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Някак си неусетно есента дойде със своите злат-
ни листа, капризи на времето и изобилие от 
плодове. Животът ни навлиза в обичайния 

ритъм, деловитостта измества летните спомени, жела-
нието за изява и работа излизат на дневен ред. До края 
на годината не остава много време, а толкова много 
неща трябва да се свършат. Пред Велик Приорат Бъл-
гария и пред всеки от нас предстои поредното голя-
мо изпитание-да посрещнем в София, Братя и Сестри 
тамплиери от целия свят. Великият Магистрален Съвет 
на който сме домакини, този октомври, се провежда у 
нас, като върховно признание от всички Велики При-
орати и ръководството на Ордена към онова което сме 
постигнали заедно.В посрещането и организацията на 
този висш тамплиерски форум се включиха с много 
желание представители на почти всички Командерии. 
Имаме желанието и възможността да покажем в най-
добра светлина, много от това което сме съградили. 
Създали сме максимално добри условия за пълноцен-
на работа на Магистериума, отделните комисии и ко-
митети. Предстои нашите Приорати Русия и Украйна 

да бъдат гласувани за Велики Приорати и обявени за 
пълноправни самостоятелни членове на OSMTH. Вре-
ме е тази есен да оберем плодовете на нашата петго-
дишна усърдна работа. 

Наистина богат урожай. Честито!
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

Благородни Братя и Сестри,
Скъпи постуланти и симпатизанти,
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ОрДеНът



Между 10 и 12 юни 2016 год. в 
гр. Разград се проведе  XXII 
Пролетен Конвент на Ве-

лик Приорат България. Домакин на 
събитието бяха Рицарите и Дамите 
от Командерия „Св. Андрей Първоз-
вани“.

Дните на Конвента бяха открити 
със Събор на Командерията от Раз-
град, койтосе проведе в Молитвения 
дом във вилна зона „Пчелина“. На 
Събора бяхаприети нови постуланти.

На следващия ден беше органи-
зирано шествие на Рицарите и Да-
мите, предвождани от знамената на 
Командериите. Процесията тръгна от 
Войнишкия паметник в центъра на 
града. Пред цветната емблема на гр. 
Разград беше направена обща снимка 
на всички участници. Тамплиерската 
колона пристигна пред спортна зала 
„Лудогорец“, която беше специално 
пригодена за Конвента и украсена със 
символите и хоругвите на Ордена. В 
залата първо беше внесен Благодат-
ния огън, запален от местната църква. 
След това всички заеха определените 
им места.

Конвентът беше открит от Н. Пр. 
Великия Приор на Велик Приорат 
България – Ген. м-р. /о.р./ проф. 
Румен Ралчев. Повече от 160 при-
състващи членове на Ордена, гости 
и симпатизанти се изправиха на кра-
ка и изслушаха Химна на Република 

XXii пролетен 
Конвент на Велик 
Приорат България

 ВелиК ПриОрат България
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ОрДеНът

България. Участниците в Конвента 
бяха поздравени с Химна на Ордена 
– „Нон нобис, Домине“, в блестящо 
изпълнение на оперната певица Гер-
гана Николаева.

През посвещаване в рицарски сан 
на Конвента преминаха 19 нови Ри-
цари и Дами. Всеки от тях с вълнение 
коленичи пред Великия Приор, за да 
му бъде присъдено рицарско звание.

В степен Командер на Храма бяха 
повдигнати петима Рицари от Ор-
дена. На двама Велики Офицери на 
Ордена бяха присъдени съответните 
степени за Велик Офицер. 

По традиция на всеки пролетен 
Конвент Велик Приорат България 
отличава с награди всички свои чле-
нове, които са се включили активно в 
дейността на Ордена. И тази пролет 
с дипломи, медали и ордени бяха на-
градени повече от 45 Рицари и Дами. 
Кавалер на Сребърния  Кръст за доб-
лест – II степен стана Великият Арби-
тър на Ордена – Брат Данчо Джиков, 
GOTJ.

С най-престижната награда -  „Ко-
мандерия на годината – 2015 год.“  за 
цялостната си дейност беше удостое-
на Командерия 004 „Света София“ с 
Командер Момчил Михайлов.

Денят завърши с официална вече-
ря, организирана от домакините в рес-
торанта на хотел „Карлтон“.  nnDnn
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Тържествено 
отбелязване на 
осмата годишнина 
от признаването 
на Велик Приорат 
България

 ВелиК ПриОрат България



ОрДеНът
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На 18 август 2016 г. се навършиха осем години от признаването на Велик 
Приорат България за пълноправен член на Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani). 

По този повод на 20 август 2016 г. в парк-остров "Свобода" в гр. Пазарджик се 
проведе тържествено честване на годишнината. Домакин на събитието бяха 
рицарите и дамите от Командерия „Св. св. Константин и Елена“.

Програмата започна с тържествено шествие на Рицарите, Дамите, Посту-
лантите и гостите, начело със знамената на Командериите на Велик Приорат 
България. Под звуците на тържествен марш процесията стигна до паметника на 
Алеко Константивон. Бяха поднесени венци и цветя.

Кулминацията на честването беше провеждането на ритуален Събор на 
открито в сянката на издигнатия на територията на парка през 2005 г. мону-
ментален, метален кръст. Ритуалът включваше прием на Постуланти. Великият 
Приор на Велик Приорат България – ген. м-р. /о.р./ проф. Румен Ралчев бла-
гослови всички присъстващи с традиционната за този вид чествания Голяма 
Тамплиерска Благословия, като им пожела здраве и успех по пътя на рицар-
ството. 

По време на Събора, за пръв път бяха удостоени Рицари и Дами, членове 
на Велик Приорат България, с почетен медал за дългогодишно членство – Х 
години. 

Заключителният елемент в програмата на тържественото отбелязване на го-
дишнината беше зрелищна пиротехническа програма.

Денят завърши с тържествена вечеря, организирана от домакините в гр. Па-
зарджик.  nnDnn
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На 16 юни 2016 год. 
в Мраморната зала 
на Руския култур-

но-информационен център 
в София беше представена 
последната книга на Великия 
Приор на Велик Приорат 
България – ген. м-р /о.р./ 
проф. Румен Ралчев – „Рица-
ри на светлината“. 

Книгата е с пореден номер 
36 от Библиотеката на Велик 
Приорат България и е изда-
дена като част от поредицата 
произведения, посветени на 
честването на 900-годишни-
ната от основаванетона Ор-
дена на рицарите тамплиери 
на Йерусалим. Тя е и четвър-
ти том от езотеричната поре-
дица, чийто автор е Великият 
Приор на ВП България.

Като остава верен на сти-
ла в досегашните си книги, 
авторът увлекателно разкрива 
връзката между езотерични-
те традиции и гностическите 
учения от Близкия Изток и 
Средиземноморието, а също 
и тяхното разпространение от 
там до земите на Франция и 
Англия. Книгата дава отговор 
на въпроса какво представлява 
тайната доктрина на Ордена 
на Храма, как е възникнала и 
от какво се е повлияла, а също 
и за взаимовръзките между 
нея и ученията на гностиците, 
исмаилитите, асасините, бо-
гомилите и други общества от 
онова време.

Залата едва успя да побере 
всички желаещи да присъст-
ват на събитието. В края на 
представянето беше органи-
зиран малък коктейл, на кой-
то гостите продължиха ко-
ментарите си за новата книга.

nnDnn

Представяне на книгата 
„Рицари на Светлината“

 ВелиК ПриОрат България
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ПОсещение  
на Великия ПРиОР  
В БелГРаД

По покана на Н.Пр. Драгутин 
Загорац, Н.Пр. Румен Рал-
чев посети Велик Приорат 

Сърбия на 29 и 30 юли. По време на 
посещението бяха обсъдени съвмест-
ни проекти между двата братски Ве-
лики Приората и начертани планове 
за подпомагане на провеждането на 
бъдещия Велик Магистрален Съвет 
през 2018 година в Република Сър-
бия. Н. Пр. Драгутин Загорац обеща 
най-голямата делегация на Великия 
Магистрален Съвет тази есен в София 
да бъде от Велик Приорат Сърбия.
nnDnn

ДелеГация на Велик 
ПРиОРаТ БълГаРия  
ПОсеТи УкРаЙна

По покана на Приорат Украйна, 
Великият Приор Н.Пр.Румен 
Ралчев придружен от Командера 

на Командерия "Св Игнатий Старозагор-
ски и Председателя на Организационната 
комисия посетиха от 16  до 20 септември 
град Киев. Те се запознаха с готовност-
та на Рицарите и Дамите да посрещнат 
предстоящото голямо предизвикателство 
- гласуването на Великия Магистрален 
Съвет в София на решение за признава-
не на Украйна за пълноправен член на 
Ордена на Рицарите Тамплиери на Йе-
русалим. Проведени бяха редица срещи 
с Рицарите и Дамите на бъдещия Велик 
Приорат и с членовете на Великия съвет. 
Делегацията се запозна с подготвените 
организационни документи и бъдещата 
наградна система в новия Велик Прио-
рат. Посетени бяха медицински учреж-
дения получили дарения организирани 
от Велик Приорат България и направени 
редица срещи с отговорни представите-
ли на правителството и централната ад-
министрация. Бъдещият Велик Приорат 
издържа последния си изпит.

nnDnn

среЩи
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Сердика“

гр. София, 2 юни 2016 г.

На 2 юни 2016 год. в Ритуалния Дом – „Клуб 2008“ – гр.София се 
проведе Събор на Командерия „Сердика“.

Въпреки летния сезон, Съборът беше посетен от много Рицари 
и Дами от Командерията. Командерът назначи нов секретар на 
Командерията – рицаря Илия Ганев, KTJ.

След Събора се проведе братска агапа.  nnDnn
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Св. София“
гр. София, 3 юни 2016 г.

На 3 юни 2016 год. в Ритуалния 
Дом – „Клуб 2008“ – гр. София 
се проведе Събор на Команде-
рия „Св. София“. На Съборя 
бяха приети трима нови Посту-
ланти в Командерията.
 nnDnn
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Св. Андрей Първозвани“

гр. Разград, 10 юни 2016 г.

На 10.06.2016г. Командерия 
„Св. Андрей Първозвани” 
Разград проведе ритуален 

събор. На него присъстваха Великият 
Приор на Велик Приорат България 
Негово Превъзходителство ген.-ма-
йор проф. Румен Ралчев, Командери-
те на Командерии „Св. Иван Рилски“ 
София Марио Миланов, „Св. Георги 
Победоносец“ София Милко Шопов, 
Рицари, Дами и Постуланти, гости.

Командерът Денчо Бояджиев за-
позна присъстващите с дейността на 
Командерията между двата събора и 
с предстоящите събития до края на 
годината.

Сестра Красимира Стоянова пред-
стави доклад на тема „Бертран дьо 
Бланшфор”.

Великият Приор на Велик Прио-
рат България Н.Пр. ген.-майор проф. 
Румен Ралчев благодари на Командер 
Денчо Бояджиев и на всички членове 
на Командерия „Св. Андрей Първоз-
вани“ за създадената отлична орга-
низация по подготовката на XXII-ия 
Конвент на Ордена, чийто домакин 
на 11 юни беше Разград.  nnDnn

Руска Вътева, 
Секретар на Командерия 
„Св. Àндреé Първозвани“
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КОМаНДерии

Събор на командерия 
„Св. Николай“

гр. Русе, 25 юни 2016 г.

На 25 юни в гр. Русе се проведе Събор на Командерия „Св. Николай“. 
Съборът беше организиран на отркрито - в крепостта „Меджиди табия“. В 
Командерията бяха приети петима нови Постуланти. nnDnn
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Съвместен изнесен събор на командерии 
„Св. Иван Рилски“,  

„Св. Лазар Български“ и  
„Св.Св. Константин И Елена“

2 юли 2016 г.

На 2 юли 2016 г. се проведе съвместен изнесен 
Събор на Командерии „Св. Иван Рилски“ - Со-
фия, „Св. Лазар Български“ – Габрово и „Св. Св. 

Константин и Елена“ – Пазарджик. Съборът се проведе в 
екоселище Геша Вю, близо до Дряново.

Гости на Събора бяха Румен Ралчев, GCTJ, CMTH  – 
Велик Приор на Велик Приорат България, Сестра Рада 
Пангелова DGOTJ – Велик Офицер, членове от други Ко-
мандерии и гости.

Приети бяха двама Постуланти – Стоян Станков в Ко-
мандерия „Св. Иван Рилски“ и Илияна Пашова – в Коман-
дерия „Св.св. Константин и Елена“.

Събитието премина тържествено и в стегната органи-
зация, наложена от изсипалия се проливен дъжд. Веднага 
след Събора времето се изясни и по време на братската 
агапа имаше кратка фолклорна програма, която допринесе 
за още по-доброто настроение на присъстващите. nnDnn

КОМаНДерии
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Събор на командерия 
„Св. Никита Ремесиански“

гр. Кърджали, 12 юли 2016 г.

На 12 юли 
2016 год. в 
гр. Кърджа-

ли се проведе Събор 
на Командерия „Св. 
Никита Ремесиан-
ски“. Съборът беше 
посетен от почти 
всички Рицари и 
Дами от Командерия-
та. Бяха приети двама 
нови Постуланти от 
град Хасково, където 
Командерия „Св. Ни-
кита Ремесиански“ е 
ментор за създаване 
на нова Командерия. 

nnDnn





18     Тамплиер • октомври 2016 г.

Събор на командерия 
„Св. Георги Победоносец“

гр. София, 21 юли 2016 г.

В разгара на лятото на 21.07.2016 
г. Командерия „Св. Георги 
Победоносец“ - 001 прове-

де Събор в „Клуб 2008“, гр. София. 
Мероприятието уважиха Великият 
Секретар на Велик Приорат Бълга-
рия Брат Светозар Стефанов, Вели-
кият Офицер Сестра Рада Пангелова, 
Председателят на Организационната 
комисия на Велик Приорат България 
посланик Димитър Владимиров и 
Командерът на Командерия „Св. Со-
фия“ Брат Момчил Михайлов.

На Събора Високоуважаемият 
Брат Светозар Стефанов връчи ди-
плом за признание на Велик Прио-
рат България на отличилия се рицар 
от Командерията Георги Новачев, а 
Командерът Брат Милко Шопов на-
гради дамата Любов Видинска за ней-
ните заслуги. Всички присъстващи 
поздравиха по случай рождения й ден 
Високоуважаемата Сестра Рада Пан-
гелова, а вечерта завърши с братска 
агапа край басейна на „Клуб 2008“.
 nnDnn
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Събор на командерия 
„Св. Княз Борис I“

гр. София, 21 юли 2016 г.
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Събор на командерия 
„Св. Георги Победоносец“

гр. София, 14 септември 2016 г.

На 14.09.2016 г. Командерия „Св. Георги Победоносец“ - 001 проведе Събор 
с прием на постуланти в „Клуб 2008“, гр. София. Със своето присъствие ме-
роприятието уважиха Великият Приор на Велик Приорат България Н.Пр. 

Брат Румен Ралчев, Великият Секретар на Велик Приорат България Брат Светозар 
Стефанов, Великият Офицер Сестра Рада Пангелова, Командерът на Командерия 
„Св. София“ Брат Момчил Михайлов, Командерът на Командерия „Св.Св. Констан-
тин и Елена“ Брат Димитър Боянов и Брат Иван Дочовски – Командер Emeritus на 
Командерия „Св. Иван Рилски“. nnDnn

КОМаНДерии
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На 15 септември 2016 
год. В гр. София се 
проведе Ритуален 

Събор на Командерия „Св. 
Архангел Михаил“. Молитве-
ният дом на Велик Приорат 
България – „Клуб 2008“ едва 
успя да побере всички при-
състващи. 

Съборът беше уважен и от 
Великия Прор на Велик Про-
рат България – ген. м-р /о.р./ 
проф. Румен Ралчев. 

На Събора бяха приети 
двама нови постуланти в Ко-
мандерията.

Брат Пламен Лазаров из-
несе интересен доклад с фи-
лософско-езотерична темати-
ка.

Вечерта приключи с брат-
ска агапа и неформални раз-
говори. nnDnn

Събор на командерия 
„Св. Архангел Михаил“

гр. София, 15 септември 2016 г.
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Изложбата на брат Петър 
Бажлеков"55+55" бе открита 
на 2 юни, в присъствието на 

повече от сто човека, които бяха лю-
бопитни да видят новите му работи. 
Доц. д-р Петър Змийчаров окачестви 
платната на Бажлеков с музика, коя-
то всеки от присъстващите може да 
усети по свой начин. Той представи 
своята гледна точка за експонираните 
картини, които са на разположение 
на всички желаещи да ги видят в ХГ 
"Станислав Доспевски". 

Художникът сподели, че причина-
та за изложбата е скулпторът и худож-
ник Леон Бабачев, който преди време 
го поканил да представи своите рабо-
ти в галерията. Именно директорът на 
галерията Леон Бабачев бе и човекът, 
който представи автора и разказа за 
неговите творчески търсения.

Вечерта започна с едноминутно 
мълчание към Димитър Попов, който 
бе голям приятел на екипа на галери-
ята и с когото Пазарджик се сбогува в 
днешния ден. 

Петър Бажлеков е част от 
командерия"Св.Св. Константин и 
Елена" от Ордена на рицарите там-
плиери на Йерусалим и това бе при-
чината за Поздравителен адрес от 
името на командерията, връчен от се-
кретаря на"Св.Св. Константин и Еле-
на" в Пазарджик- Елисавета Митева. 
Своето виждане за нея представи Сте-
фка Венчева, сестра от Ордена. 

Приветствие към автора на 
картините поднесе и шефката на 
сектор"Култура" в община Пазар-
джик- Диляна Матакиева, която благо-
дари на Петър Бажлеков за желанието 
му да представи своето творчество в 

рамките на фестивала"Арт идея, арт 
алея", а също така изказа адмирации 
от страна на кмета Тодор Попов към 
творчеството на автора. 

Петър Бажлеков бе поздравен 
от Представителството на Съюза на 
българските художници в лицето на 
председателя на представителството 
в Пазарджик- Маргарита Иванова, 
както и от Ротари- клуб, чието при-
ветствие поднесе Емилия Калоферо-
ва. Добри думи за постигнатото от 
Петър Бажлеков каза и представите-
лят на Камарата на архитектите- арх. 
Мими Герасимова. 

Петър Бажлеков бе поздравен 
и от гилдията на артистите, чийто 
представител Гаро Ашикян го окрили 
с изключително позитивното и твор-
ческо послание. nnDnn

Изложба на  
Брат Петър Бажлеков

КОМаНДерии
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Под патронажа на командерия 
„Св.Св. Константин и Еле-
на“ от Ордена на рицарите 

темплиери на Ерусалим в Пазарджик, 
младите каратеки от СК“Тонус-спорт“ 
проведаха Спортен лагер „Безстра-
шие“ в местността Добра вода.

Ръководството на СК“Тонус-
спорт карате-до Шотокан“ Пазар-
джик, съвместно с Командерия  „Св.
Св. Константин и Елена“ от Ордена 
на рицарите темплиери на Еруса-
лим и местното туристическо друже-
ство „Алеко“ организира и проведе 
„Спортен лагер Безстрашие“ с млади-
те каратеки в местността Добра вода и 
едноименната хижа.

Инструкторите по планинско спа-
сяване  Милчо Кендеров и Никола 
Танев запознаха спортистите с пра-
вилата за горско ориентиране. Някои 
деца за първи път видяха компас и на-

учиха за какво служи той.  За  да бъде 
онагледено наученото от лекцията се 
проведе едночасов поход в гората. 
След похода д-р Мария Родева обяс-
ни на децата как се оказва медицинска 
помощ при инциденти в гората.

Следобяд се проведе състезание 
по стрелба с въздушна пушка под 
ръководството на вещия инструктор 
Валентин Маринов. Така младите ка-
ратеки показаха, че са и добри стре-
лци. На 1-во място се класира  Васил 
Станоев с 41 точки от 50 възможни, 
2-ри е Петър Казаков, а 3-ти - Крис-
тиан Швайнбегер.

След турнира по стрелба сенсей 
Асен Василев проведе тренировка по 
самоотбрана, където младите карате-
ки тренираха защитни техники срещу 
пистолет, нож и бухалка.

Последното мероприятие за деня 
бе футболен мач между децата от 

спортния клуб.

Вечерта ръководителят на коман-
дерията - рицарят Димитър Боянов, 
награди отличилите се в спортната 
стрелба със статуетка на рицар, а ос-
таналите участници в спортния лагер 
с грамоти.

На следващият ден г-н Димитър 
Боянов повози смелите каратеки на 
мото делтапланер на летището в с. 
Пищигово.

Ръководството на СК“Тонус-
спорт“ изказва благодарността си към 
туристическо дружество „Алеко“ и  
преди всичко на рицарите и дамите 
от командерия „Св.Св. Константин 
и Елена“ - Пазарджик, за активното 
участие в провеждане на спортния 
празник, на който бяха патрон и ока-
заха необходимата финансова помощ 
за осъществяването му. nnDnn

Спортен лагер 
„Безстрашие“





24     Тамплиер • октомври 2016 г.

На 25 и 26 юни 2016 в 
местността „Св. Три-
фон“ над Асеновград 

за пети пореден път под патро-
нажа на Община Асеновград 
и Исторически музей – Асе-
новград се проведе „Среднове-
ковен панаир – Асеновград“.

С цел да се възстанови мак-
симално реалистично средно-
вековния бит и култура и да се 
демонстрират бойни техники 
от времето на Второто Българ-
ско Царство в програмата бяха 
заложени: музей на открито, 
средновековни занаяти,   сред-
новековни игри, бойни демон-
страции , състезание по стрел-
ба с лък, кътинг тестове и дори 
народни танци от съответния 
исторически период. 

Посетителите имаха въз-
можност лично да опитат се-
чене на монети, тъкане на стан, 
да стрелят с лък, да се включат 
в танците между участниците 
в програмата, да си изработят 
самостоятелно кожени изделия 
и да си закупят дървени или 
железни сечива, икони, суве-
нири и др. От съображение за 
сигурност единствено битките, 
средновековната фехтовка и 
военните  възстанови останаха 
само за професионалисти. 

Сред участниците се отли-
чиха: НД "Традиция – клон 
В. Търново, Наемна дружина 
„Барадж“ - Пазарджик, Група 
при Крепост „Туида“ – Сливен, 
Сдружение „Ситалк“ – Плов-
див, Проект „Св. Лазар – Бъл-
гария“, Сивкови от Добрич и 
други независими възстановчи-
ци и занаятчии от България. 
Командерия „Улпия - Плов-
див“, част от „OSMTH – Бълга-
рия“ демонстрира възстановка 
на тамплиерски костюм. nnDnn

V-ти Средновековен 
панаир – Асеновград

КОМаНДерии
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На 4 юли 2016 год. в село Венелин Рицари-
те и Дамите от Командерия „Цар Кало-
ян“ – гр. Варна поставиха паметна плоча 

на патрона на селото – Юрий Иванович Венелин.  
Плочата на видния руски учен и писател беше 
монтирана пред входа на кметството.  Читалището 
„Пробуда – 1905“ и кметството изготвиха и пода-
риха специална благодарствена грамота към Орде-
на на рицарите тамплиери на Йерусалим. nnDnn

Паметна 
плоча  
в село 
Венелин
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През месец юли и август Ве-
лик Приорат България се 
включи в съвместна иници-

атива с една от най масовите добро-
волчески организации от Украйна 
„Народний тил“ за подкрепа и помощ 
на деца на войници и офицери заги-
нали във войната в Донецка и Луган-
ска области. 150 деца със съвместното 
съдействието на украински и българ-
ски спонсори, имаха възможността да 
почиват на българското Черноморие 
в курорта Свети Влас, да се запознаят 
с историята и красотата на България 
, да присъстват на редица културно-
развлекателни мероприятия. От име-
то на Велик Приорат България сестра 
Мариела Павлова –Командерия „Све-
ти Архангел Михаил“  и брат Дими-
тър Владимиров- Командерия „Княз 
Борис I“, Председател на Организа-
ционната комисия на ВПБ им  връ-
чиха подаръци,сувенири и спортни 
принадлежности. Следва да изкажем 
голяма благодарност за изключител-
ното съдействие което проявиха Кра-
симир Минчев-Посланик на Р Бълга-
рия в Украйна, Димитър Караненов 
– почетен консул на Украйна в Бъл-
гария, Сдружението за Българо-Ук-
раинска дружба и сътрудничество и 
Украинската диаспора в България. 

nnDnn

Командерии „Княз Борис I“  
и „Св. Архангел Михаил“ 
подпомагат деца сираци  
от Украйна

КОМаНДерии
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3. севлиево-художествена 
галерия

 Сградата, в която днес се поме-
щава Градската художествена галерия, 
е една от най-красивите в града. Тя е 
построена като жилищна сграда от 
Илия Денчев, една от ярките фигури 
от периода на Възраждането в Се-
влиево. В младите си години той бил 
един от добрите майстори табаци, а 
впоследствие се сдобил и със собст-
вена табахана. Още преди Освобож-
дението започнал търговия с кожи на 
едро и изнасял в Европа собствената 
си продукция и тази на десетките ко-
жарски работилница в града. Натру-
пал голямо състояние и авторитет, 
ангажирал се и с обществени дела. 
Бил редовен спомоществовател на 
възрожденската ни книжнина, един 
от основателите и основни дарители 
за построяването на новата севлиевска 
църква „Света Троица” през 1870 г. И 
днес тази сграда е една от най-краси-
вите в Севлиево, достоен паметник 
на предприемчивия севлиевски дух. 
През 2008 г. е удостоена с приза „Фа-
сада на годината”. От същата година в 
нея се помещава Градската художест-
вена галерия „Асен и Илия Пейкови” 
със своя богат фонд, натрупван десе-
тилетия. Безценни творби на светов-

ноизвестния скулптор Асен Пейков 
и десетки творби от „космическата” 
живопис на неговия брат, художника 
Илия Пейков, преживели детството и 
младежките си години в Севлиево, са 
част от постоянните й експозиции.    
Разстояние от исторически музей 
Севлиево до художествената гале-
рия -110 м

4. Батошевски мъжки мана-
стир „Успение Богородично”

Батошевският манастир се намира 

на левия бряг на р. Росица високо в 
Севлиевския Балкан сред гъста, дев-
ствена гора. Отстои на 4-5 километра 
югозападно от с. Батошево и на 20 
километра южно от град Севлиево. 

Манастирът е основан по време 
на цар Михаил II Асен (1246-1256) 
от българския патриарх и е функцио-
нирал като ставропигиален манастир 
- бил е освободен от данъци и пряко 
подчинение на патриарха. 

По време на турското робство 
манастирът запустял и повече от пет 
века чакал новото си възраждане.

Понастоящем манастирът "Ус-
пение Богородично" е постоянно 
действащ и е обявен е за паметник на 
културата. Храмовият му празник е 15 
август (28 август ст. стил) - Успение 
Богородично.

Манастирската черква е каменна 
псевдобазилика с три кораба и три 
купола. Освен вътрешен, има и от-
крит, богато зографисан притвор 
(нартекс). 

Ценност за българското нацио-
нално изкуство представлява големи-
ят дърворезбен иконостас и запазени-
те икони от Цаню Захариев (Стария, 
1790-1886), представител на Тревнен-
ската живописна школа. Самобитни 

Поклоннически маршрути
Продължение от бр. 2
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живописни стенописи има в западна-
та част на открития притвор, по цен-
тралния купол и сводовете. 

Манастирският комплекс съдър-
жа също двуетажни жилищни сгради, 
камбанария и стопански помещения. 
Разстояние от Севлиево, художест-
вената галерия до Батошевски 
мъжки манастир 25,9 км,с автомо-
бил 30-40 минути

5.Батошевски  
девически  манастир  
„Въведение Богородично”

През 1858 г. седемгодишната Ма-
рия, трето дете в семейството на ба-
тошевския първенец Миньо Попко-
ев, се разболяла тежко от едра шарка. 
Тогава нямало лекарства за болестта 
и много хора умирали. Изплашени 
за живота на дъщеря си, родителите я 
обещали на Бог, ако запази живота й. 
Мария оздравяла и родителите й за-
почнали да я подготвят за монахиня. 
Изпратили я в Севлиево и Габрово да 
се научи да чете и пише. През 1865 г. 
Мария се завърнала у дома и баща й 
решил да не я праща в манастир да-
леч от дома. Купил място в селото и 
построил манастир.

 През 1871 г. Мария била въведе-
на в новата обител. На следващата 
година била замонашена под името 
Магдалина и станала първата игумен-
ка на манастира „Въведение Богоро-
дично”.

Така бил създаден един от двата 
семейни манастира в България. Сгра-
дите били скрити зад висока ограда. 
През 1871-1872 г. построили в дво-
ра малка дървена църква. Когато по 
време на Априлското въстание (1876 
г.) селската църква и мъжкият мана-
стир изгорели, батошевски идвали на 
служба в малката манастирска църква. 
През 1905 г. на найно място издигна-
ли днешния храм.

Църквата е без стенописи, но има 
интересен иконостас, на които ико-
ните са в размер,различен от следва-
ния по канон. Иконите са рисувани от 
известните възрожденски майстори – 
Цоню Захариев и Станислав Доспев-
ски. 

Батошевски манастир „Въведение 
Богородично”, 19 в., действащ, деви-
чески, храмов празник – 21 ноември, 
паметник на културата.

Разстояние от Батошевски мъжки 
манастир до Батошевски девически 
манастир 9,1 км,с автомобил 13-15 
минути. Връщане в гр.Севлиево-16 
км,20 минути

6.Дряновски манастир
Манастирът "Св. Архангел Михаил" 
е основан през Втората българска 
държава - началото на XII век в мест-
ността Църквището - в непосредстве-
на близост до лятната резиденция на 
българските царе от Асеновата динас-
тия. По време на турското робство 
манастирът на два пъти е разрушаван 
и ограбван  (ХІV и ХVІІ в.), но и бър-
зо възстановяван, за да остане здрава 
твърдина на българския дух. 

На сегашното си място е възобно-
вен през 1845 година, когато е постро-
ена е малката, вкопана в земята църква 
"Св. Архангел Михаил". Тя е каменна 
и безкуполна с осмостенна камбана-
рия. Еднокорабната църква "Успение 
Пресветая Богородица" е от 1861 г., а 
иконостасът й е изработен през 1876 
г. от Н. Йонков. 

Манастирът е действащ, мъжки. 
Днес той е една от най-почитаните 
светини на България, национален ис-
торически паметник и предпочитан 
туристически обект. В манастира се 
предлага настаняване и храна. В не-
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посредствена близост е природната 
забележителност - пещерата "Бачо 
Киро" (открита за посещения) с во-
допад и карстов извор. Обявен е за 
паметник на културата.

Разстояние от гр.Севлиево до Дря-
новски манастир 38,2 км,с автомо-
бил 45 минути

7.Пещерата Бачо киро-един 
от бисерите на подземното 
царство на България

Пещера "Бачо Киро" се намира в 
района на Дряновски манастир, в жи-
вописните каньони на р. Андъка и р. 
Дряновска. Отстои на 300 м. от мана-
стира "Св.Архангел Михаил" в отвес-
на варовикова скала висока 25 м. на 
335 м.н.в. Тя е първата благоустроена 
пещера в България от Дряновските 
туристи още през 1937 г., а името си 
получава през 1940 г. в чест на героя 
от Априлското въстание Бачо Киро.

През 1962 г. е обявена за природ-
на забележителност.

Пещерата представлява сложен че-
тири етажен лабиринт от пещерни га-
лерии и разклонения около 3600 м. За 
посетители е оформена благоустро-
ена част от 700 м. Образувана е в три 
основни посоки изток, североизток и 
югоизток от подземно течащи реки в 
здрави оргонски варовици, оформе-
ни на дъното на топло вредно море. 
Геоморфоложките проучвания дават 

основания да се приеме, че оформле-
нието е продължило 1800000 години. 
Нейното образуване е тясно свързано 
с развитието на долината на р. Дря-
новска и нейния приток р. Андъка.

С течение на времето реките оф-
ормят пещерните галерии и зали, 
това е станало в границите на младия 
терциер и кватернер. Това е първич-
ния етап на образуване на пещерата. 
От тук насетне започва вторичния, 
идва художника – карстовите води. 
Неуморните капки вода, обогатени с 
варовиково вещество, в продължение 
на стотици хиляди години постепен-
но ваяли красивите пещерни форми 
– сталактити, сталагмити, сталактони, 
придали им най-причудливи форми.

Разстояние от Дряновски манастир 
до пещерата „Бачо Киро”,с без 
превозно средство 12 минути

Разстояние от Дряновски манастир 
до храм „Свети Никола” -5км,8 
минути

8.Храм свети никола

Храмът "Св. Никола" е сред 
първите самостоятелни строежи на 
майстор Колю Фичето. Построен е 
през 1851 г., върху основите на по-
стара църква. Това е първият опит на 
Колю Фичето да въведе свой собст-
вен стил, което е изразено особено 
ясно при оформянето на фасадите. 
Стенописите в храма са от 1926 г., а 
три от иконите в иконостаса са дело 
на Станислав Доспевски, един от 
най-изтъкнатите български възрож-
денски художници. Сградата е трико-
рабна псевдобазилика с камбанария 
и купол, които са от дървен материал 
и не се изявяват в плана. Фасадите са 
с богата пластична украса с характер-
ните фичевски елементи: вълнооб-
разен кобиличен фронтон, сложно 
профилиран корниз, тристепенна 
аркада с вградени полуколонки над 
главния западен вход, малка сля-
па аркада по дължината на стените. 
Монотонността на тежката каменна 
зидария се нарушава от полетата на 
правоъгълните, овалните и кръсто-
видните прозорци и от релефите на 
южната фасада. Камбанарията е ос-
мостенна, с големи овални и засво-
дени отвори в стените и шатровиден 
покрив; форми, които създават впе-
чатление за лекота и извисеност. Във 
вътрешното пространство се откро-
яват плавната извивка на балконите 
на емпорията и релефите с расти-
телни орнаменти от капителите на 
колоните. Църквата "Св. Никола" е 
действаща, обявена за паметник на 
културата с национално значение в 
ДВ, бр.92 от 23.11.1971 г. и реставри-
рана през 2000г. В близост до Храм 
Свети Никола се намират:

• лафчиевата къща - 
„къщата без пироните”

Вярвате ли, че е възможно такава 
голяма къща да бъде построена без 
нито един пирон и желязна скоба? 
По-добре повярвайте, защото още 
през 1847 г. дряновският майстор 
Колю Гайдарджията е направил точ-
но това! Интересните факти дори 
продължават – това всъщност са две 
къщи, оформени изключително 
умело като една откъм улицата. По-
ловината е била на знатното семей-
ство Лафчиеви, а другата половина 
на семейство Переви. Характерната 
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за този край изцяло дървена фасада 
на къщата днес предизвиква огромен 
интерес и приковава вниманието на 
всички туристи, които я видят. Често 
е наричана “Къщата без пироните” 
или “Дървената къща”.

• Музей на кольо Фичето 
Музей “Колю Фичето” е прекло-

нението на дряновци пред един от 
най-забележителните българи – из-
кусният възрожденски майстор Ни-
кола Фичев, по-известен като Колю 
Фичето. Той е сред малцината лич-
ности от българската история, които 
са получили и продължават да полу-
чават всенародно признание. Човек, 
който продължава да ни обединява и 
вдъхновява.

Експозицията “Колю Фичето – 
живот и творчество” е официално от-
крита на 20 юли 1969 г. в специално 

построена за целта сграда – един от 
малкото случаи в България, когато за 
музей не се използва стара постройка. 
Днес музеят е сред основните забеле-
жителности в Дряново, а и в България 
– част е от Стоте национални турис-
тически обекта.

Днес музеят е сред основните за-
бележителности в Дряново, а и в Бъл-
гария – част е от Стоте национални 
туристически обекта.

9. Мостът на кольо Фичето 
над река Дряновска
 Мостът е потроен от Колю Фичето в 
средата на ХІХ век. Съоръжението е 
от ранните хидротехнически построй-
ки на майстора, в което развива своите 
идеи за традиционния възрожденски 
тип "гърбат" (римски) мост. Неговата 
дължина е 38.50 метра, а широчината 
на платното и тротоарчетата е 5 метра. 
Мостът има четири свода с различни 
по големина отвори, стъпили върху 
три масивни каменни колони. Най – 
висок е вторият свод, над който мосто-
вото платно е леко изгърбено. Мосто-
вите колони са с водорези и аркирани 
отвори за пропускане на високите води. 
Настилката на моста е едър калдъръм, а 
на тротоарите – плочи, които излизат 
пред блоковете на сводовете и парапе-
та, за да образуват корниз и подчерта-
ят извивката на платното. Формата на 
всички арки на сводове и водоотточни 
отвори е подчертана с корниз

През 2015 г. бе поставено худо-
жествено осветление на Фичевия 
мост, съобразено с архитектурните и 
конструктивните дадености на мону-
менталния обект. Нощното осветле-
ние представя съоръжението естети-
чески и допринася за туристическата 
атрактивност на обекта.  nnDnn
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130 милиона души се нуждаят от 
хуманитарна помощ, за да оцелеят,  
число, което няма аналог в мина-
лото. Ако тези хора бъдат събрани 
заедно, те ще съставят десетата по 
численост на населението държа-
ва в света.

Това число наистина е огромно, 
но това е само част от общата картина. 
Зад статистическите данни стоят кон-
кретни хора, семейства и общности, 
чиито живот е бил разрушен. Това са 
хора, които всеки ден се сблъскват с 
необходимостта да взимат мъчителни 
решения. Това са родители, които са 
принудени да избират, какво да купу-
ват на децата си – храна или лекар-
ства; деца, които трябва да направят 
избор между училището и работата, 
за да спомагат на семействата си; се-
мейства, които трябва или да останат 
в своите домове, рискувайки да попад-
нат под бомби или да бягат по море, 
което е пълно с опасности.

Не съществуват нито лесни, нито 
бързи начини за отстраняване на кри-
зисните ситуации, които са довели 
хората в това извънредно трудно по-
ложение. Но има нещо, което можем 
да направим ние -  днес и всеки ден. 
Ние можем да проявим състрадание 
ние можем да надигнем глас срещу 
несправедливостта, и ние можем да 
работим за това, за да достигнем до 
промени.

Световният ден на хуманитарната 
помощ – това е ежегодно напомняне 
за необходимостта от действия, кои-
то да ще облекчат страданията. Това 

е също и една от възможностите с 
достойнство да да се оцени трудната 
работа, която изпълняват сътрудни-
ците на хуманитарните структури и 
доброволците, работещи на предната 

линия на борбата с кризите. Трябва 
истински да се благодари на тези пре-
дани на своето дело мъже и жени, ко-
ито смело вървят срещу опасността, 
за да помогнат на тези, които са изло-
жени на много по-голям риск.

Днес ООН настоятелно призова-
ва, всеки да вземе участие в провеж-
даната от страна на Организацията 
на Обединените Нации кампания 
„Светът, който бихте предпочели”. 
Освен повишаването на осведоме-
ността и съчувствието, тази  кампания 
има съвсем конкретна цел: да моби-
лизира средства за създаденият от 
Организацията на Обединените На-
ции, Централен фонд за реагиране 
на извънредни ситуации и да запише 

хората оказали подкрепа от целия 
свят в редиците на тези, които нари-
чат „посланици на човечността”. Ние 
всички трябва да изискаме от своите 
общества и правителства, хуманитар-
ните въпроси да бъдат сложени на 
първо място.

Световните лидери и 9000 учас-
тници, които през тази година се съ-
браха в Истамбул на първата Светов-
на среща на върха по хуманитарните 
въпроси се задължиха да променят 
живота на хората, живущи в условия-
та на конфликти, стихийни бедствия 
и остра уязвимост. Те се обединиха на 
основата на решения в интересите на 
човечеството и приетите в тези рамки 
задължения никой да не остава на за-
ден план. 

Това обещание също е централен 
елемент на целите в областта на устой-
чивото развитие на човечеството.За-
писаните 17 глобални цели, основно 
внимание в които е насочено към пра-
вата на човека, жизнеността и  изкоре-
няването на бедността, представляват 
15-годишен план за съкращаване на 
мащабите на нуждите и уязвимостта и 
осигуряването на мир, достойнство и 
възможности за всички. За да се мине 
успешно този съвместен път, трябва 
всеки да изиграе своята роля. Всеки от 
нас може да допринесе за изпълнени-
ето на този план. В този Световен ден 
на хуманитарната помощ нека се обе-
диним в името на човечеството и да 
покажем, че ние никого няма да оста-
вим на заден план и няма да допуснем 
това да се случи. 

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

На 19 август 2016 г.  
ООН отбеляза 
Световния ден  
на хуманитарната 
помощ

ООН
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След третото тайно гласуване в 
Съвета за сигурност на светов-
ната организация, в надпре-

варата за нов генерален секретар на 
ООН  бившият португалски минис-
тър-председател Антониу Гутериш, 
който е бивш върховен комисар на 
ООН за бежанците зае първото мяс-
то, предадоха световните агенции. 
Словашкият външен министър Ми-
рослав Лайчак изненадващо се  изка-
чи на второ място, а на трето с равен 
брой гласове са българският кандидат 
Ирина Бокова и бившият сръбски 
външен министър Вук Йеремич.

Това е третото тайно индикативно 
гласуване за най-високия пост в най-
голямата международна организация. 
Гласуват 15-те страни-членки на съ-
вета за сигурност - петте постоянни 
(Франция, Великобритания, Китай, 
САЩ и Русия), както и десетте вре-
менни. Те трябва да постигнат кон-
сенсус за най-подходящия кандидат 
или поне - да изберат тази номинация, 
която няма да накара една или повече 
от петте постоянни страни-членки 
на Съвета да наложи вето над избора 
,като блокират кандидатурата му.

Четвъртото тайно гласуване се оч-
аква да бъде през септември и надеж-
дите са през октомври да се оформи 
консенсус около следващия генерален 
секретар на световната организация

Оставайки единствената жена в 
челната тройка, Бокова е последната 
надежда за онези, които искат да ви-
дят жена начело на ООН.  nnDnn

За иЗБОРа на нОВ ГенеРален секРеТаР на ООн
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ЙерусалиМ

Един от Светите Престоли на 
Арменската апостолическа 
Света църква – Патриаршията 

в Йерусалим, е основана през VII век, 
а престолът на Патриаршията е мана-
стирът „Сурп Агопянц”.

Територията на Патриаршията – 
арменският квартал, е един от чети-
рите квартали на стария Йерусалим. 
Арменската патриаршия има равни 
права върху Светите места заедно с 
Католическата и Гръцката църква. 
Тук арменските монаси всеки ден слу-
жат света литургия.

Общохристияско значение по 

тези места имат храмът „Свето Въз-
кресение” в Йерусалим и храмът 
„Рождество Христово” във Витлеем, 
както и църквата „Света Богородица” 
в подножието на Маслинената плани-
на.

Патриаршията има и богато хра-
нилище, където се пазят уникални ар-
менски ръкописи. В Арменската пат-
риаршия на Йерусалим се съхраняват 
и други известни светини, тя разпола-
га и с образователни материали.

В момента под властта на Армен-
ската патриаршия в Йерусалим се на-
мират арменските църкви в Израел, 
Палестина и Йордания.

През 2012 година новият армен-
ски патриарх в Йерусалим беше из-
бран във два тура със 17 гласа, само 
с 2 повече от своя опонент. Услови-
ето да се кандидатира за патриарх е 
навършени 35 години. Престолът на 
Йерусалимския арменски патриарх 
се оваканти след кончината на 93-
годишния архиепископ Тер Торгом 
Манукян, който цял живот служи на 
Арменската апостолическа църква.

Негов наследник стана архиепис-
коп Нурхан Манукян, роден на 22 
юли 1948 година в град Алепу, Сирия. 
Живял и служил в Ливан, Швейца-
рия, САЩ и Израел. След избора му 
за Йерусалимски Патриарх, правител-
ствата на Израел и Йордания офици-
ално признават и приветстват новия 
глава на Апостолическата арменска 
църква в Светите земи. 

Арменският патриарх на Светите земи 
Архиепископът с характер

Нурхан Манукян
сестра Мария стефанова DCTJ
Велик офицер за връзка със Светите земи
Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим
Велик Приорат България
Съпредседател на Комисия за отáелязване на 900 годишнина на Ордена
OSMTH International
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Новият арменски Патриарх на 
Светите земи ще посети България и 
Великия магистрален съвет на Ордена 
на рицарите тамплиери на Йерусалим 
през октомври. Тази чест ще ни бъде 
указана, заради икуменическите ни 
разбирания за единението на христи-
янските деноминации. 

И ако трябва да направим разли-
ка между Арменската апостолическа 
църква и останалите християнски 
църкви, то трябва да дадем обяснение 
на определението „апостолическа“. 

Арменците не се кланят пред ико-
ните, като нас – православните и не 
се борят срещу тях, както католиците. 
Векове наред те са имали специално 
отношение към тях. Според учението 
на Арменската църква, арменците са 
иконопочитатели. Така те пренасят 
уважението и смирението си към све-
теца, който е изографисан на икона-
та. Арменската традиция е да целуват 
иконите, но това не означава прекло-
нение пред иконата, всъщност арме-
нците целуват светото миро, с което 
е помазана тя.

В България  Арменската църква 
се нарича Апостолическа православ-
на църква, а на арменски думата пра-
вославна – „ухапар“, не присъства в 
наименованието на църквата. Важно 
е обаче да пресъздадем разбиране-
то на арменците за различията или 
приликите в термините „апостоличе-
ска”, „католическа” и „православна”.  
И трите термина са специфични за 
всички големи църкви – католическа-

та, православната и апостолическата 
църква.

„Апостолическа” означава, че 
църквата е основана от светите апос-
толи и от тук виждаме, че този термин 
е специфичен за действащите в наши 
дни три големи църкви - католиче-
ска, православна и апостолическа, т.е. 
всички са основани чрез проповедта 
на апостолите.

Терминът „православен” означа-
ва  „имащ правилна и истинна вяра, 
който приема символа на вярата от 
Първия Вселенски събор от 325 год. 
в град Никея”. От тази гледна точка 
този термин е специфичен отново за 
трите големи църкви, защото всички 
те приемат решенията на Никейския 
събор и имат „православна” вяра.

А терминът „католическа” озна-
чава „всеобща или разпространена 
по целия свят и всеки човек може да 
стане християнин и член на църква-
та”. И този термин е специфичен за 
трите големи църкви.

До четвърти век всички църкви са 
били заедно, но през пети век, след 
Халкидонския събор, арменците се 
отделят, защото не приемат решения-
та на събора и взимат символа „апос-
толическа” църква. През 1053 година 
се отделят  Светите Престоли на Рим 
и Константинопол, тогава Римската 
църква взима символа „католическа”, 
а Константинополската църква – сим-
вола „православна”. 

Арменците и до днес приемат, че 

„Всяка църква, вземайки специфич-
ния за себе си символ, не губи дру-
гите два символа. Когато ние взехме 
термина „апостолическа”, никога не 
престанахме да бъдем „католическа” 
или „православна”. По същия начин 
и католиците, и православните нико-
га не са преставали да бъдат „апосто-
лически”.

Не е ли това разбиране на армен-
ските духовници икуменическо и не е 
ли вярно, че църквата е една? Прелю-
бопитно би било да получим отговор 
на този въпрос директно от Негово 
Високопреосвещенство арменския 
патриарх на Йерусалим, Светите земи 
и Йордан. Той пристига в София и 
ще участва във Великия Магистрален 
съвет на Ордена на рицарите тампли-
ери на Йерусалим и в XXIII-ия Кон-
вент на Велик Приорат България през 
месец октомври 2016 година.

Единението на християнските де-
номинации е в ход. Остава да просле-
дим как икуменическите идеи ще се 
наложат. Как ги възприемат обикно-
вените енориаши. А за нас, като рица-
ри-тамплиери остава важната задача 
да строим мостове помежду ни. 

Арменският патриарх на Светите 
земи се слави с прозвището „архие-
пископът с характер“ Нурхан Ману-
кян, заради ясната си позиция и един-
ственото му силно желание – силна и 
единна християнска църква.

„Не нам Господи, не нам. На Тво-
ето име дай слава.“ nnDnn
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Когато Хемингуей писал "Сне-
говете на Килиманджаро" 
несъмнено пред погледа му 

се е извисявала планината, наречена 
от масаите Дом на Бога. Тя оставя 
дълбоки следи в спомените на все-
ки, прелетял над нея по пътя към ар-
хепелага Занзибар. Място забравено 
от Боговете, ако се съди по бедност-
та на населението и в същото време, 
население щедро надарено с безгри-

жие и щастие. 

Мястото се слави като родина на 
великия Фреди Меркюри, но днес 
в града на неговото детство, за ми-
налото говори само малка паметна 
плоча. 

Ако вече сте достатъчно 
заинтригувани от екзотичната 
Танзания, време е да се запознаете 
по-отблизо с нея. Следващите ин-

ЗАНЗИБАР – 
екзотиката на страната

таМПлиерсКО ПерО 
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тересни факти ще ви помогнат да 
добиете по-голяма представа за жи-
вописната страна:

1. 12 национални парка, 13 при-
родни резервата и 38 защитени те-
ритории са разположени в Танзания. 
Националните паркове заемат около 
30% от територията на страната.

2. Националният парк Серенгети 
е най-големият природен резерват в 
Африка, обитаван от повече от един 
милион едри бозайници.

3. Националният парк Ruaha е 
дом на най-големите популации на 
слонове в Източна Африка.

4. Нгоронгоро е най-големият 
вулканичен кратер в света, който има 
диаметър 19 километра и дълбочина 
600 метра.

5. Езерото Танганика е второто 
в света по дълбочина и обем. Най-
дълбоката му част достига 1470 ме-
тра. Езерото принадлежи на четири 
страни – Танзания, Бурунди, Замбия 
и Конго.

6. Архипелагът Занзибар принад-
лежи към Танзания. Остров Занзи-
бар е невероятно красиво и екзотич-
но място, което има своя собствена 
култура.

 През септември тамплиери от 
командерия „Св.Св. Константин и 
Елена“ посетиха остров Занзибар 
в рамките на планирана почивка, 
която им даде шанс да се запознаят 
отблизо с живота на местното на-
селение. Селата на Занзибар са раз-
пръснати сред богата растителност, 
която крие от очите на случайните 
посетители безумната мизерия, из-
глеждаща невероятна за несвикна-
лото европейско око. Къщите на 
местните са направени от глина, а 
покривите от палмови листа.

„Кухнята“ на съвременната ту-
низийка би накарала европейката да 
избяга с писъци от там. Става дума 
за няколко камъка, а над тях казан. 
Не сме сгрешили думата, средният 
числен състав на едно нормално зан-
зибарско семейство е около четири-
десет човека. Многоженството е раз-
решено на масаите и всеки нормален 
мъж там има поне по четири жени.
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Средният числен състав на едно 
нормално занзибарско семейство 
е около четиридесет човека. 
Многоженството е разрешено на 
масаите и всеки нормален мъж там 
има поне по четири жени.

Децата посещават училища, които 
са украсени не само в класните стаи, 
но и по фасадите. Най-често там са 
изписани думи за спелуване или азбу-
ката.

Местните са много горди с кора-
ловите рифове, които радват посети-
телите. Със закон обаче е забрането 
изнасянето на корали от естественото 
им местообитание.

В националния парк „Джозани 
форест“ могат да се видят срещащи-
те се само тук на острова маймуни от 
вида „Червен занзибарски  колобус“ 
които се разхождат в естествената си 
среда и не се притесняват от туристи-
те, дошли да се снимат с тях.

Почти навсякъде можете да ви-
дите и костенурки. В специален парк 
пък ще срещнете и такива, които със 
сигурност са надживели нашите баби 
и дядовци.

Както навсякъде най-доброто 
място да опознаеш една култура е па-
зарът. Тунизийският не е за предпо-
читане. Пилешкото месо ще ви бъде 
предложено в кофа, в която плува в 
кръв. Рибата, раците и скаридите оба-
че си заслужават вниманието.

Градският транпорт на острова се 
състои предимно от японски автомо-
били, непомнещи възрастта си. Ко-
гато местата под чергилото свършат, 
масаите висят на гроздове отстрани 
или на задницата на пикапите. 

Основната работа, която вършат 
хората тук, е свързана със земеделие. 
Липсват големи индустриални пред-
приятия и това дава шанс на приро-
дата да се съхранява. Туризмът е из-
ключително добре развит, а Занзибар 
е любимо място за отдих на милиони 
хора. Ежегодно към архипелага идват 
по няколко милиона туристи. Част от 
тях се връщат отново.  nnDnn
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Кръстът, който ние рицарите на 
Храма носим е равнорамен-
нен, също известен като гръц-

ки кръст, той е един от най - ранните 
символи на християнството, но самият 
той е натоварен с много по – дърбоко 
езотерично значение. За разлика от 
латинския кръст, равнораменният - не 
може да бъде свързван с разпъването 
на Христос, а със самия Творец, най 
– малкото защото най – ранно е из-
ползван през 17 столетие Пр. Хр. във 
Вавилон, а по нашите зами се среща 
от 8 столетие Пр. Хр., изрисуван върху 
различни ритуални предмети, свързва-
ни с култа към Слъцето.

Очевидно като символ равнора-
менният кръст е много по-древен от 
Християнството като религия и затова 
не може да бъде асоцииран с разпяти-
ето, а следва да бъде свързван с Творе-
ца. Той се среща в различни култури 
и цивилизации, за които няма доказа-
телства, че те някога са били свързани,  

т.е нямаме доказателства за какъвто и 
да бил контакт. Равнораменният кръст 
се среща от Централна Америка до до-
лината на Тигър и Ефрат и на север в 
Скандинавските страни и Британските 
острови. 

Формата му е толкова първична 
и простичка, че тя позволява да бъде 
натоварен с множество значения и те 
всичките да са такива, че да описват 
света, в който живеем от всяка гледна 

точка. Едновременно се отнася до че-
тирите посоки на света, до четирите 
елемента, до годишните цикли, днев-
ният цикъл - нощ, изгрев, пладне и 
залез. Ако приложим принципите на 
свещената геометрия, лесно ще видим, 
че тази форма обрисува Сътровението 
в неговото начало, когато е същесвува-
ла само точката – Бог, който с първото 
си действие създава посоките на дви-
жение и с това описва сферичен ок-
тахедрон или казано по - просто кръг. 
Изхождайки от това, лесно се достига 
до извода, че четирите елемента, го-
дишните цикли, цикалът нощ – ден, 
произхождат от една точка, която ги 
обединява в себе си. А тази точка на 
единство от „противоположности“, 
от потенциала за всичко е самият Тво-
рец, защото Той е всичко и всяко едно 
нещо, което виждаме в материалния ни 
свят е Негово проявление. Или ровно-
раменният кръст е символчен израз на 
„Няма друг освен Него“.

ТРИ СИМВОЛА НА 
ТАМПЛИЕРСТВОТО
Равнораменният кръст

Двама на един кон

Най – популярното значение, 
е възприятието му като израз 
на бедността на ордена в на-

чалото на неговото съществуване, т.е. 
буквално „те не са имали достатъчно 
пари, за да да си позволят кон за все-
ки брат“. Това само по себе си е най – 
малкото съмнително, тъй като самият 
правилник забранява подобно нещо. 
Също така да не забравяме, че първите 
девет са от благородническо потекло. 
Освен това, за да бъде един мъж член 
на Ордена се е изисквало, той вече да 
е рицар, като при посвещаването си е 
дарявал владенията си и е идвал вече 
с всичко необходимо – боен кон, оръ-
женосец, ковач и прочие. Още повече 

си представете колко „ефективна“ и 
комична ще е една кавалерийска атака, 
когато този отзад се опитва да насочи 
пиката си докато тя се блъска в пика-
та на първия и как точно двамата биха 
пазили равновесие върху един и същ 
кон, докато седят на едно седло.

Символът има съвсем друго значе-
ние. Рицарят тамплиер е едновременно 
и монах, и войн, две занимания, които 
се изключват взаимно, но всеки рицар 
е едновременно и двете. Самия Бернар 
от Клерво ги описва като им придава 
характеристиките на агнец и лъв, пак 
две противоположности. Именно тук 
става очевидно, че двамата на един кон 
е израз на дуалността на рицаря. Той е 

едновременно и монах, и войн, агнец 
и лъв, когато двете противоположно-
сти са в хармония и затова са двама на 
един кон, хармонията между двете поз-
волява движението напред.

Има и едно много по – дълбоко 
и първично значение, подчинено на 
естествените закони, които Твореца 
дава на творението. Значението, което 
можем да разкрием, когато погледнем 
на него чрез науката Кабала. Без да 
навлизам в подробности ще споделя 
един основен постулат, чието разбира-
не е от огромно значение, за осъзнава-
нето на естествения закон. Творецът е 
алтруист, Той е даващият, Той е насла-
дителят, а творението във всяко негово 

езОтериКа
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Знамето е един от най – важни-
те символи на всяка една орга-
низация, то изразява нейните 

принципи и начина, по който тя иска 
да представи същността си на окол-
ния свят.

 Орденът на Храма има две знаме-
на, които за удобство ще разделя на 
„основно“ и „бойно“. „Основното“ 
знаме е правоъгълно и се състои от 
две равни хоризонтални ленти – чер-
на и бяла като равнораменният червен 
кръст е разположен върху линията на 
допир между двете ленти. „Бойното“ 
е т. нар босан, също е правоъгълно 
и състоящо се от черна и бяла лента, 
като по – дългата страна е прикачена 
към дръжката. За военните ордени то 
е не само индикация за участието им 
в дадена битка, но играе и важна роля 
за поддържането на дисциплината на 
бойното поле. Древният правилник е 
позволявал на рицарите да отстъпят 
само ако са превъзхождани числено 
3:1 или знамето на ордена е паднало 
и дори тогава не става дума за оттегля-
не от бойното поле, а става дума да се 
прегрупират и присъединят до най – 
близкото знаме на друг братски орден 
и да продължат да се сражават. 

Едно от популярните тълкувания 
на двата цвята е, че те изразяват сблъ-
съка между добро и зло. Друго казва, 
че то е израз на ролята им на защит-
ници на християнската вяра, че ри-
царите са страховити за враговете на 
Християнството и благи към христи-

яните. Последното е частично вярно 
- да те са били страховити на бойното 
поле, но едновременно с това под тя-
хна защита са пътували поклонници, 
принадлежащи и към трите аврамови 
религии – христяни, юдеи и мюсюл-
мани. Известно е, че те са отделили 
част от Купола на скалата за молитва 
от мюсюлманските поклонници. От 
арабските източници научаваме един 
интересен разказ, в който млад брат 
се опитва да обясни на мюсюлмански 
поклонник, че е поставил килимче-
то си в грешна посока. От тук става 
очевидно, че фундаментализмът не 
е присъщ за един рицар на Храма. 
Първото тълкувание изглежда вярно 

спрямо „бойното“ знаме и все пак 
странно, тъй като черното е над бя-
лото. Това е така само на пръв поглед, 
от езотерична гледна точка това раз-
положение на черната и бялата лента 
е израз на движение от нощ към ден, 
от зло към добро. След нощта вина-
ги следва денят и това разбиране дава 
смисъла на „бойното“ знаме – побе-
дата ще бъде постигната, независимо 
от изпитанията.

 За „основното“ знаме тълкуването 
на черната и бялата лента като сблъ-
сък между добро и зло е  непроложи-
мо по една причина, кръстът е разпо-
ложен по равно и в двете ленти. Защо 
символът на Отца, ще е разположен 
там? Той е сътворил доброто и злото 
ли? Не! Творецът е Светлината, а мра-
кът е само илюзия, която съществува 
в човешкия ум. Тя ни е нужна дотол-
кова, че да можем да познаем Светли-
ната. Причината кръстът да се намира 
там става очевидна, когато приложим 
стиховете от „Сътворение“ и по – 
точно „В начало Бог сътвори небето 
и земята. А земята беше безформена 
и пуста; тъмнина се разстилаше над 
бездната, и Дух Божий се носеше над 
водата. Рече Бог: да бъде светлина. И 
биде светлина. Видя Бог, че светлина-
та е добро нещо, и отдели Бог свет-
лината от тъмнината.  Светлината Бог 
нарече ден, а тъмнината - нощ. Биде 
вечер, биде утро - ден един.“ Така ста-
ва съвсем ясен смисълът на „основно-
то“ знаме – то е визуална репрезента-
ция на първия ден.  nnDnn

нив, е реципиент на даваното. При ни-
вото на човека, като Негово върховно 
творение, защото то е единственото, 
което не само усеща, но и осъзнава 
даденото му наслаждение достига до 
извода, че то е  пълната противопол-
жност на Твореца, т.е. осъзнава, че то 
е егоистично, водено единствено от 
желанията си. В този един момент на 
осъзваване творението, което усеща 
Светлината на Бог, това което му се 
дава, иска и започва да се стреми да 
придобие същите качества, като тези 
на Твореца. В този си стремеж раз-
бира, че сетивата му са устроени, така 
че да разпознават всяко нещо спрямо 
неговата противоположност. Напри-

мер осъзнаваме, че нещо 
е студено, защото не е 
топло, тъмнината като 
липса на светлина и пр. По 
този начин Творецът ни кара да 
се движим към топлината, към 
светлината и по този начин създава 
и стремлението ни към Него. Затова 
двамата на кон може да се разбере като 
визуален израз на това движение. Но 
остава въпросът „Защо гледат в една и 
съща посока?“, след като става дума за 
противоположности. Гледат в една и 
съща посока, защото рицарят е осъзнал 
илюзията на противоположностите и 
е превърнал желанието да получава за 
себе си в желание да получава, за да на-

слади 
Бог , 
з а д а 

дава, като така е 
при - добил качествата на 
Трореца и едновременно с това е в 
хармония със зададената му същност 
на егоист.

Знамето
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В първата част на настояще-
то изложение, почиващо на 
възгледите на св. Дионисий 

Ареопагит, разгледахме най-горната 
от триадите на небесната йерархия 
– т.нар. ангелски чинове. Във фило-
софията на християнството понякога 
ангелските чинове биват наричани и 
небесни Умове. Според светия отец 
светът на ангелите е разделен на три 
части /триади/. В първата триада се 
включват Серафими, Херувими и 
Престоли. Сега ще обърнем внима-
ние на втората и третата триада, като 
всяка от тях също съдържа по три без-
плътни сили. 

Втората /междинната/ триада е 

съставена от Господствата, Силите и 
Властите. Тя може да се доближава до 
Бога само 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 може да контактува с Бога единстве-
но опосредствано чрез втората и пър-
вата.

Господствата имат власт над по-
долните Ангелски чинове. В посла-
нието на св. Апостол Павел до Ко-
лосяни се казва: „Понеже чрез него 
е създадено всичко, що е на небесата 
и що е на земята, видимо и невиди-
мо, било Престоли, било Господства, 

било Началства, било Власти – всич-
ко чрез Него и за Него е създадено“. 
Господствата са учители на земните 
владетели, които самите те са поста-
вили над хората. От тях царете и кра-
лете черпят познанията си за това как 
да управляват поданиците си – спра-
ведливо и мъдро. От тук произтича 
и максимата „всяка власт е от Бога“. 
Господствата са също така опора на 
всеки, който се е отдал в служба на 
Бога и е приел обет за монашество и 
въздържание. Те помагат за овладява-
не на светските и човешки страсти и 
чувства, за победата на духа над плът-
ските желания, за превъзмогването на 
всякакви изкушения. 

Ангелските чинове
или за учението, 
наречено 
„Ангелология“ 
Част II

Брат светозар стефанов –  
Брат Ор KCTJ
Велик Секретар Командер  
на Командерия „Св. Àрхангел Михаил“

▲„Успение на Пресвета Богородица” от Франческо Ботичини показва три йерархии и 
девет класа ангели, всеки с различни характеристики, Национална галерия на Лондон 

БиБлеЙсКи речНиК
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на Исус Христос. Но от своя страна 
небесните Сили също вършат чудеса 
и могат да надарят хората с прозор-
ливост и да укрепят техните духовни 
сили. Те са инструмент за изпълнени-
ето на Божията воля. Погледнато от 
този ъгъл, небесните Сили слизат към 
по-нисшите от тях създания, за да им 
предадат част от своето могъщество. 
Ако хората са закриляни от Силите, 
то е сигурно, че чрез действията си 
изпълняват заръките на Бога. 

В посочените две послания – на 
св. Павел и на св. Петър се спомена-
ва и за третия ангелски чин – т. нар. 
Власти. Те също са обрисувани като 
безплътни същества, чиято основна 
задача е да помагат на хората в бор-
бата срещу Дявола и всички негови 
изчадия. Властта, която им е прехвър-
лена от Бога им дава възможност да 
прогонват от хората дяволските изку-
шения и да ги опазват в целомъдрие-
то им. Този ангелски чин е донякъде 
идентичен с двата по-горни – Господ-
ствата и Силите. Властите могат да се 
извисяват към тях, но също и да при-
вличат към себе си всички по-долни 
чинове.

Третата триада на небесните Умо-
ве включва в себе си Началата, Архан-
гелите и Ангелите. В тази триада пър-
востепенно значение имат Началата. 
На тях е отредено да покровителстват 
народите по света, а също и да ръко-
водят по-нисшите от тях Архангели 
и Ангели. От Началата идва задълже-
нието да се спазва йерархията в дър-
жавите, да се отдава почит и уважение 
на по-висшестоящите. Властимащите 
също са под въздействието на Нача-
лата, те се учат от тях да управляват 
честно и почтено.

Архангелите се изявяват като бла-
говестители. Те откриват пред хората 
делата на Бога, като им показват всич-
ко онова, което е свързано с Божията 
воля и е надлежно записано в еван-
гелията. В този смисъл Архангелите 
се явяват като тълкуватели на свеще-

ните текстове – разкриват пред хора-
та скрития смисъл на Божиите дела, 
тайните значения на религиозните 
текстове, а също така и значението на 
пророчествата.

Най-близко до хората и земните 
дела стоят Ангелите. Те са и най-мно-
гобройни от всички небесни умове. В 
миналото се е смятало, че за всеки от 
ангелите има човек, за който той да се 
грижи. Сега се смята, че за всеки човек 
има ангел, който го покровителства. 
Св. Дионисий смята, че съгласно све-
щените писания ангелският свят е не-
изброим. Пророк Данаил казва в едно 
от своите видения: „Бидоха поставени 
престоли, и седна Старият по дни... 
хиляда хиляди Му служеха, и десетки 
хиляди по десет хиляди стояха пред 
Него". За същото говори и Св. Йоан 
в „Откровение“ или „Апокалипсис“ – 
„След това видях и чух гласа на много 
Ангели около престола и около жи-
вотните и старците /и броят им беше 
много милиони/“. При залавянето на 
Спасителя в Гетсиманската градина 
един от учениците му изважда нож, 
замахва и отрязва ухото на слугата на 
първосвещеника. Исус веднага му на-
режда да прибере ножа и казва: „или 
мислиш, че не мога сега помоли Своя 
Отец, и Той ще ми представи повече 
от дванайсет легиона Ангели?“

Ангелите имат задачата да предават 
заповеди от небесните Умове до 
хората. Затова те са наричани 
„вестители“, а също и носители на 
откровението.

В „Апокалипсис още е написано: 
" И видях седемте Ангели, които сто-
яха пред Бога, и дадоха им се седем 
тръби. " Авторът има предвид след-
ните първовърховни седем Ангели:  
Михаил  / От евр. – който е като Бог, 
подобен на Бог/ - служител на Бо-
жествената слава, защитник на чест-
та на Бога;  Гавриил / Сила Божия 

БиБлеЙсКи речНиК

Небесните Господства не предпо-
лагат никакво подчиняване на онези, 
които са по-долу от тях, никакъв вид 
„робство“, неравенство или униже-
ние. По-скоро те се стремят да пре-
образуват всички същности в нещо, 
подобно на самите тях. 

Вторият чин на междинната триада 
са Силите. Според св. Дионисий това 
са безплътни същества, които помагат 
на хората да изпълняват своите земни 
задължения. В Първото съборно пос-
лание на св. Петър до римляните е 
написано: „Който, като се възнесе на 
небето, е отдясно Богу, и Комуто се 
покориха Ангели и Власти и Сили“. 
В случая се има предвид възнесението 
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/ - служител на Божествената сила, 
чрез който се изявяват тайните на 
Бога;  Рафаиил / Изцелениe Божие 
/ – служител на Божественото из-
целение; Уриил / Огън или святост 
Божия / - служител на Божествената 
любов, святост и огън;  Салатиил  / 
Молитвенник Божий / - служител на 
Божественото застъпничество, който 
се моли на Бога за човешкия род; Ие-
худиил / Славещ Бога /  - служител 
на Божественото хваление и изпо-
ведничество; Варахиил / Раздаващ на 
Божиите благословения/  - служител 
на Божествените благословения и да-
рования, давани на хората. 

За Ангелите е казано: "Ти правиш 
Ангелите Си ветрове, и служителите Си 
огнен пламък"; . . . Нали те всички са ду-
хове служебни, провождани да служат 
на ония, които ще наследят спасение?"

 
Св. Дионисий пише, че Ангелите 
предават на хората божествените 
тайни и посвещения, като отбелязва 
още три вида йерархическа дейност, 
присъща на тях – очистване, озарение 
и единение.

Много от светите отци, като Св. 
Василий Велики, св. Григорий Бого-
слов и други, твърдят в своите тру-
дове, че ангелският свят не е съвсем 
близо до Бога, а стои на известна 
дистанция от него. Въпреки това те 
не са му чужди. На практика, според 
авторите, Ангелите заемат междинно 
положение - по-ниско от Бога и по-
високо от човека. Те притежават и 
определена „телесност“, но не в ма-
териален симсъл, а като ефирност и 

неуловимост, но все пак не абсолют-
но безплътно. В това е и разликата им 
с божествената природа. Тъй като са 
същества сътворени от Бога, ако биха 
били с еднаква същност, то биха били 
идентични с Твореца. А тази идея – 
Творецът и сътвореното от него да са 
изравнени, е недопустима за христи-
янската догматика.

От всичко казано до тук е видно, 
че християнските апологети отдават 
голямо значение на съществата, на-
селяващи ефирните пространства – 
т.нар.небесни Умове. На нас – хората 
от земния свят, остава да приемем или 
да поставим под съмнение тези схва-
щания. Едно обаче е сигурно – светът 
на Ангелите е вълнувал и ще продъл-
жава да вълнува мислите и емоциите 
на милиони хора. nnDnn
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ВселеНа

Самоубийство ли е преждевременната смърт с 
цел облекчаване на бъдещи или вече настъ-
пили непреодолими болести. Тъй наречената 

евтаназия.

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

Как влияе евтаназията върху преражданията на 
човешкото същество и неговата Карма?

Илюзия е да се мисли, че по-
лучавайки последната си смър-
тоносна инжекция, неизлечимо 
болният човек прекъсва своите 
страдания. Той преустановява 
единствено физическата болка 
на материалното си тяло. Стру-
ва ли си? Това тяло и бездруго е 
нещо преходно. Учебен матери-
ал и книга за поуки за след това. 
Знам, че някой ще каже - зависи 
от гледната точка! Ако смъртта 
е краят и след нея няма нищо 
друго, ако прераждане не съ-
ществува, тогава отговорът е по-
скоро положителен, съобразен 
единствено с моралните норми 
на обществото. Но ако прераж-
дането съществува, а то със си-
гурност съществува, независимо 

от вековните наслагвания и религиозните забрани, 
тогава отговорът става отрицателен. Преминавайки 
в духовните полета, страданието на прекъсналия така 
живота си човек се увеличава многократно. Често 
пъти е съпроводено с бързо ново прераждане, за да 
може Духът чрез него с новите изпитания и болка 
на новото физическо тяло да достигне пропуснатото 
ниво на пречистване и усъвършенстване.

Всеки наш следващ живот е поредният ни съдбо-
вен урок, който се иска да научим, и в неговия край 

да получим оценка било чрез 
продължителността на процеса 
на умиране, начина на умиране 
и съпроводената с това болка 
или пък другояче, с което ни 
се отваря пътят да преминем в 
следващия клас.

Краят на нашия жизнен ци-
къл е пряко зависим от оценката, 
която получаваме, за ценността 
и ползата от живота ни в личен 
и във Вселенски план.

Били сме добри ученици, 
следващи примерно пътя на 
своето духовно усъвършенства-
не и ето - краят идва неусетно и 
приятно.

Били сме обаче лоши учени-
ци, които са нанасяли непопра-

Евтаназия,  
прераждане, 
карма

сестра светлана Тилкова – алена, DTJ
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вими удари на околните. Тогава и краят е тежък и 
продължителен или насилствен.

Именно тук трябва да си зададем въпроса: Имаме 
ли право да предизвикваме преждевременна смърт? 
Заради съжаление или от ясното съзнание, че чове-
кът е обречен заради нелечима болест. Доброто же-
лание не означава, че крайният резултат ще е поло-
жителен за човека, пожелал евтаназията, както и за 
лекаря, съгласил се да я извърши.

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

Какво следва след осъществената евтаназия?

За човека, пожелал доброволно и с ясно съзнание 
своята кончина, мигът на смъртта определя началото на 
едно твърде дълго пречистване на Духа. Безсмислено 
изстрадано време в астралните нива и ненужно заба-
вено ново физическо въплъщение, ако не е незабавно 
или ако изобщо го има. Изборът е според величината 
на страданието, през което трябва да премине човекът, 
предпочел евтаназията пред живота. Къде е смисълът 
заради няколко земни години страдание, чрез които се 
пречистват натрупаните ни грешки, да забавим крачки-
те на съдбовния си път с векове. Евтаназията увеличава 
броя на преражданията на човека, съзнателно избрал 
пътя да бъде умъртвен, за да си спести безсмислието 
(според близките му) на едно обречено бъдеще. Евта-
назията неумолимо утежнява Кармата.

Последиците за лекаря, предизвикващ смъртта, 
са: този лекар съгласно Вселенските закони не се 
тълкува като убиец, но ако за тази “услуга” на лека-
ря е било заплатено, то кармичните му задължения 
се утежняват, все едно че е предизвикал насилствена 
смърт.

Ако лекарят е предизвикал смъртта на пациент, 
следвайки собствените си разбирания за хуманност, 
жал, осъзната невъзможност за излекуване на болния, 
то последиците, които ще понесе, ще бъдат свърза-
ни с кармичното наказание, че без право е променил 
съдбовния път на друг човек. Подобна изпреварваща 
времето си промяна изменя и усложнява съдбовните 
пътеки на близките на починалия човек, сам пожелал 
смъртта.

Изводът се налага от само себе си.

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

Само така можем да разберем и осмислим изку-
ството да умираме. А това изкуство се учи през всеки 
миг от нашия ден и нашата нощ и е в пряка и неотме-
нима връзка с другото изкуство - да живеем с любов 
към всички и всеки. Доколкото можем и го искаме. 

 nnDnn
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Продължение

Прабългарите на хан Аспарух 
създават българската дър-
жава в която се обособява 

новата българска народност. Тяхната 
прародина се е намирала може би ня-
къде в земите на днешен Афганистан 
или там някъде в тази част на Азия. 
Придвижването към Източна Европа 
е започнало през III в, като за опреде-
лен период от време те се установяват 
в прикаспийските степи, на север от 
Кавказ .

Тези прабългари се появяват за 
пръв път на Балканския полуостров 
през 480 г., когато воюват като съю-
зници на византийския император 
Зенон срещу остготите. По-късно те 
скъсват съюза си с Византия и започ-
ват да нападат бившият си съюзник. 
Някои от тези нападения били из-
вършвани съвместно със славяните. 

По това време, през средата на VI 
в., прабългарите, обитаващи земите на 
север от Кавказ започнали междуос-
обна войнна.  Разпокъсаните и боре-
щи се за освобождение прабългарски 
племена се обединяват около вожда 

на едно от племената (оногондурите) 
– хан Кубрат. Така бил създаден об-
ширен по територия военно-племе-
нен съюз наречен във византийските 
хроники „Старата Велика България“. 
Границите му се простирали на изток 
до река Кубан, на запад – до Днепър, 
на север – река Донец, на юг – Азов-
ско и  Черно море.

С идването си на сегашните бъл-
гарски територии, водените от Аспа-
рух далечни наши прадеди донесли 
интересната си материална и духов-
на култура, културата на хранене и 
различните лечебни методи, които 
използвали за справяне с болестите 
и травмите при почти еженевните 
сражения. Сред забележителните им 
достижения са медицинските и вете-
ринарни  познания.

Като често воюващ конен на-
род, който имал и уседнал и номад-
ски начин на живот, прабългарите 
познавали много добре човешката и 
животинска анатомия, както и най-
разпространените заболявания и ме-
тодите за справяне с тях. Имали пра-
вилни схващания относно диетата, 
хигиената и други начини на пред-
пазване от на широк кръг заразни и 
незаразни заболявания.

Скелетните останки на хора, по-
гребани на територията на Плиска и 
околностите й показват, че прабъл-
гарите са били хармонично развити 
физически и съответно – издръжли-
ви, работоспособни и боеспособни. 
Според изследователя В. Бешевлиев 
те били едри, добре сложени, с пра-
вилни лица и телесни пропорции. 

Кожата им била мургава, а косите – 
тъмни. 

Заслуга за доброто им физическо 
състояние имал начинът на хранене 
и активните физически натоварвания 
както в мирно време така и по време 
на война.

Употребявали нетлъсто месо, мля-
ко и млечни произведения.Типична 
млечна напитка на прабългарите е 
кумисът, произведен от  ферменти-
ралото кобилешко мляко . За храна 
по време на своите походи пригот-
вяли сушено конско месо. Идеалът 
за ядивните коне бил следният – ко-
гато се варяло конско месо за курбан, 
на повърхността на големия казан, в 
който се побирало цялото заклано и 
транжирано животно, трябвало да се 
обособи само едно кръгче мазнина, 
не по-голямо от монета.

Прабългарите не обичали храна 
от растителен произход.те не при-
емали растителната храна, тъй като 
вярвали, че разораването на нивите 
водело към тъмните пространства на 
мъртвите!!

Приемането на християнството, 
съжителството със славяни, визан-
тийци и други народи ги принудили 
се да променят стопанството си и от 
скотовъди да станат земеделци. Така 
лека-полека юртите били сменени с 
къщи и в местност с четири сезона по 
византийски модел се формирали се-
лища. Сабята е сменена с меч, създали 
се нови занаяти. Хората започнали да 
се изхранват с каши от житни култу-
ри – овес, ечемик, пшеница, просо, 

МеДициНа

История на храненето 
и лечението по 
българските земи
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лимец. В армията била сформирана 
пехота и войниците носели в торби 
най-вече булгур, който не се мухлясва, 
приготвя се бързо и има важни храни-
телни вещества.

Не по-маловажна от грижата за 
тялото на прабългарина била грижа-
та за душата. Схващането, че човекът 
се състои от материално тяло и да го 
наречем „етерно“ такова било широ-
ко разпространено. Жреческото съ-
словие имало грижата да помага при 
случаи, изразяващи се в различни усе-
щания за дискомфорт, при които чо-
век е физически здрав, но се чувства 
зле. От прабългарските си прадеди  
сме запазили техниките и словесните 
формули за борба с така наречените 
урочасвания, увреди от зли очи и т.н. 
В някои от ритуалите се използвала 
пречистващата сила на водата и огъня, 
познати днес под названието „гасене 
на въглен“. За предпазване от „лоши 
очи“ и „лоши мисли“ прабългарите 
носели, приготвени от жреците пред-
пазни муски от зъби на мечка, вълк, 

лисица и др.Много силна била 
вярата им в мистичната сила 
на минералите.  На болни от 
анемия или пациенти с кръ-
воизлив те давали  за пиене 
разтворен във вода или вино 
някакъв червен камък. Веро-
ятно става въпрос за черве-
на глина (или хума) – Argilla 
rubra, която е много богата 
на желязо.

Доброто познаване на 
билките и начините на из-

вличане на активните им със-
тавки било много важно за здра-

вето на прабългарите в мирно и 
военно време. Те носели изсушените 
растения в кожени кесии по време 
на походите си (мирни преходи или 
военни набези) и с помощта на во-
дата и лагерния огън приготвяли 
лечебни отвари, а смесвайки 
мазнина и стрити билки пра-
вели различни мехлеми. На 
особена почит във военно 
време бил белият равнец 
– използван и досега като 
ефективно средство против 

вътрешни и външни кръвоизливи. 
По-сложните рецепти и набавянето 
на специалните им съставки пък били 
задача на лечителя, който помагал 
при по-редки и трудни 

При обработване на рани и по-
сложни хирургически вмешателства 
прабългарските лечители използвали 
внимателно дозирани извлеци на мак, 
коноп, зърнеш, блян, мандрагора и 
др. растения.    Раните по тялото на 
воина били почиствани (промивани 
или обгаряни) и превързвани, а счуп-
ванията – намествани и обездвижвани. 
Прабългарите донесли на Балканския 
полуостров практиката на лечебното 
обгаряне (мокса), прилагана и досега 
в източните култури. Тя представлява 
запалване на малки топчици (при-
готвени от натопена в мазнина вълна 
или корени от тръстика), върху раз-
лични енергетични точки от тялото. 
Те активизирали вътрешната енергия 
и я пренасочвали към болния към оз-
дравяване.

За нас може и да звучи несери-
озно, но за древните българи маги-
ческите познания и мощ на предво-
дителя, който бил и върховен жрец 
и лечител, били от голямо значение. 
Магията за неуязвимост на войската 
вероятно успокоявала и мотивирала 
воините преди боя. А други видове 
магия сваляла стреса и заличавала 
ужасните спомени от сражението. 
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