изграждане на капацитета за развива-
щите се страни. Освен това, то, също 
така, ще помогне за разширяване на 
мащаба на световните усилия за ре-
шаване на проблемите, свързани със 
загуби и щети в резултат на измене-
нието на климата.

Брат Димитър Владимиров KTJ, 
Председател на Организационната  
Комисия на Велик Приорат България

Важни решения на ООН 
за климата на земята, 
опазването на мира  
и правата на човека

ООН
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ООН

Новото споразумение съдържа 
мерки за подпомагане на бедните 
страни да се адаптират към измене-
нието на климата. Развитите страни 
са поели водещата роля в предоста-
вянето на финансова и технологична 
помощ за бедните държави.

На 27.04.2016 г. Съветът за сигур-
ност и Генералната асамблея на ООН 
приеха почти идентични резолюции 
по опазването на мира. По този на-
чин ООН се надява да "вдъхне нов 
живот" в дейността по поддържане на 
мира.От работата на ООН в тази об-
ласт зависят милиони човешки живо-
ти в десетки обхванати от конфликти 
страни в това число на 27-те страни, в 
които Фондът по опазването на мира 
финансира инициативи, предназна-
чени да превърнат крехкият мир в по-
здрав, или да предотвратят появата на 
нови конфликти. Например, от Фон-
да се изплащат заплатите на полицаи-
те и жандармерията в Централно-аф-
риканската република. Благодарение 
на усилията на Фонда в Мианмар са 
били освободени на свобода 700 де-
ца-войници, а в Бурунди са изграде-
ни бази за временно настаняване на 
жени, които изпълняват ролята на по-
средници в уреждането на повече от 5 
хиляди локални конфликти.

Новите резолюции са част от оп-
итите за преосмисляне на ролята на 
ООН в конфликтни ситуации. В тях 
е отразен цялостен подход за под-
държане на мира, включващ такива 

аспекти, като предотвратяване на кон-
фликти, развитие, спазване на човеш-
ките права и изграждане на мира. Към 
дейността, свързана с всички етапи на 
конфликта, ще се включи цялата сис-
тема на ООН.

Приетите резолюции – са най-
изчерпателните документи от всич-
ки до сега, които някога са приети 
в ООН. Те определят концепцията 
за "поддържане на мира" и като цел, 
и като процес, за който отговарят 
заинтересованите страни на наци-
онално ниво, но който, заедно с 
това, изисква постоянно внимание 
и подкрепа от страна на междуна-
родната общност. Поддържането на 
мира, в съответствие с резолюции-
те, също така означава, че усилията 
в тази област ще бъдат насочени 
към предотвратяване на възниква-
нето, ескалацията, продължаването 
и подновяването на конфликта и за 
отстраняване на неговите първона-
чални причини.

На 10.05.2016 г. в рамките на Гене-
ралната асамблея на ООН се състоя 
среща на високо равнище, посветена 
на мира и сигурността. В изказването 
си пред участниците първият замест-
ник на генералния секретар на ООН 
Ян Елиасон заяви, че мащабите на 
глобалните проблеми в тази област 
"излизат извън границите на допус-
тимото": за последните десет години 
броят на гражданските конфликти в 
света е нараснал три пъти. Днес от ху-

манитарна помощ се нуждаят около 
125 милиона души. 

Според участниците в срещата, 
конфликтите, пред които сме изпра-
вени днес, не само са повече от сери-
озни. Те също така са и по-сложни, 
трудно се поддават на разрешение. 
На фона на влошаването на глобал-
ната обстановка по отношение на 
сигурността през изминалата година 
в ООН започна преглед на политика-
та в тази област. В хода на дейността 
трябва да се намерят отговори на въ-
проси за това, как ООН може по-до-
бре да отговори на новите заплахи в 
областта на сигурността. Проведените 
проучвания показват, че предотвратя-
ването на конфликти и кризи следва 
да бъде основен елемент в дейността 
на ООН. Работата за осигуряване на 
мира и сигурността трябва да стъпи 
на дългосрочни решения в сферата 
на развитието и на глобалното парт-
ньорство.

Говорейки за резултатите от пре-
гледа на дейността на ООН, първият 
заместник на генералния секретар на 
ООН напомни за новата инициатива 
на "Правата на човека преди всичко". 
Тя има за цел да пресича груби нару-
шения на правата на човека на начал-
ния етап и да предотвратява ескалация 
на насилието.

Болшинството от страните член-
ки на ООН споделят, че променящия 
се характер на съвременните войни 
изисква преобразуване на мироопаз-
ващата мисия на ООН. В тази връз-
ка, по нареждане на ръководителя на 
Групата за проучване на дейността на 
ООН, както по опазването на мира, 
така и политическата мисия на ООН, 
изготви доклад с редица препоръки. 
Те се отнасят до укрепване на потен-
циала на организацията по отноше-
ние на предотвратяване на конфли-
кти, подобряване на оперативността 
за разполагане на "сините каски", 
стратегия за определяне на задачите, 
укрепване на капацитета в областта на 
защита на цивилните граждани.

Секретариатът на ООН вече е за-
почнал да прилага почти 90 на сто 
от тези препоръки – каза Ян Елиа-
сон. Той допълни, че провеждането 
на реформи изисква активно участие 
от всички държави-членки на ООН.
 nnDnn
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Празникът на буквите и на 
светите братя Кирил и Ме-
тодий е най-дълго отбеляз-

ваният в историята ни. Сведения за 
чествания на 11 май има още през XII 
век. В епохата на османското влади-
чество българската държава изчезва 
от политическата карта на Европа. 
Но остава „държавата на духа“, както 
академик Дмитрий Лихачов нарича 
страната и народа ни.

Кога и къде за първи път офици-
ално се чества празникът на буквите и 
духовността у нас? Два грава водят дъ-
лъг спор за това – Шумен и Пловдив. 
В арменска летопис от 1813 г. се спо-
менава гражданско честване на 22 май 
1813 г. в Шумен. Но изследователите 
са приели, че историята на празника 
тръгва от 11 май 1851 г., когато в епар-

хийското училище „Св. св. Кирил и 
Методий“ в Пловдив по инициатива 
на Найден Геров се организира чест-
ване на Кирил и Методий – създатели 
на глаголицата. Денят 11 май не е слу-
чайно избран от Найден Геров – това 
е общият църковен празник на двама-
та светии. Във възрожденските източ-
ници първите известия за празнуване-
то на Кирил и Методий на 11 май, се 
срещат в „Христоматия славянского 
язъка“ от 1852 г. на Неофит Рилски. 
Денят на честването на двамата братя 
става най-яркия израз на национална-
та идентичност, на българското пре-
клонение пред образованието, наука-
та и културата.

През 1857 г. празникът е почетен 
в българската църква „Св. Стефан“ в 
Цариград, заедно със служба и за Св. 

Иван Рилски. На следващата 1858 г. 
този ден е отпразнуван и в Пловдив с 
тържествена служба в църквата „Све-
та Богородица“, а след това учителят 
Йоаким Груев произнася вълнуващо 
слово за живота и делото на Кирил и 
Методий. Празникът започва редов-
но да се отбелязва в Шумен и Лом от 
1860 г., в Скопие от 1862 г., във Варна 
от 1863 г.. 11 май се установява като 
църковен празник на светите равноа-
постоли Кирил и Методий. В София 
празникът е организиран от учителя 
Сава Филаретов.

След 1878 г. празнуването на Ки-
рил и Методий се развива в две по-
соки. В свободна България той се 
ограничава до училищен празник. 
В Македония и Одринско, които са 
под юрисдикцията на Българската 

Почитали делото  
на Кирил и Методий 
още през XII век 
Шумен и Пловдив в спор за първия празник на буквите. 
Цензурата слез 1944 г. изхвърля Бог и българската 
писменост от химна „Върви, народе възродени…”

Сестра екатерина николова DTJ

ПаМет
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екзархия, той запазва функциите си и 
на демонстрация против османското 
управление, както и против асимила-
торските домогвания на сръбската и 
гръцката пропаганда. 

След въвеждането на Григориан-
ския календар през 1916 г. празникът 
се чества на 24 май по официалния 
държавен календар, а по църковния 
литургичен календар този ден е на 
дата 11 май. За официален празник 
на страната 24 май е обявен с реше-
ние на IX Народно събрание на 30 
март 1990 г. което бe препотвърдено 
и от VII Велико народно събрание на 
15 ноември същата година.

Празникът на българската писме-
ност и култура 24-ти май неизменно 
се свързва с химна "Върви, народе 
възродени". Малцина обаче знаят, 
че откакто е обявен за празник, денят 
на Кирил и Методий винаги е бил 
съпътсван от музикален съпровод. 
Отначало това е бил тропарът на сла-
вянските апостоли и учители, заедно 
с други традиционни църквони пес-
нопения. Някъде са били изпълнява-
ни и по-нови тропари, съчинявани за 
тях през Възраждането. Едни от най-
ранните, съхранени училищни песни 
от този период, са “И след тисяща го-
дин” по текст на Йоаким Груев, “Тоя 
празник нам дарява” и “Кирилу и Ме-
тодию” по текст на Любен Каравелов, 
“Днес ден славен”, “Химн на Кирил и 
Методий” и “Да прославим паметта”, 
които са дело на Добри Войников. 

След Освобождението се появяват 
нови песни за празника, за светите 
равноапостоли и тяхното дело. Мно-

го от тях са дело на учителите, които 
продължавали да работят с възрож-
денски плам. 

В крайна сметка от всички остава 
“Върви народе възродени”. Стихове-
те принадлежат на Стоян Михайлов-
ски и са били написани през 1882 г., 
когато е учителствал в град Русе. Пуб-
ликувани са обаче официално в сп. 
“Мисъл” чак през 1892 г. Музиката е 
била създадена през 1901 г. в Ловеч от 
композитора Панайот Пипков. Той 
бил близък с Михайловски, който му 
изпраща текста още преди официал-
ното му отпечатване. За кратко време 
"Върви, народе възродени" придоби-
ва всенародна популярност и се нала-
га като официален химн на празника. 

Интересна е съдбата на химна 
след 1944 г., когато, както всичко дру-

го, и този български празник е иде-
ологизиран. Засилва се още повече 
акцентът върху общославянското зна-
чение на създаването на писмеността, 
включително и търсенето на "руска 
следа" в създаването на азбуката, "от-
крита" от светите братя по време на 
мисията им в Херсон. А през 60-те 
години, в името на временно затоп-
лилите се отношения с Югославия, в 
политбюро на БКП дори се обсъжда 
идеята празникът да не бъде честван 
официално заради претенциите на 
Скопие за "македонската народност" 
на Кирил и Методий.

До там все пак не се стига. Но "Вър-
ви, народе възродени" търпи жестока 
цензура. Бог, разбира се, е изхвърлен 
от втория куплет. Цялото последно 
изречение «...и Бог ще се благослови»  
е подменено с "напред и все напред 
върви". В четвъртия куплет в името 
на борбата с "великобългарския шо-
винизъм", думите "духовно покори 
страните, които завладя със меч" са 
заменени с "ведно със другите славя-
ни, кръстосвай дух със огнен меч". А 
всичко след шестия куплет е просто 
изтрито и  предадено на забрава. Си-
гурно защото и там се говори за вяра 
и за апостоли. А най-вече - за българ-
ската (а не славянската) писменост, 
обходила "целий мир".  nnDnn

◄

Композиторът Панайот Пипков съз-
дава през 1901 г. музиката на “Върви 
народе възродени”





Връщаме се към делото на светите 
братя Кирил и Методий тради-
ционно всяка година през май. 

Особено на 24 май, когато с все по-го-
ляма почит отбелязваме деня на нашата 
кирилица. С удоволствие разказвам на 
братята и сестрите в Ордена на рицари-
те тамплиери на Йерусалим от цял свят, 
защо нашата азбука е наречена кирили-
ца. За пишещите на латиница е много 
трудно да се опитат да прочетат нещо 
на кирилица, докато за нас не е така. Ня-
как по-отворени сме към света. С удо-
волствие ще ви разкажа историята на 
един чужд дипломат в България, който 
отчаяно искал да посети БАПХА и ко-
гато показал на шофьора си пътната та-
бела…, познайте какво пишело на нея? 
ВАРНА. Така става, когато не си даваш 
сметка, че в страната на кирилицата не 
всички надписи са двуезични. Прераз-
казах тази история на моя 75-годишна 
приятелка от италианска Швейцария, 
която говори пет езика, но нито един не 
е славянски. Толкова се възхити и някак 
се засрами госпожа Сузане Трояни, че 
за 2 години се научи да пише и говори 
на приличен български.

Нашата кирилица е един от най-до-
брите ни посланици по света. И като 
българи ние недостатъчно използваме 
това предимство. То ни определя като 
различни, но ние сме свързани в Ор-
дена с вярата, че един ден икуменизмът 
ще е факт. Засега ние – тамплиерите, 
просто градим мостове между изтока и 
запада, между славянството и останалата 
част на света, между кирилицата и лати-
ницата.

В поредицата за Светите земи мно-
го пъти разказвах за Йерусалим, за 
непреходното наследство, което ние, 
християните трябва ревниво да пазим. 
Но малко са онези братя и сестри сред 
нас, които си дават сметка, че има още 

една малка част, малко парче земя, кое-
то също може да се нарече Свещена. Тя 
е на един хвърлей място от Йерусалим 
и е в днешна Сирия. Малкото градче 
Маалюля, на 55 километра от Дамаск. 
Това е исконната Христова земя. До ден 
днешен там говорят арамейски, езикът 
на Исус Христос и са православни. Рев-
ностно пазят вярата си и църквите си, 
които не са коптски, а съвсем наши си. 
Там, в Маалюля, люлката на Христос, се 
намира и най-известният православен 
манастир „Света Текла“.

През 1995 година направих едно 
дълго пътуване в Сирия, за да посетя 
исконните Христови земи и успях да 
подготвя поредица от радио репортажи 
за верската търпимост – точно там в Си-
рия. Прие ме арабският Патриарх, със 
седалище в Дамаск. И до ден днешен 
помня как влизайки в патриаршията 
се почувствах у дома. Бях изтощена от 
двучасово интервю с главния мюфтия 
на Сирия и щом зърнах Патриарх Иг-
натий ми идеше да го прегърна. Вместо 
това го попитах може ли да му целуна 
ръка, а той с широка усмивка ми каза 
“Дъще, това си е наша традиция.“ Връ-
щам се към тези мигове не случайно, 
защото кирилицата и православието са 
белязали целия ми живот. Тогава през 
1995-та в своята младост и сила някак не 
си давах сметка колко важни крачки по 
пътя си съм правила. 

От Патриарха тръгнах със заръка 
да отида в манастира „Света Текла“ и 
в някоя от многото малки църквички в 
Маалюля, за да чуя езика на Христос – 
арамейския. Молитвата „Отче наш“ на 
арамейски е един от най-ценните ми ре-
портерски записи, който пазя досега. 

Маалюля е главната християнска 
светиня на Сирия. Градчето е разполо-
жено на 55 километра североизточно от 
Дамаск в планината Каламун. Къщите 
по склоновете на планинското дефиле 
напомнят своеобразен амфитеатър. И 
там е манастирът, към който се бях за-
пътила. Изкачих много стъпала докато 
стигна до него. На една от стълбите 
имаше малка оградка, като се вгледаш, 
виждаш върху самото стъпало капка 
елей, която ти разкрива лика на Бого-
родица. Чудо? Не, истинска история. 

Много мюсюлмани идват в манастира 
на Света Текла да й се помолят за лек на 
нея и на Божията майка. Всички вярват, 
че това място е свещено без значение, 
че е православен храм. Една мюсюл-
манка дошла да благодари на Богороди-
ца, че изпълнила молбата й да има чедо. 
Христовата майка й се явила на сън и 
й казала да занесе олио на монахините 
за благодарност. Като се изкачвала по 
стълбите към манастира, разляла малко 
олио от тежките съдове, които на ръка 
носела сама. От капката се появил ликът 
на Богородица. Затова мястото на стъл-
бите е оградено, та всички поклонници 
да видят свидетелството за чудото на вя-
рата и благодарността. Видях го и аз. 

В манастира на Света Текла ме по-
срещна игуменката. Блага жена, кротка, 
разказа ми за чудесата на Светицата, 
показа ми нейната пещера, издълбана 
в планината. Според преданието, в тази 
пещера край извора е живяла през 1 
век света Текла, прекарвайки цял ден в 
молитви. При нея идвали болни, тя ги 
кръщавала във водите на извора и хо-
рата оздравявали. През трети век край 
пещерата е построен олтар, а по-късно 
на същото място се построява манастир. 
Манастирът „Света Текла“. Поклонни-
ци от цял свят идват тук.

На изпроводяк игуменката ми даде 
памук напоен с елей, който да ме пази 
от лоши очи и лоши помисли. И ме из-
прати по живо по здраво с една молба 
– да им занеса следващия път икона на 
Светите братя Кирил и Методий. Мно-
го тачат тяхното дело, но нямат изогра-
фисан лика им.

Така и нямах път отново до искон-
ните Христови земи и не съм изпълни-
ла обещанието си. Олтарът повече не 
съществува, взривен е от екстремисти, 
православният манастир „Света Текла“ 
е осквернен и разрушен. Унищожени и 
разграбени са всички икони. Най-ста-
рите са разпродадени на„черния пазар“, 
не толкова ценните били изгорени. Сте-
нописите са обезобразени, лицата на 
светците са изтрити. И това в 21 век, две 
хилядолетия след Христа. Следващото 
ми пътуване до Маалюля в свещената 
арамейска обител ще бъде обещаната 
икона на Кирил и Методий. nnDnn

Маалюля – 
исконната Христова земя

Сестра Мария Стефанова DCTJ
Велик Офицер за връзка със Светите 
земи Орден на рицарите тамплиери на 
Йерусалим-Велик Приорат България 
Съпредседател на Комисия за 
отбелязване на 900 годишнина на 
Ордена OSMTH International

ЙерусалиМ

44     Тамплиер • юни 2016 г.



Тамплиер • юни 2016 г.     45  

Всичко е подредено
Брат Пламен лазаров KCTJ
Почетен Велик офицер на Велик 
Приорат България и
Почетен Командер на Командерия 
"Св. Àрхангел Михаил"

Когато това бъде усетено, се жи-
вее в хармония със себе си, със 
средата и със света. Всичко ста-

ва по-ясно. Не зависи от нищо, просто 
усещането за това го има или го няма. 
Въпросите от кого е подредено, кога, 
как нямат нищо общо с това усещане и 
определено отклоняват от него. Никой 
не е извън този ред, но може да не го 
усеща. Заслужава си да бъде усетено. 
Съчетание е между подреденост и свър-
заност. Невинаги носи приятни усеща-
ния. Трудностите също са включени 
там. Идеята е да се усети Подредеността 
не само в спокойни, добри и хубави мо-
менти. Има я непрекъснато и навсякъде. 
Включително в най-заетите, нервните, 
неприятните, трудните и всякакви слож-
ни моменти. При това усещане времето 
изчезва и нещата от живота сякаш спи-
рат и се събират в картина. Опитите за 
обяснение по-скоро объркват.

Тайната е в забелязването, проследя-
ването и отбелязването на Подредбата и 
Свързаността. То е дишането в другия 
живот, едновременния и невидимия, от-
където идват всички видими неща. Ако 
не дишаме в него, не живеем Там. Някои 
мислят, че са извън подредбата. Точно 
там са. Не можеш да отидеш там където 
вече си, но можеш да не го усетиш. Не 
може да бъде постигнато или придоби-
то. Да имаш повече или по-малко. Не 
можеш да имаш онова, което вече имаш 
в пълна степен, но може да не знаеш, 
че го имаш. Не може да бъде намерено, 
защото винаги присъства. Може да бъде 
усещано или не. Дори да бъде усетено 
като нещо изкуствено, измислено, илю-
зорно, бутафорно, пак е добре. Пиеса-
та му е добра, после свършва и следва 
друга. 

Но всъщност не е представление, 
още по-малко нещо бутафорно, а е ви-
наги точно това, което трябва да бъде и 
по начина, по който следва да бъде. Кол-
кото до Подредеността и Свързаността, 
като сигналите за това идват до нас по 
най-различни косвени, странни и почти 
неосезаеми начини, много рядко са ди-
ректни и съвсем явни. Просто следва да 
се научим да ги разпознаваме. Това носи 

спокойствие в привидния хаос. Не е за-
дължително да е щастие, красота, прият-
ност. Просто Другото усещане. Случва 
се да дойде само и после не си тръгва 
никога. Може да се нарече Поток на съ-
битията извън потока на ума и неговите 
планове, намерения и желания. Двата 
потока могат да съвпадат. Потокът на 
събитията и тяхната Подреденост не се 
влияят от нищо, просто ги има. Това, за 
което тук става въпрос може да се нарече 
друг свят, но не съвсем. Той е и същият 
наш свят, но и друг. Няма как да го обяс-
ня. Няма как някой да ми обясни с какви-
то и да е думи усещането си например 
за страхотна екзотична напитка, която 
не съм опитвал. И то по такъв начин, че 
да усетя същото, каквото и той. Просто 
трябва да се опита и това е всичко. 

Става въпрос не за нашата лична, а 
за всеобщата подреденост. За реда, спо-
ред който нещата се случват. За невина-
ги приятния, но правилния ред. Има го 
и в най-дребните и незначителни съби-
тия. Имало го е и преди да е имало хора 
на Земята. Но може да бъде усетен само 
от човешките същества. Всъщност няма 
име. Имената, с които бива наричан 
са само далечни символни препратки. 
Идеята е, че в най-пълна степен може 
не само да се усети но и да се проследи 
от онова, което ни носи удоволствени 
усещания, т.е. от ума ни, чрез ума ни и 
неговия най-висш продукт съзнанието. 
По-голямата част е нещо като оправда-
ние как не мога да се обясни и се е нуж-
но да се направят препратки, които да 
се асоциират по начин, по който този 
ред да бъде усетен, свързаността да бъде 
проследена и забелязана. 

Не мога да кажа дали животните 
имат усещането за ред и свързаност като 
нас или живеят в с тях инстинктивно. В 
такъв смисъл при нас умът е както преч-
ка, така и евентуален източник на бла-
женство. Не съм сигурен доколко едно 
животно, освен може би делфините, 
могат в сегашен или последващ момент 
да проследяват и да осмислят свързанос-
тта на дадено събитие или на събитията 
като цяло. Много е важно да се разбере и 
да се знае, дори и да не се усеща, че няма 
изолирани събития, че всяко събитие в 
настоящето е свързано с друго в мина-
лото и с друго в бъдещето. И това не е 
просто закон, това е самият свят и жи-
вотът сам по себе си. Подреденост и 
Правилност или Неизменна Свър-
заност. 

Онова, което в определен момент 
разглеждаме като едно единствено изо-
лирано събитие е част от общата свър-
заност, минала и бъдеща, която не сме 
проследили или не сме решили да про-
следяваме, то е част от Редът, който се 
случва с нас и чрез нас, Редът, в който 
ние участваме. Не е лесно ежедневните 
събития да бъдат изцяло проследени и 
осмислени чрез ежедневното ни кон-
цептуално и полюсно мислене. Но идва 
един момент, страхотен и невероятен, 
в който Подредеността и Свързаността 
нахлуват в ума и го завладяват, лишават 
го от неговата самостоятелност и той 
става съзерцателен. Това е върховно 
състояние и може да бъде усетено само 
за секунди и може постепенно или вне-
запно да се превърне в постоянно усеща-
не. Дори и да не го усещаме постоянно, 
само за няколко секунди или минути на 
ден са добро начало, а е добре колкото 
се може повече време да мислим за това. 
Така времетраенето му се удължава, как-
то и нашите усещания, които ни носят 
неописуеми чувства.

Имаме ли избор или сме в Извора 
пораждащ всичко. В който има и капки 
избор, привидното усещане за свобода, 
при което само потвърждаваме или от-
ричаме с мисли, думи и действия случва-
щото се според плана. Не става въпрос 
за предопределеност или неизбежност. 
Всичко се случва спонтанно, възниква 
в рамките на „план”, който не може да 
бъде нарушен от каквито и да е „непра-
вилни” действия. Планът не предвижда 
какво точно ще се случи, а какво да се 
задейства, за да бъде нарушено и да бъде 
възстановено Равновесието на Всемира 
въпреки действията или бездействията 
ни. За да станем отново същите, обик-
новените, следва да извървим дълъг 
„път” изпълнен със задържащи и спи-
ращи неприятности и приятности, да 
сме аплодирани, отличени, да сме раз-
товарили от емоциите на придобивките 
и постиженията, от илюзиите за изклю-
чителност, екстра-сензорност и каквото 
и да е подобно. Този път често бива на-
ричан „цял живот”. nnDnn
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Инициацията обикновено раз-
крива три типа опит: този за 
сакралното, за смъртта и за 

сексуалността. Всички те са непознати 
за детето; посветеният ги познава, при-
ема и включва в своята нова личност. 
Ще добавим, че ако новопосветеният 
умре по време на детския си, профанен, 
не-възстановен живот, за да се прероди 
за ново, осветено съществуване, той от-
ново се ражда на ниво, което позволява 
достигането на познание, на знание. 
Посветеният не е просто „новороден“ 
или „възкръснал“: той е човек, който 
знае, който познава тайнствата, който 
е получил откровения от метафизичен 
порядък. По време на своето обучение 
в пустошта той научава свещените тай-
ни: митовете за боговете и произхода 
на света, истинските имена на богове-
те, ролята и произхода на ритуалните 
инструменти, използвани при цере-
мониите за инициация. Инициацията 
е равносилна на духовно съзряване и 
в цялата религиозна история на чове-
чеството навсякъде срещаме тази тема: 
посветеният, този, който е узнал тай-
ните, е този, който знае. 

Церемонията неизменно започва 
с отделяне на бъдещия новопосветен 
от семейството му и оттегляне в пусто-
шта. В това вече се долавя символ — на 
Смъртта: гората, джунглата, тъмнината 
олицетворяват отвъдното, „Ада“. На 
места вярват, че тигър идва и отнася 
кандидатите на гърба си в джунглата: 
хищникът е превъплъщение на митич-
ния Прародител, Господаря на ини-
циацията, който отвежда младежите 
в Ада. Другаде приемат, че бъдещият 
новопосветен е погълнат от чудовище: 
в корема на чудовището цари космиче-
ска Нощ: това е ембрионалният свят на 
съществуването, както в космически, 
така и в човешки план. 

На много места в необитаеми прос-
транства има колиби за инициация. В 
тях младите кандидати биват подложе-
ни на част от изпитанията и въведени в 
тайните традиции на племето. Така че 

колибата за инициация символизира 
майчината утроба. Смъртта на младе-
жа означава завръщане в ембрионал-
ното състояние, но това не бива да се 
разбира само в смисъла на човешката 
физиология, а и в космологичен план: 
зародишното състояние е равносилно 
на временно изпадане във виртуалния, 
пред космически вид. 

Други ритуали осветляват симво-
ликата на инициационната смърт. При 
някои народи кандидатите са заравяни 
или полагани в прясно изкопани гро-
бове. Или пък ги покриват с клони и те 
стоят неподвижни като мъртви, а дру-
гаде ги натъркват с бял прах, за да при-
личат на призраци. Впрочем бъдещи-
те новопосветени имитират поведение 
на призраци: когато ядат, не си служат 
с пръстите, а вземат храната направо 
със зъби, както се вярва, че правят ду-
шите на умрелите. И накрая мъчения-
та, които трябва да изтърпят, измежду 
многото си значения имат и следното: 
приема се, че подложеният на мъчения 
и обезобразяване кандидат е измъчван, 
рязан, заливан с вряла вода или горен 
от демоните, господари на инициация-
та, тоест от митичните Прародители. 

Физическите страдания отговарят 
на положението на този, който е „из-
яден“ от демона звяр, разкъсан в пастта 
на инициационното чудовище и смлян 
в корема му. 

Обезобразяванията (изтръгване 
на зъби, отрязване на пръсти и т.н.) 
също са натоварени със символиката 
на смъртта. По-голямата част от тях са 
във връзка с лунните божества. Луната 
периодично изчезва, умира, за да се 
роди отново три нощи по-късно. Лун-
ната символика внушава, че смъртта 
е първото условие за всяко мистично 
прераждане. 

Освен специфичните операции 
като обрязване и отрязване, освен ини-
циационните обезобразявания, и дру-
ги външни белези маркират смъртта и 
възкресението: татуировки, скарифи-

кация – повърхностното ритуално по-
рязване с цел оставяне на белег. Сим-
воликата на мистичното възраждане 
приема най-различни форми. Канди-
датите получават други имена в замяна 
на предишните. При някои племена от 
младите посветени се изисква да забра-
вят целия си досегашен живот; веднага 
след инициацията ги хранят като деца, 
водят ги за ръка и отново, като бебета, 
ги обучават как да се държат. Обикно-
вено в пустошта научават нов език или 
поне таен речник, достъпен само за 
посветените. 

Както става ясно, с инициацията 
всичко започва отново. Понякога сим-
воликата на второто раждане се изра-
зява с определени жестове. При някои 
народи банту, преди да бъде обрязано, 
момчето участва в церемония, известна 
под названието „ражда се отново“. Ба-
щата принася в жертва овен и след три 
дни повива сина си с булото от стомаха 
и кожата на животното. Но преди това 
детето трябва да отиде в леглото и да 
плаче като новородено. В кожата на 
овена остава три дни. Според обред-
ността на същите народи мъртвите се 
погребват в кожа от овен, а за ритуално 
обличане в животинска кожа има сви-
детелства и при високоразвити култури 
(Индия, древен Египет). 

В инициационните сценарии сим-
воликата на раждането почти винаги 
е съпътствана от тази на Смъртта. В 
контекста на инициацията смъртта оз-
начава преодоляване на профанното, 
не-осветеното, положението на „при-
роден човек“, непознаващ сакралното, 
сляп за духа. Тайнството на инициа-
цията малко по малко разкрива пред 
бъдещия новопосветен истинските 
измерения на съществуването: като го 
въвежда в свещеното, инициацията го 
принуждава да поеме отговорността на 
човек. Добре е да запомним този важен 
факт: в архаичните общества достъпът 
до духовното се изразява чрез символи-
ката на Смъртта и на новото раждане. 

Инициацията на 
егпетските прамиди
Брат Димитър Мандраджиев, KTJ 

езОтериКа
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Инициализацията, така както я раз-
бирам аз, е отваряне и прочистване на 
енергийните канали. При всеки се на-
блюдава различна степен на "затлачва-
не", затова е напълно възможно човек 
да ги ползва и сам без инициализация, 
когато е прочистил своите енергийни 
канали. 

Египетските пирамиди играят осо-
бена роля в инициацията. Реалността 
е сътворена по модела на Свещената 
Геометрия. Съществуват 12 пирамиди 
в етерния план,които са разположени 
около всеки Източник във Вселената, 
който твори и създава Светлина. Те 
създават енергийна решетка от спе-
цифично съзнание или енергийна 
матрица,която е мултиизмерна. Всяка 
от тези пирамиди има съответна точка 
в материалния, проявения план, точка 
във енергийната решетка на видимия 
свят. Тези места са наречени Свещени 
места. Има медитационни техники, ко-
ито могат да настроят съзнанието ни 
на тяхната честота и да ни свържат с 
тях. Но това не е точно медитация, а 
инициация. Медитативните техники 
осъществяват посвещение в тези 12 
пирамиди. При тях душата се свързва с 
друго измерение, места намиращи се в 
друго време и друго пространство. Или 
може би с друга част от твоята душа, 
която живее в някое паралелно изме-
рение. 

Тайната на източните учения (за-
щото Изтока е утробата, от която идват 
религиите и сакралните учения) е тази 
- те не убеждават, те казват. И който 
има очи да види, ще види, който има 
уши да чуе, ще чуе. Затова, когато въ-
ведат ученика в пирамидата и го изпра-
вят пред ковчега, за да изживее смър-
тта; пред водата, която е една илюзия 
(това е астралът); пред огъня, който той 
трябва да разбере, че е непояждащ, му 
казват: Гледай, слушай, виждай! Пове-
ля на йерофанта е да каже това на своя 
ученик. И: можеш ли да влезеш в ков-
чега, за да умреш? А това е дързост - да 
признаеш смъртта като безсмъртие!

 Говори се, че само Иоан Богослов 
е помолил своите придружаващи го 
ученици да му изкопаят гроб в Патмос 
- прощава се, влиза и свършва. Такава 
проява e не само убеденост в безсмър-
тието - това е живот в безсмъртието! 
Така Изтокът поднася ученията си за 
разлика от Запада, който винаги се оп-
итва да докаже, че умът е царствуващи-
ят, а не Духът. 

Годината е 1979. Патрик Зиглър, по 
това време доброволец в американска-
та организация  „Корпус на Мира“ в 
Йемен, посещава Египет, за да изпъл-
ни една своя детска мечта - да прекара 
една нощ в голямата пирамида в Гиза. 
Скоро, след като започва да медитира, 

той забелязва една особена енергийна 
структура. Тогава почувствал интуитив-
но, че точно това е причината за него-
вото идване в пирамидата и се опитал 
да се освободи от страха, обзел го пър-
воначално. Остатъка от нощта Патрик 
прекарва в състояние на пълно щастие 
в медитация, залян от електронносиня-
та светлина, която изпълвала сърцето 
му. Така, в тази спонтанна инициация, 
Зиглър усеща енергийните аспекти 
на това, което днес наричаме Сейким. 
След време, вече в Кайро, той попада на 
една суфистка школа и по-късно в Су-
дан се среща с учителя на тази школа-
шейх Мохамед Осман Брахини. Шей-
хът предал много свещени знания на 
Патрик, включително и една молитва, 
като го научил да използва броеница и 
всеки път, когато премества едно зърно 
от нея, да казва името Аллах. Това име 
обаче достига до Патрик Зиглър като 
All Love -Цялата Любов, което от своя 
страна се превръща в идеен център на 
Сейким. Когато Патрик се завръща 
в Йемен и продължава работата си в 
Корпуса на мира, усилено практикувал 
всичко, което е научил в голямата пи-
рамида, при обучението в школата на 
суфите и при Шейха. Точно тук енер-
гията, в която той бил посветен, започ-
нала да се проявява. 

След завръщането си в САЩ, 
Патрик се запознава с Рейки и по 
време на първия сеанс той усетил как 
енергията се движи в тялото му, по съ-
щия начин, както я усетил при спон-
танното си иницииране в пирамидата. 
Той търси контакт с Кристин Гербър 
- много силен медиум. Чрез нея влиза 
във връзка с един Духовен Водач, кой-
то се представил като Марат. Марат 
обяснил, че духът му е на 2500 години 
и че живял в Югозападна Индия, къ-
дето бил учител и лечител по Сейким. 
В действителност, той е този, който за 
пръв път употребява думата Сейким, за 
да опише тази енергия. Въпреки уси-
лията обаче, Марат не успява да пре-
даде точната транскрипция на името. 
Патрик се видял принуден да създаде 
едно произношение за думата, което да 
бъде най-близко до египетския ориги-
нал. В последствие се оказва, че Сей-
ким (от СЕКХЕМ на древноегипет-
ски) означава „Безвъзмездната Любов 
в Действие“ или „Енергия на живата 
светлина“. 

Марат предава също и знания на 
Патрик за това, как да обучава и пос-
вещава други хора в тази енергийна 
лечебна система. При последното си 
пребиваване в Судан и Египет при 
суфите, Патрик Зиглър успява да дос-
тигне енергия с една октава по-висока 
от тази на Сейким и напълно проумява 
всички знания, получени от Шейх Мо-
хамед и Марат. 

Какво е Сейким? Това е мощна 
система за просветление и енергийни 
корекции, използвана в древен Египет, 
в културата на маите, в Индия, Тибет и 
Китай. Напреднала форма за лечение, 
чрез насочена телепатия, която довеж-
да до едно по-пълно осмисляне и раз-
биране на Висшето Аз. Енергията Сей-
ким е много силна, много фина, лекува 
на клетъчно ниво, изчиства и хармо-
низира, отстранява енергийни блока-
жи и токсини, освобождава условнос-
ти от минали прераждания, помага за 
осъществяването на контакт с нашето 
Висше Аз, както и за лечение на ниво 
Душа и Монада. Сейким премахва ба-
риерите към по-фините енергийни 
тела, създава връзка с ангелските нива 
и нашите Водачи, както и с Универ-
салния Енергиен Източник. Хармони-
зира физическото и енергийните тела 
(емоционално, ментално, интуитивно, 
тяло на духа, тяло на душата) и уеднак-
вява всички полярности . Отварянето и 
разширяването на енергийните канали 
от своя страна, довежда до развитието 
на ясновидство, телепатия, съзнателно 
астрално проектиране и други способ-
ности. 

Възможно ли е „енергийно лече-
ние“? Лечението на всички болести 
е възможно с помощта на енергии. 
Енергията е есенцията на Света. Всич-
ко е направено от нея и тя присъства 
навсякъде и в неограничени количе-
ства. Материята е кондензирана енер-
гия (Е=mc2). Животът е проявление 
на енергията. Както всичко в Космоса, 
така и човек е негово проявление. На-
шето тяло е изградено от различни ви-
дове енергии. Ние не само сме част от 
Космоса, ние сме самият Космос, така 
както вълната е самият океан. Като се 
базираме на квантовата физика, фор-
мулата на Айнщайн E=mc2 и холис-
тичното виждане за света, бихме могли 
да направим следното заключение: Ма-
терията е Енергия /Енергията е Мате-
рия---Мисълта е Енергия---Енергията 
следва мисълта--- Лечението на болес-
тта е възможно с помощта на енергия./ 
Болестта е състояние на дисхармония, 
а здравето е състояние на цялостна 
хармония. При лечебен сеанс с енер-
гиите Сейким настъпва процес на хар-
монизиране в телата ни. С помощта на 
лечителя, който е само проводник на 
тези енергии, започва изчистване на 
натрупаните излишества и заменяне-
то им с лечебна енергия. С други думи 
физическите, емоционални, ментални 
и духовни „токсини“,  намиращи се в 
тялото ни са отстранени и заменени 
с „Енергията на живата Светлина“. В 
резултат на това, започва процес на 
пречистване, хармонизиране и в по-
следствие оздравяване на болния орган 
и организма като цяло.  nnDnn
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Библейската ангелология е ре-
лигиозно учение, съставено от 
различни схващания, намери-

ли място както в Стария, така и в Но-
вия Завет. Според него във всемира, 
най-общо казано, пребивават живи 
същества, които не принадлежат към 
познатия на човека свят. Това са ан-
гелите – посредниците между Бога и 
човека, пратениците на Бога. Априо-
ри те могат да съществуват и да пре-
бивават в Божествените селения, т.е. 
те са по-висши създания от хората. 
Но по своята природа те имат сво-
бодна воля и въпреки че по същност-
та си са непокварени създания, те не 
са защитени от греха и изкушенията 
на материалния свят.

Ангелологията почива на разби-
рането, че свръхестествените съще-
ства, населяващи своя особен свят, са 
помощници на Бога дори и при сът-
ворението на земния свят. В библей-
ските текстове се говори за „пратени-
ци“ (което е буквалното значение на 
думата „ангел“) на Бога. Те са пред-
ставители както на светлината, така и 
на тъмнината. Вторите са също анге-
ли, но те са загубили своите святост 
и чистота. Писанията ги представят 
като сподвижници на Сатана, кой-
то се явява техен водач. Подобно е 
разбирането за ангелите и в едни от 
най-старите религиозни текстове – 
Кумранските свитъци. Като божии 
пратеници те изявяват на хората за-
поведите и посланията на Бога – „И 
Ангел Господен се яви на жената и й 
рече: ето, ти си безплодна и не раж-
даш; но ще заченеш и ще родиш син; 
затова пази се, не пий вино и сикер и 
не яж нищо нечисто…“ (Съд. 13:3-4). 
Друг път подкрепят Божиите синове 
във военни действия – „И случи се 

Брат Светозар Стефанов – Брат ор KCTJ
Велик Секретар Командер на Командерия „Св. Àрхангел Михаил“

АНГЕЛСКИТЕ ЧИНОВЕ В 
БОГОСЛОВСКАТА НАУКА
(или за учението, наречено „Ангелология“)

БиБлеЙсКи речНиК
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през нея нощ: Ангел Господен оти-
де и порази в асирийския стан сто 
осемдесет и пет хиляди. На сутрин-
та станаха, и ето – все мъртви тела“. 
(4Цар. 19:35). Но понякога ангелите 
се обрлъщат и срещу хората – „И 
Ангел Божий простря ръката си над 
Йерусалим, за да го опустоши…“ 
(2Цар. 24:16).

Според православното учение за 
ангелите те имат началото на своето 
битие в Божията творческа воля. Те 
не са безначални същества, безнача-
лен е само Бог. Още в първите редо-
ве на Библията се казва: „В начало 
Бог сътвори небето и земята" (Бит. 
1:1). Под „небе" според тълкувания-
та на църковните отци трябва да се 
разбира именно безплътния, безте-
лесния ангелски свят. Учението на 
църквата за сътворението на ангел-
ския свят се съдържа и в началото на 
„Символът на вярата“, възприет на 
Никео-Цариградския събор: “Вярва-
ме в Единия Бог Отец, Вседържител, 
Творец на небето и земята, на всичко 
видимо и невидимо”. В тези думи е 
даден израз на църковното схващане 
за появата на духовния свят (“небе” 
- “невидимото”) и чак след това - на 
материалната действителност (“земя” 
– “видимо”).

Древните библейски текстове, а 
също и богословите, не са единни в 
схващанията си относно подрежда-
нето на ангелите по важност, степен 
и сила. Към момента най-разпрос-
транени са схващанията на св. Ди-
онисий, пророк Даниил, св. Григо-
рий Богослов (познат още и като св. 
Григорий Назиански), преп. Йоан 
Дамаскин и др.

В следващите редове ще разгле-
даме класификацията на ангелите, 
т. нар. ангелски чинове. Според св. 
Дионисий Ареопагит (в съчинението 
му „За небесната йерархия“), светът 
на ангелите е разделен на три час-
ти, три триади, тъй като всяка част 
съдържа по три категории ангели. В 
случая използваме думата „ангели“ 
само условно, като обозначение на 
свръхестествените същества, присто-
ящи по-близо или по-далеч от Бога. 
В първата триада се включват Сера-
фими, Херувими и Престоли. Тази 
триада е най-близко до Бога, до него-
вите Светлина, Красота и Единство. 
Съществата, които са включени в нея, 
знаят най-много за Бога и неговата 
същност и предават знанията си на 
другите две триади. Втората триада 
е съставена от Господствата, Силите 
и Властите. Тя може да се доближа-
ва до Бога чрез помощта на първата 
триада. Третата, най-отдалечена от 
Бога триада е съставена от Началата, 

Архангелите и Ангелите. Тази трета 
група е най-близо до света на хората 
и би могла да контактува с Бога един-
ствено през първата и втората триади. 
Въпреки че класифицира „ангелите“ 
само в девет категории, св. Дионисий, 
също и като пророк Даниил смята, че 
те са „хиляди хиляди“. Това е посо-
чено и в Апокалипсиса – „След това 
видях и чух гласа на много Ангели 
около престола и около животните 
и старците (и броят им беше много 
милиони)“. (Откр. 5:11).

Най-близо до Светата Троица 
стоят Серафимите. Тези небесни съ-
щества са споменати единствено на 
едно място в Библията – в „Книга на 
пророк Исая“ – гл. 6. „Около Него 
стояха серафими; всякой от тях има-
ше по шест крила: с две всеки закри-
ваше лицето си, и с две закриваше но-
зете си, и с две летеше. И викаха един 
към други и думаха: свет, свет, свет е 
Господ Саваот! Цяла земя е пълна с 
неговата слава!“ (Ис. 6:2-3). Силата 
на това хвалебствие е толкова голя-
ма, че праговете на небесния храм 
се разтърсват и „домът се напълни с 
дим“. Пророк Исая, който е свидетел 
на това богославяне, се изпълва със 
смирение и страхопочитание пред 
Твореца. Тогава един от серафимите 
долита до него и докосва с разпален 
въглен от жертвеника устните му. 
Така пророкът получава свидетел-
ство, че греховете му са простени, а 
беззаконието му – отнето. За Исая се-
рафимите са Божиите стражници. Те 
седят най-близо до него и имат бо-
гата нравствена природа и морални 
качества. Те изпълняват умилостивя-
ването и възвеличават Божествената 
същност. Етимологията на думата 
„серафими“ не е много ясна. В Стария 
Завет „Сараф“ е наименование на от-
ровна змия, която хапе израилтяните 
при прехода им в пустинята. Пророк 
Исая нарича с тази дума друго вле-
чуго, по-познато във фолклора. Има 
догадка, че „серафим“ е производно 
от еврейската дума„сараф“, което оз-
начава „изгарям“. Това кореспондира 
с написаното от Исая – неговите гре-
хове са очистени чрез огъня, допрян 
до устните му. Понякога серафимите 
са изобразяване с две крила на раме-
нете и четири – под кръста.

След Серафимите пред Господ 
предстоят многооките Херувими. Те 
са споменати още в първата книга на 
Стария Завет – Битие: „И изгони Ада-
ма, и постави на изток при Едемската 
градина Херувим и пламенен меч, що 
се обръщаше, за да пазят пътя към 
дървото на живота“. (Бит. 3:24). Име-
то „херувим" означава “изобилие на 
премъдрост и просвещение”. Подоб-

на функция на опазване имат и двата 
златни херувима, поставени от двете 
страни на очистилището върху Ков-
чега на Завета: „и направи два херу-
вима от злато…направи единия херу-
вим на единия край, а другия херувим 
на другия край… и херувимите да 
бъдат с разперени отгоре крила, като 
покриват с крилата си очистилище-
то, а лицата им да бъдат едно срещу 
друго“. (Изх. 25:18-20).

С разперените си криле херувими-
те изразяват невидимия Божи прес-
тол. Нещо повече – пророк Йезекия 
свидетелства, че херувимите теглят 
Божията колесница. Всеки от тях има 
по четири лица и по четири крила 
и множество очи. Под крилата си те 
имат подобие на човешки ръце.

Друга библейска представа за 
херувимите е, че те са символични 
образи на бурните небесни ветрове. 
Във Втора книга Царства е казано, 
че Бог: „седна на херувими, полетя и 
се понесе на ветрени криле“. (2 Цар. 
22:11).

Всъщност Старият Завет не оп-
исва точно как изглеждат херувими-
те. Често те са изобразяване с ръце и 
крака, но и с криле, друг път имат две 
лица – едното човешко, а другото – 
на млад лъв.

Третото място в първата свръх-
естествена триада на св. Дионисий 
Ареопагит е отделено на Престолите. 
Това са т.нар. Богоносни същества, 
върху тях Бог почива, но не по съще-
ство, а само духовно. Според думите 
на цар Давид към Господ: „Ти седна 
на престола, Съднико праведни!“, Бог 
осъществява своя съд именно седнал 
на Престолите. В този смисъл тези 
същества служат на Божественото 
правосъдие. Ето защо те са и символ 
на справедливите присъди, издавани 
от царете на хората на земята. Според 
земното значение на думата престол, 
от хората, които могат да седят върху 
него, се изискват праведност и спра-
ведливост. А когато се касае за Господ 
– той може да седне възцарен между 
херувимите. По времето на месиан-
ската епоха светият град Йерусалим е 
наричан „престол Господен“.

В Изход също се говори косвено 
за престола на Бог: „там, над очисти-
лището, между двата херувима, които 
са над ковчега на откровението, Аз 
ще ти се явявам и ще говоря с тебе за 
всичко, каквото ще заповядвам чрез 
тебе на Израилевите синове“. (Изх. 
25:22). Това място на капака на ков-
чега било изработено от чисто злато. 
Самият капак символизирал престола 
на Бог.  nnDnn

(Следва)
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В уж скритите досиета на историята на зоди-
акалните знаци периодично все се намира 
някой, който да преоткрива „скрита“ и „заб-

ранена“ зодия. И тъй като е тринадесета, съгласно 
класическия зодиак каква друга да бъде освен фатал-
на. Досетихте се, предполагам, че говорим за Паяк 
и Змиеносец, чието периодично „преоткриване“ не 
работи за имиджа на астрологията, но как да спреш 
невежата, решил да възвести с детинско въодушев-
ление на целия свят „разбулването на древна тайна“, 
водеща до преначертаване на зодиакалния кръг. 

Няма абсолютно никакво значение колко на 
брой са зодиакалните знаци в един зодиак и колко е 
продължителността на неговото влияние. Класиче-
ският зодиак е от 12 зодиакални знака. Но не винаги 
е било така. Римският зодиак се е състоял от 13 зо-
диакални знака. Или поне съхраненото през време-
то е запомнило толкова. По мое мнение са били 14, 
но за това след малко. Египетският зодиак се състои 
от 24 зодиакални знака, отговарящи на египетски 
божества. Келтският или Галският зодиакален кръг 
включва 22 зодиакални знака. Зодиакът на цветята 
тълкува човешкия характер чрез 36 зодии. Както 
виждате, разнообразието е впечатляващо и може 
да дообърка лаика. Но така е само на повърхност-
та. Всъщност количеството на зодиакалните знаци 
в един зодиак е без значение. В периода от една 
календарна (лунна или слънчева) година може да 
има и 100 зодиакални знака. Можете да им слагате и 
каквито искате имена. Имате това право, защото и 
бройката, и наименованието са единствено ориен-
тири. Те са само опаковката, която крие истинската  
информация, разкриваща  характера на личността. 
Тя е строго индивидуална за всеки човек въпреки 
общите астрологични характеристики на знака или 
периода. И както при всяка точна наука астрологич-
ните тълкувания са плод на хилядолетно натрупва-
не на опит и грешки, а не хрумване на някой, решил 

да се направи на интересен. Поради тази причина, 
когато говорим за „мистичната“ зодия Змиеносец 
трябва да тръгнем от началото, от днес несъществу-
ващия зодиакален знак на Паяка.

Зодия Змиеносец 
27 ноември – 17 декември

Зодия Змиеносец е позната от древността като кон-
трапункт на Паяк. Нейното съзвездие е Змиеносец, 
„изрисувано“ на небосклона от древните астроно-
ми преди близо 22 века. Змиеносец е едно от 88-те 
съвременни съзвездия, като обхваща част от зодиа-
калното съзвездие Стрелец. Въпреки че преминава 
през еклиптиката, Змиеносец не е зодиакално съз-
вездие и не е 13-и зодиакален знак. Той дава спе-
цифична характеристика на хората, родени в този 
отрязък от време, която ги прави видимо различни 
от типичните представители на знака Стрелец. Тук 
е мястото да кажем, че Юлий Цезар не е бил при-
чината да се заличи от римския зодиак 13-ият зо-
диакален знак, който бил Змиеносец. Отпадналият 
е Паяк. 

Родените в Змиеносец като отрязък от време, а 
не като забранен или скрит зодиакален знак, труд-
но гонят своя житейски връх. Постоянството не им 
е силна черта. Постигат целите си чрез подмолни 
удари и винаги са заобиколени от много врагове. 
Носи им се славата на магьосници и вещи в света 
на незримото, но дали за зло или добро зависи от 
другите характеристики, дарени им от Стрелец.

Зодия Паяк 
16 май – 12 юни

В различни, но твърде ограничени и невинаги 
достоверни астрологични тълкувания, запазили се 

Сестра Светлана тилкова – алена, DTJ

Забранената  
зодия
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от древността, може да срещнете твърдението, че 
е имало зодия Паяк, въпреки че такова съзвездие 
няма. Може да срещнете и обратното твърдение. 
Не търсете грешка в противоречието, защото та-
кава няма. 

има ли съзвездие Паяк?
Разковничето, че Паяк е само зодия, която не е про-
изводна на съзвездие, е неговото положение. Ако 
погледнете атласа на звездното небе, ще видите, че 
между Телец и Близнаци има плетеница от звезди 
без допирна точка помежду им. 

Някога назад във древността тези звезди са били 
изобразявани като кръст, но и възприемани като 
паяк. Разликата във фигурата не бива да ни учуд-
ва, защото образът на съзвездието обикновено е 
умо¬зрително творение на човешката представа за 
това, което вижда. В средата на второто столетие 
преди новата ера астрономите са „прерисували“ 
струпванията от звезди, видими на звездния купол, 
едно от които е Змиеносец. Съзвездието симво-
лизира наказания от Зевс бог лечител от гръцката 
митология Асклепий заради провинението му, че 
не само лекувал, но и възкресявал смъртните хора. 
Змиеносецът обхващал пространството от Стрелец 
до Телец и Близнаци. Паякът се превърнал в опаш-
ката на змията, носена от Змиеносеца. Превъплъти-
ли се в едно цяло. Единни, но различни. Двата края 
на свързващата ги равновесна права в зодиакалния 
кръг, различната психика в общия модел на човеш-
кия характер. Двоичността в единението.

В този смисъл Паяк може да привнесе допъл-
нителни характеристики на Телец и Близнаци, без 
това да е задължително за всеки, роден в периода 
на неговата власт. Може и да няма влияние. Не така 
стои въпросът със Змиеносец. Съзвездието се е 
вклинило в Стрелец и винаги оказва влияние, неза-
висимо каква е неговата сила.

равновесие
Без Паяк няма Змиеносец, защото зодиакалният 
кръг винаги трябва да има четен брой зодиакални 
знаци. Змиеносецът е противоположен на Паяка и 
двата знака са във взаимно равновесие.

кой се страхува от Паяка?

За разлика от хората, родени в Змиеносеца част от 
родените в Паяк били крайно агресивни и на всяка 
цена готови да получат това, което са си наумили, 
без оглед на средствата. Включително и върховна-
та власт. Какво обаче е запомнила историята за от-
падането на зодиакалния знак Паяк. 

В римския зодиак зодиакалните знаци са били 
14. Един от тях е заличен, но това не е Змиеносец, 
а Паяк. Той е обхващал периода от 16 май до 12 
юни.

историята

Гай Юлий Цезар бил суеверен и вярвал, че Паякът 
му носи нещастие. Затова е разпоредил отпадането 
на този зодиакален знак от Римския зодиак при въ-

веждането на новия Юлиянски календар през 45 г. 
пр.н.е. Истината обаче е по-различна. 

истината

Вероломството на някои от хората, родени в Паяк, 
била известна и плашела. Диктаторът Цезар тръ-
пнел от страх да не бъде свален от власт и посечен 
от родени в Паяк. Не че е успял да избегне Съдбата 
си. 

Как решил проблема? Дал разпореждане да бъ-
дат избивани всички деца, родени в отрязъка 16 
май – 12 юни. Понякога оставяли момиченцата. 
Били нужни, за да раждат деца. Момченцата били 
убивани в мига, в който се появявали на бял свят. 
Заповедта била бебетата да бъдат убивани от бащи-
те, за което Цезар ги дарявал богато. Тук е уместно 
да отдадем справедливост на цар Ирод, разпоредил 
избиването на младенците, за да попречи на идва-
нето на Месията. Не той е измислил тази човешка 
хекатомба, а само е заимствал идеята от Цезар. 

Това безумие продължило почти седем столе-
тия. За да спре детеубийството, превърнало се по 
време на римската република, а после империя в 
традиция на злото, християнската църква забрани-
ла убийствата, които вече били изключение.  Хо-
рата намерили начина да избягват раждането на 
бебе в знака на Паяка. Освен това споменаването 
на зодия Паяк се наказвало с отлъчване от лоното 
на църквата. 

Да се върнем назад във времето. Заличаването 
на Паяк от зодиакалния кръг е създало неравнове-
сие, защото са останали 13 зодиакални знака, чието 
съществуване е невъзможно без противо¬стоящ 
равновесен знак.  Логично и естествено е отпадане-
то на зодиакалния знак Змиеносец, който е стоял в 
противовес на Паяка.

Промяна на зодиакалния кръг

Даже и отново да бъдат официализирани Паяк и 
Змиеносец и изобразени на зодиакалния кръг, тях-
ното присъствие няма да промени астрологичните 
характеристики на подвластните им хора, защото 
компетентните астролози винаги в своите тълкува-
ния се съобразяват с двата „скрити“ знака.

Астрологията е сложна наука, математика, обле-
чена в думи, и не е възможно да бъдат пренебрегва-
ни личностни характеристики заради заличаване на 
зодиакален знак поради каквито и да било причи-
ни. Зодиакалния знак може и да го няма, но качест-
вата на характера винаги съществуват и се описват в 
астрологичното тълкуване и хороскопа. Ето защо, 
дали зодиакалните знаци ще са 12, 14 или 104, е 
без значение. Характеристиките на личността, ро-
дена на определен ден, месец, година и с известен 
час, остават неизменни, независимо с какво име ще 
наречем времевите отрязъци, в които е имала къс-
мета или нещастието да се роди. Зодиакът описва 
характери и закономерности, а не раздава осъди-
телни присъди за унищожението на хора. Да ос-
тавим Паяк и Змиеносец в лоното на надживяната 
история и ще си спестим ненужни житейски драми 
и даже нечия гибел. nnDnn
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В паметта на света постепенно 
изплува споменът за Светли-
ната, която е получил чрез 

Богомилското учение. Съкровища на 
богомилска мъдрост се пазят и в биб-
лиотеки в Мадрид, в Рим, в Констан-
тинопол, в Русия, в катакомбите на 
Малтийския Орден на о-в Малта.

През Х века, наречен  златен за 
Българската държава  Симеон владее, 
а Боян Мага свещенодейства. След 
Симеон държавата запада, но делото 
на Боян прави от България Нов Еру-
салим. Европа е потънала в примити-
вен феодализъм и мрачен религиозен 
фанатизъм, а от България лумва ярка 
светлина и пали факли на безброй 
хуманистични движения. Универсал-
ността на Учението и високите пос-
вещения на апостолите е причина 
за бързото му разпространение по 
цял свят. Така пламва Византия, Сър-
бия, Босна, Херцеговина, Далмация, 
Франция, Испания.

Реформатори и проповедници, 
със свободолюбиви идеи против гнета 
на официалната църква,богомилите 
живеят в съгласие с природата и при 
болест използват билки и всякакви 
природни средства за да помогнат на 

болния човек.

Като Световно социално явление, 
Богомилството очерта един период в 
Европейската история, в който Бъл-
гарският Дух напуска националните 
рамки на страната си и застава начело 
на общочовешкото развитие. 

 Несъмнен е приносът на богоми-
лите за развитието на съвременната 
медицина в национален и световен 
план. Богомилите са си служели ос-
новно с натурални продукти за ле-
чение, а също така са използвали и 
методи те на биоенергетичната меди-
цина и други терапевтични методи, 
наричани днес алтернативна медици-
на.  

След покръстването християнска-
та религия забранява както трепана-
циите, така и прилаганите други мето-
ди на лечение, заклеймявайки ги като 
езически. Много от лечебните мето-
ди, използвани от древните българ-
ски жреци-колобрите, са преминали 
в народната медицина. Вероятно пряк 
наследник на лечителското умение на 
колобрите се явяват богомилите, кои-
то са били  изкусни лечители. Данни 
за това се намират в богомилското съ-

чинение "Зелейник" от Х-ХI в.

Оригинални части от този съвър-
шен за времето си лекарствен спра-
вочник са намерени в Киевско- Пе-
чорската Левра написани на старо 
украински език. Древният текст е пре-
веден на съвременен български език 
и е издаден в 100000 екземпляра. В 
него се съдържат указания за лечение 
с билки, мед и други лечебни средства 
за очни и кожни заболявания, болки в 
корема, хълцане, отравяния, зъбобол, 
инфектирани рани. Личната библио-
тека на цар Симеон, наричан Книго-
любец и сравняван с древния Птоло-
мей, създателят на Александрийската 
библиотека, след похода на княз Све-
тослав е пренесена от Преслав в Киев. 
Вероятно богомилският "Зелейник" е 
бил сред останалите книги. 

Прилагани са също така психоте-
рапията и внушаването на положи-
телни емоции. Свидетелство за това 
е и богомилският апокриф "Детство 
Исусово", както и Сисиниевите мо-
литви. В тези лечебно-заклинателни 
молитви е използвана част от бого-
милската медицинска терминология. 
Това по същество е използване на 
т.н. "мантри", познати в будизма и 

Богомилите  
и медицината

“Служете  мои братя на тоз Идеал, по-
велик от него жив не е видял!
Тялото умира, че то е конечно. Истината 
само ще живее вечно...
Константинопол 1111 год, Василий Врач 

Сестра емилия апостолова DTJ

МеДиЦиНа



др. езотерични практики, което и е 
древна форма на т.нар. биоенерготе-
рапия.

Богомилите са познавали и при-
лагали ирисовата диагностика. За 
неин основател се смята етипетският 
жрец Ел Акс, лекувал младия египет-
ски фараон Тутанкамон . Но е факт, 
че заедно с богомилите това  знание е 
преминало и в Европа.Те носели със 
себе си торбички с билки, които раз-
меняли за хляб срещу лечението. 

За влиянието на богомилското 
лечителство върху медицината на Ев-
ропа е показателен и следният факт: 
Прочутият "Целебник" на Василий 
Врач е намерен през XIX в. в Сорбо-
ната. Преведен е на френски език от 
д-р Петър Берон, поради интереса на 
френския лекар Луи Куне. На база на 
основните начала за разреждане на 
лекарствените продукти описани в 
него, Куне поставя основите на съвре-
менната френска хомеопатия.

Като изключим Йеремия, т.е. поп 
Богомил, Василий Врач е може би 
сред най-популярните имена на бо-
гомилски водачи. Живял почти два 
века след появата на Богомилството, 
Василий е изключително влиятелен, 
словата и делата му привличат широк 
кръг от хора – достатъчно широк, че 
да притесни сериозно византийския 
император Алексий I Комнин.

  Разбира се, съдбата му отрежда 
същия край като на почти всички 
апостоли на школата – клада. Епис-
коп Василий Врач е изгорен през 
1111 година на арената на големия 
хиподрум в Константинопол.  Ни-
кой не оспорва,че е приемник на поп 
Богомил,и че Василий в продължение 
на 15 години изучава неговото учение 
и повече от 40г. го  разпространява из 
тракийските села.

 Висок, с изпито лице, без брада и 
мустаци, облечен в черно монашеско 
расо, винаги заобиколен от дванаде-
сет “съвършени”, сред които и жени-
така Ана Комнина, описва Василий 
като “много опитен в проповядва-
нето на безбожието”. Наред с про-
поведническата си дейност Василий 
се е занимавал с лечителство, заради 
което почитателите му го наричали 
„врач“(лекар). nnDnn

Ако някой има камък на сърце, варете зеле без сол и пийте водата.
Ако някому се спука устната, ленено семе объркай с мед, свари и 
мажи.
Ако някой хърка спейки, да си завърже под дясната мишца калай.
Който има перде на окото, да го намаже с кобилешко мляко с мед и 
ще изгони пердето от окото си.
Щом прегракнеш: прегракне ли човек като получи оток и храчки, 
копринена (мека) вода да изцеди и да я пие. Ако няма копринена вода, 
пшеничени трици с копър да прецеди и да пие със захар.
При зъбобол: лукови пера накисни във вино с мед, по-
дръж ги в устата си и изпий виното.
За много косми: ситно счукай стъкло, смеси го с козя 
жлъчка; където някой намаже с него, там коса не расте.
Хълца ли човек, да изгризе кочан от зелка.
При отравяне да се пие всеки ден на гладно семе от дива 
ружа 29 зърна, стрити във вода, или разтривай целия ко-
рем с 20-30 стрити и изсушени зърна.
Ако някой човек хилавее, ходи ни жив, ни умрял, да се зако-
ли крава, на лакти да се впълзи в търбуха й чак до гърлото и 
ще му мине болестта.
При запушване на пикочните канали: листа от ряпа свари, 
отварата изпий, а листата, докато са топли, наложи под пъпа, 
привържи ги здраво и ще се отводниш. Ако не те хване, свари 
пача трева и изпий с вино.
За бели коси да почернеят: хвани гарван, жив го сложи в конска 
гной да лежи 15 дни, след което го вземи и изгори, а с пепелта си 
измий главата и брадата - и белите ти коси ще почернеят.
Ако му се свий на някого сърцето и онемее, запалете две восъчни 
свещи, загасете едната и кадете под носа му, сменяйки ги.
Ако някой човек отича, мъж или жена, да изпие две лъжици овнешка 
кръв и ще му мине.
Ако на някой му жълтеят косите, яйца от жерав да се смесят с вино, да 
ги мажат и те ще почернеят.
Ако някой има рана: козя мас с восък да се смеси и да се наложи и ще 
зарасне раната.
Ако на някой кръвта от вена тече и не спира, да се счука семе от диво 
цвекло, да се изпие и кръвта ще спре.
Ако някому сърцето е нездраво и нечисто, пелин със сабур да се сме-
си, с мед объркан да се яде.
Ако се пореже човек или падне от кон, че кръв да потече от ръката 
му: яйчен жълтък и стипца разбъркай и нарежи на порязаното, а също 
тази стипца с мляко изпий.
Ако потече кръв от носа, да се напише върху хартия следното: "Страх 
и трепет на онзи, който иска да се изправи пред свещеници и двужен-
ци в страшното твое Христа Бога нашего Исуса Христа, и кръвта да 
спре, много кръв изтече вече". И после стрий малко морска земя и си 
намажи главата, и изведнъж ще спре кръвта.

Части от „ Зелейник“:
Богомилска проповед

МеДиЦиНа
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Светозар Стефанов KCTJ
“Благотворителност”

андрей тилков
“Преклонение”

ФОтОКОНКурс
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С книгата „Рицари на Светлината” на база на ис-
торическите извори съм направил опит, срав-
нявайки редица повече и по-малко известни 

документи, да проведа изследване върху произхода 
на езотеричната доктрина на Ордена на Тампли-
ерите. Разкриване на връзката между езотеричните 
традиции на гностичните учения от Близкия Изток 
и Средиземноморието, тяхното разпространение от 
Сирия и Египет, през Балканите до Южна Франция и 
Англия, дава възможност да се отговори с достатъчна 
степен на достоверност на следните въпроси. Какво 
представлява тайната езотерична доктрина в Ордена 

на храма? От къде е повлияна тя и как е възникнала? 
какво е обединяващото начало между на пръв поглед 
взаимно изключващи се учения и вярвания на гности-
ци, манихеи, исмаилити, асасини и друзи, павликяни, 
богомили, катари и тамплиери?

Открийте очите си за Светлината и направете ва-
шия избор!

ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев
Носител на Великия Кръст на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България

Пореден № 36  
от Библиотеката на Велик Приорат България
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ОрДеНът


