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Изтече 2016 година, една година натоварена с 
много очаквания, разочарования и надежди. 
Европа и България са изправени пред пре-

дизвикателства, които до скоро считахме за далечни и 
чужди. Стотици хиляди емигранти и бежанци търсят 
сигурност и по-добър живот на Стария континент. 
Политиците ни дават противоречиви сигнали за раз-
решаването на тази криза и търсят все още ненамере-
ни решения. Радикализацията на обществото набира 
сила и политическите „сюрпризи“ в различните из-
бори по нашия континент не закъсняха. България за 
добро или не избра нов президент. Това доведе до 
поредната политическа криза.

Предстоят избори за ново 44-то Народно събра-
ние. Желанието за разумност тлее в душите ни, но 
дали ще се разгори, това никой не може да предви-
ди…

При все това, непоколебими в нашия път и с на-
деждата за победа на доброто и разума, надежда за 
един по-хубав и сигурен живот, ние ще посрещнем 
всички изпитания, пред които бъдем изправени.

Нека победи любовта към ближния и светът стане 
едно по-добро място за живот на всички ни!

Пожелавам на всички светли Коледни и Нового-
дишни празници!

Бог да Ви благослови! 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 Рицари и Дами,
Скъпи Постуланти и симпатизанти,
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На 15 октомври 2016 г. в Со-
фия се проведе XXIII Кон-
вент на Ордена на Рицари-

те Тамплиери на Йерусалим-Велик 
Приорат България. В церемонията 
взеха участие около 300 Рицари, Дами 
и Постуланти от Велик Приорат Бъл-
гария, както и 130 гости от Велики 
Приорати, членуващи в международ-
ния Орден на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим.

Дневният ред на мероприятието 
включваше приема на 24 Рицари и 
Дами, които по традиция и съгласно 
Устава на Великия Приорат България 
получиха своята аколада от Великия 
Приор, Негово Превъзходителство 
ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH. Церемонията продъл-
жи с повдигането в степен „Рицар 
Командер на Храма на Йерусалим“ 
на Рицаря Иван Цонев KCTJ, който 
беше въведен в длъжност Командер 
на Командерия „Цар Симеон I Вели-
ки“, със седалище в град Шумен и ос-
вещаването на новата Командерията, 
както и нейните знаме и меч. 

В рамките на XXIII Конвент на Ве-
лик Приорат България, за пръв път 
като Велики Приори присъстваха 
Негово Превъзходителство полко-
вник (о.р.) проф. Александър Шара-
вин GOTJ и Негово Превъзходител-
ство полк. (о.р.) Николай Сергиенко 
GOTJ. За своите заслуги в развитието 
на отношенията между техните орга-
низации и Велик Приорат България, 
както и за успехите им в укрепването 
на структурите на Ордена в техните 
държави, двамата бяха отличени лич-
но от Великия Приор, Негово Пре-
възходителство генерал-майор (о.р.) 
проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH, с 
Кръст за доблест-II степен – Кавалер 
на Кръста.

В церемонията беше включена и 
част, която беше водена от Великите 
Магистрални Офицери на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим.
 nnDnn
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В периода от 12 до 16 октомври 
2016 г., Велик Приорат Бълга-
рия беше домакин на есенните 

заседания за 2016 г. на Великия Ма-
гистрален Съвет и Великия Генерален 
Капитул на Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим. 

Официалните приветствия от Ве-
ликия Майстор, Негово Превъзхо-

дителство бригаден генерал Патрик 
Рей GCTJ, Великия Командер, Него-
во Превъзходителство полковник д-р 
Марсел Де Пичиото GCTJ и Великия 
Приор-домакин, Негово Превъзхо-
дителство генерал-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ, CMTH към Ве-
ликите Приори и другите членове на 
Ордена, гости на заседанията, както и 
церемонията по откриването на рабо-

тата на Великия Магистрален Съвет 
се състояха на символичната дата 13 
октомври. Великият Майстор прочете 
и кратко приветствие от Кралския по-
кровител на Ордена, Нейно височе-
ство Елизабет принцеса на Изенбург 
и Бюдин-ген, принцеса на Шлезвиг-
Холщайн-Зондербург-Глюксбург, ко-
ято поради лекарско предписание не 
присъства на заседанията на Великия 

Есенен Велик  
магистрален съвет - 2016  
и Велик генерален  
Капитул в софия
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Магистрален Съвет.

Част от основните теми, включени 
в дневния ред на заседанията включ-
ваха разглеждане на редица актуални 
за обществото в настоящия момент 
теми, в това число: тероризма и за-
плахите от неговото разпространение 
в световен мащаб; осигуряване на дос-
тъп до чиста питейна вода; пробле-
мите, свързани с кризата с бежанците 
от Близкия изток и др. Във вътрешно-
организационен за Ордена план бяха 
признати и присъединени като Ко-
мандерии на Ордена, организациите 
в Полша и Словения, съответно, чрез 
менторството на Великия Приорат 
Франция и Великия Приорат Италия. 
Не на последно място, за пореден път 
в международен план беше призна-
то и оценено положително постиг-
натото от Велик Приорат България 
като ментор, както и положените от 
българските Рицари и Дами усилия 
в работата им, чрез признаването и 
приемането в състава на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
на два нови Велики Приората в Русия 
и Украйна.

На всеки две години, съгласно Ус-
тава на Ордена, бива свикван и Вели-
кият Генерален Капитул. Тази есен, 
Капитулът беше проведен в София 
като беше обсъден протоколът от 
предишното заседание, състояло се 
в Бристол през 2014 г. В рамките на 
неговата работа бяха изнесени и до-
кладите на Великите Приори относ-
но дейността на Великите Приорати 
през последните месеци.

По инициатива на Великия Приор 
на Велик Приорат България, за пред-
ставители на висшето ръководство на 
Ордена бяха организирани редица 
срещи с бивши и настоящи държавни 
ръководители и пресконференция за 
представителите на медиите.

В програмата на официалните меро-
приятия за участниците в заседанията 
във Великия Магистрален Съвет, всич-
ки чуждестранни гости и членове на 
Велик Приорат България, бяха орга-
низирани посещение на Националния 
исторически музей и коктейл в Дом № 
2 в комплекса на резиденция „Бояна”.

Официалното закриване на заседа-
нията на Великия Магистрален Съвет 

 ВЕлиК ПриОрат България
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ВЕЛИКИЯТ МАЙСТОР ДОКТОР ХОНОРИС 
КАУЗА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ
По време на коктейла в „Дом № 2“ на Резиденция „Бояна“, организиран 
от Велик Приорат България, председателят на Обществената академия за 
наука, култура, образование, акад. Асен Богданов удостои Негово Превъз-
ходителство бригаден генерал Патрик Рей GCTJ с титлата „доктор хонорис 
кауза“ на академията. Великият Майстор на Ордена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим получи удостоверение и почетен медал като признание за 
приноса му в изграждането, развитието и интеграцията в световен мащаб на 
взаимни връзки в областта на науката, културата и образованието.
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се състоя преди обяд на 15 октом-
ври 2016 г. Тържествена гала вечеря 
с участието на малко повече от 350 
Рицари, Дами, Постуланти и симпа-
тизанти, както от чуждестранните де-
легации на Великите Приорати, така 
и от България беше заключителното 
събитие в програмата.

Равносметката от работата на вър-
ховния орган на Ордена бяха две де-
кларации по актуални за обществото 
в межуднароден план теми – чистата 
питейна вода и тероризма, както и 
утвърждаването на тенденцията за 
структурно укрепване и разширяване 
на Ордена. В следствие на усилията 
на Великия Приор, Негово Превъзхо-
дителство генерал-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ, CMTH, Органи-
зационната комисия на Велик Прио-
рат България, под председателство-
то на Димитър Владимиров KCTJ и 

всички Рицари, Дами и Постуланти 
заети с цялостното планиране, орга-
низиране и провеждане на есенното 
заседание на ВМС в София, всички 
чуждестранни гости останаха с пре-
красни и незабравими, по техни думи 
впечатления. Всеобщото мнение, ко-
ето беше многократно изразявано от 
редица представители на ръковод-
ството на Ордена и Велики Приори 
по време на техния престой в Бъл-
гария и потвърдено, чрез анонимна 
анкета проведена под ръководството 
на Генералния Канцлер на Ордена на 
Рицарите Тамплиери, Дейл Старкс 
GCTJ, е че Велик Приорат България 
е вдигнал високо летвата за организи-
ране на международни мероприятия 
на Ордена и е дал пример за планира-
не и изпълнение на организационни 
планове, с който всички трябва да се 
съобразяват в бъдеще.  nnDnn





14     Тамплиер • декември 2016 г.

След като преди пет години 
беше създадена под ментор-
ството на Велик Приорат 

България, първата Командерия в 
Москва, а преди четири – първата 
Командерия в Киев, на 13 октомври 
2016 г. в София, по време на заседа-
нието на Великия Магистрален Съ-
вет бяха връчени на новите Велики 
Приори на Русия и Украйна, офици-
алните лицензионни споразумения 
и документи за признаване на новите 
Велики Приорати като пълноправ-
ни членове на Орден на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим. Чрез този 
акт, международното ръководство на 
Ордена за пореден път оцени и при-
зна усилията на Рицари и Дамите, 
членове на Велик Приорат България 
с цел разширяване на дейността на 
Ордена на територията на тези две 
държави. Беше отчетен и несъмне-
ният личен принос на Великия При-
ор на България, Негово Превъзходи-
телство генерал-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ, CMTH, както и 
непоклатимата вяра и упорството на 
Рицарите, Дамите и Постулантите от 
Русия и Украйна, които чрез своите 
благотворителни, образователни и 
други общественополезни дейности 
постигнаха укрепването на своите 
организации и изпълниха изисква-
нията на международния Орден, за 
да бъде признат статусът им на Ве-
лики Приорати.

Да пожелаем на Братята и Сестри-
те от Велик Приорат Русия и Велик 
Приорат Украйна, да следват неот-
клонно Христовия път и да защитават 
с достойнство, както са го правили и 
досега, честта да се наричат Рицари и 
Дами-Тамплиери!  nnDnn

Русия и Украйна – 
Велики Приорати
Новите пълноправни членове на международния 
Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим бяха 
приети официално в София

 ВЕлиК ПриОрат България
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По покана на Великия Приор 
на Великия Приорат Гърция, 
Негово Превъзходителство 

д-р Павлос Цолакян GCTJ, делегация 
на Велик Приорат България, водена 
от Великия Приор, Негово Превъзхо-
дителство генерал-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ, CMTH взе учас-
тие в първия Международен тампли-
ерски икономически форум, който се 
проведе на 2 и 3 декември 2016 г. в 
Солун (Гърция).

Бяха изнесени редица доклади, 
свързани със състоянието на иконо-
мическите отношения между Русия 
и Гърция, с обществено-икономи-
ческото състояние и възможностите 
за инвестиции в Армения и др. Ве-
ликият Приор на България запозна 
присъстващите с политическото и 
икономическото състояние на Бъл-
гария през последните години, както 
и за промените икономически план, 
които са настъпили като резултат от 
финансовата криза. Той очерта още и 
положителните тенденции от послед-
ната година и даде примери за отрас-

лови възможности за икономическо 
събуждане и развитие, както и за чуж-
дестранни инвестиции. Тамплиери 
финансови и икономически анали-
затори, преподаватели по икономика, 
дипломати и други взеха участие в об-
съжданията на темите представени по 
време на този форум, както и иконо-
мическото състояние на балканския 
регион като цяло.

След закриването на работата на 
форума, беше проведен и национа-
лен Конвент на Велик Приорат Гър-
ция, на който бяха приети 9 нови Ри-
цари и една Дама. Великият Приор на 
Велик Приорат Гърция връчи редица 
отличия на Рицари и Дами-члено-
ве на Ордена, духовни и граждански 
лица. Не на последно място за заслуги 
в развитието на отношението между 
двата Велики Приората, Негово Пре-
възходителство д-р Павлос Цолакян 
GCTJ удостои Великия Приор на 
България с титлата Почетен Велик 
Приор на Велик Приорат Гърция и 
му връчи позлатен жезъл, символ на 
това отличие. nnDnn

I-ви международен тамплиерски 
икономически форум и Конвент 
на Велик Приорат гърция





16     Тамплиер • декември 2016 г.

При посещението си Гърция, 
по покана на Великия При-
ор на Велик Приорат Гърция, 
Неогово Превъзходителство 
д-р Павлос Цолакян, Великият 
Приор на България се срещана 
с Великия Капелан на Великия 
Приорат Гърция и представи-
теля на Арменската православ-
на църква във Венецуела.

По инициатива и покана на Негово Превъзходителство гене-
рал-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH беше ор-
ганизирана среща с Негово Величество Симеон II, на която 
присъстваха и висши представители на международното ръко-
водство на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим.

Като част от срещите организирани от Великия 
Приор на България във връзка с провеждането на 
Великия Магистрален Съвет на ордена в София, се 
проведе среща и с вицепрезидента на Република 
България, госпожа Маргарита Попова. На срещата 
присъстваха и присъстваха и висши представите-
ли на международното ръководство на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим.

Великият Приор на Велик Приорат 
България, Негово Превъзходител-
ство генерал-майор (о.р.) проф. Ру-
мен Ралчев GCTJ, CMTH се срещна 
с личен представител на Великия Ге-
нерален Капелан на Ордена епископ 
Муниб Юнан, отец Джонас Бодин.

По време на своето посеще-
ние в Йордания, Великият 
Приор на Велик Приорат 
България, Негово Превъз-
ходителство генерал-майор 
(о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH, проведе сре-
ща с представители на ръко-
водството на Университета 
на Йордания в Аман, проф. 
Зиад Мохамад и проф. 
Юсуф Абдалат.

срЕщи На ВЕлиКия ПриОр
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срЕщи На ВЕлиКия ПриОр

По инициатива и 
покана на Великия 
Приор на Велик 

Приорат България, Негово 
Превъзходителство гене-
рал-майор (о.р.) проф. Ру-
мен Ралчев GCTJ, CMTH 
беше организирана среща 
между представител на една 
от най-големите организа-
ции на офицери резерви-
сти в САЩ и най-голямата 
аналогична организация в 
Русия, генерал майор (о.р.) 
Джефри Едуард Филипс и 
армейски генерал (о.р.) Ми-
хаил Алексеевич Мойсеев. 

Допълнително с активно-
то участие на председателя 
на „Съюза на офицерите 
и сержантите от запаса и 
резерва” (СОСЗР), генерал-
лейтенант (о.р.) Стоян То-
палов в Централния военен 
клуб в София се проведе 
среща-дискусия с ветерани 
и резервисти на тема: "Роля-
та на резервистките органи-
зации и движения за опазва-
нето на мира в света".

Официалната програма 
на срещата включваше и 
поднасяне на венци на Гро-
ба на незнайния войн в сто-
лицата.

Представителите на Съ-
юза на ветераните в Русия и 
Асоциацията на офицерите 
от резерва на САЩ се срещ-
наха и с редица представи-
тели на международния Ор-
ден на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим и взеха учас-
тие в заседание на Велики 
Магистрален Съвет.  nnDnn

Историческа среща 
между сАЩ и Русия  
в България
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галЕрия 900 

Изложбата на пазарджишките 
творци Маргарита Иванова 
и Спас Киричев KTJ, оза-

главена „Хроники“ беше открита на 
10 октомври 2016 г. в „Галерия 900“ 
на Велик Приорат България (София, 
ул. „Богатица“ № 10). Ценителите на 
изящните изкуства успяха да се насла-
дят на малки пластики и керамични 
пана, които разказват чудната исто-
рия на Тамплиерите, пренасят ни в 
отминалите времена на сътворението 
на буквите, водейки ни уверено през 
лабиринтите на историята. 

Да се създаде темпорална рамка на 
исторически пейзаж е трудоемка, но и 
увлекателна задача. Творческият тан-
дем Иванова-Киричев дава отговори 
на загадки, но и поставя много въпро-
си чрез творбите си. Възприемането 
на изкуството е субективно, но всяка 
от творбите има своето специфично 
излъчване и провокира възприятия-
та на публиката. Четири от паната на 
Маргарита Иванова интерпретират 
важни моменти от развитието на Ор-
дена на рицарите тамплиери от Йе-
русалим. С помощта на своя талант 
авторката открехва страници, които и 
до днес вълнуват последователите на 
древни тайни и легенди. Пред очите 
на посетителя се разтваря портата към 
необичайното и предизвикателно 
тълкуване на историческия пейзаж. 

Работите на Спас Киричев издават 
душевността на естет, който търси 
малката закачка със зрителя и го заста-
вя да предприеме своето пътешествие 
в света на асоциациите. Многоплас-
товите идеи извират от метала, за да 
влязат в съприкосновение с мисълта. 
Пластиките са въздействащи, лишени 
от излишна бъбривост и натрапчи-
вост. Като цяло изложбата "Хрони-
ки" може да бъде наречена бутикова, 
защото представи фрагменти от ми-
налото, родени в мисълта на двама 
души, които ги съчетават по изклю-
чителен начин.  nnDnn

„Хроники“  
от метал и керамика



Тамплиер • декември 2016 г.     19  

галЕрия 900 

На 29 ноември 2016 
г. в „Галерия 900“ 
на Ордена на Ри-

царите Тамплиери на Йе-
русалим-Велик Приорат 
България (София, ул. „Бо-
гатица“ № 10) беше открита 
за публиката необятния свят 
на един изключително ярък 
и самобитен творец. Худож-
ник с необикновен вътре-
шен мир, с неповторимо 
виждане за живота, Кеазим 
Исинов почти пет десетиле-
тия отваря очите ни за кра-
сотата, убеждава ни, че до-
брото съществува, че трябва 
да творим добро.

Победителят сред 32000 
художници от цял свят в 
конкурса „Милениум“ на 
тема „ 1001 причини да 
обичаш земята“ в Холандия 
е обявен през 2005 година 
за „Художник на хилядоле-
тието“. 

И в новия век изкуството 
на Кеазим Исинов преодо-
лява с лекота границите на 
пространството и времето. 
С пророческата си дарба го-
лемият художник преоткри-
ва истинските стойности, 
осмисля вечните теми, въл-
нували от векове рицарите-
тамплиери.

Кеазим Исинов продъл-
жава да ни радва, да ни по-
разява със способността си 
всеки път да е познат и бли-
зък и едновременно с това – 
различен и изненадващ.

С изложбата „Отвъд вре-
мето“, която ще продължи 
до 15 декември 2016 г., ще 
имате възможност да се до-
коснете до светлата магия 
на някои от последните му 
творби.  nnDnn

„Отвъд времето“
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КОМаНДЕрии

На 30.09.2016 г. в гр.Смолян в клуб „ Тамплиер“ се проведе поредния за 
годината Събор на Командерия 022 „ Св. Висарион Смолянски“.

Командерът Брат Таньо Стайковски представи дейността на Ко-
мандерията за изминалият период от последният Събор и предстоящите зада-
чи и събития до края на 2016 година.

Извърши се Ритуал за приемане на Постулант.

Съборът по традиция завърши с Братска Агапа, на която присъстваха и 
всички гости на Събора. nnDnn

Събор на командерия 
„свети Висарион 

смолянски“
гр. Смолян, 30 септември 2016 г.
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КОМаНДЕрии

Събор на командерия 
„свети Андрей Първозвани“

гр. Разград, 7 октомври 2016 г.

На 7 октомври 2016г. в Разград 
се проведе ритуален Събор 
на Командерия „Св. Андрей 

Първозвани”. В Съборната зала при-
състваха Командерът на Командерия 
„Цар Калоян“ Младен Станев, KCTJ, 
Рицари, Дами, Постуланти и гости.

Командерът Денчо Бояджиев, KCTJ 
запозна присъстващите с дейността 
на Командерията между двата Събора 
и с предстоящите събития до края на 
годината. На всички Братя и Сестри 
от Командерия „Св. Андрей Първоз-
вани“ бе изказана специална благо-
дарност за отличната организация на 
пролетния Конвент на Велик При-
орат България, проведен през месец 
юни и чийто домакин беше Разград. 

Сестра Бонка Миланова, представи 
доклад на тема „Йод дьо Сен Аман”. 

Приет беше един нов Постулант. 
nnDnn
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КОМаНДЕрии

Събор на командерия 
„свети Иван Рилски“

гр. София, 13 октомври 2016 г.

На 13 октомври 
2016 г., в Ритуал-
ния дом – „Клуб 

2008“ в София, беше про-
веден ритуален Събор на 
Командерия „Св. Иван 
Рилски”. 

По време на Събора 
беше приет един нов Пос-
тулант.  nnDnn
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КОМаНДЕрии

Събор на командерия 
„Улпия“

гр. Пловдив, 22 ноември 2016 г.

В комплекс „Джия бийч”, в гр. 
Пловдив, на 22 ноември 2016 
г. беше отбелязана тържестве-

но с ритуален Събор 10-тата годиш-
нина от създаването на Командерия 
008 „Улпия“. На Събора присъстваха 
Великият Приор, Негово Превъзхо-
дителство генерал-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ, CMTH, Велики 
Офицери и гости от други Команде-
рии. По време на ритуала, Великият 
Приор връчи на Командера на Ко-
мандерията, Сестра Росица Касабова, 
DCTJ почетен плакет във връзка с го-
дишнината на Командерията.

Дневният ред на Събора включва-
ше още прием на нови Постуланти 
и въвеждане в длъжност Канцлер на 
Командерия "Улпия". nnDnn
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КОМаНДЕрии

На 23 ноември 2016 г., в Ри-
туалния дом – „Клуб 2008“ 
в София, беше проведен 

съвместен ритуален Събор на Коман-
дерия 002 „Св. Иван Рилски“ и Ко-
мандерия 014 „Св. Йоан Кръстител“. 
Работата на Събора беше почетена от 
Великия Приор, Негово Превъзходи-
телство генерал-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ, CMTH, Великия 
Секретар и Командер на Командерия 
015 „Св. Архангел Михаил“, Високо-
уважаемия Брат Светозар Стефанов, 
GOTJ, Великия Офицер, Високо-
уважаемата Сестра Рада Пангелова, 
DGOTJ, Председателя на Организа-
ционната комисия на Велик Приорат 
България, Високоуважаемия Брат Ди-
митър Владимиров, KCTJ, Командера 
на Командерия 016 „Св. св. Констан-
тин и Елена“, Многоуважаемия Брат 
Димитър Боянов KCTJ, Командера на 
Командерия 021 „Св. Лазар Българ-
ски“, Многоуважаемия Брат Богомил 
Петков KCTJ, Почетните Командери  
на Командериите „Св. Иван Рилски“ 
и „Св. Йоан Кръстител“, Многоува-
жаемия Брат Иван Дочовски KCTJ и 
Многоуважаемата Сестра Мария Ге-
нова, DCTJ.

След тържественото откриване на 
Събора Командерите на двете Коман-
дерии говориха за събитията от по-
следните Събори досега.

В Командерия „Св. Иван Рилски“ 
беше приет нов Постулант. Бяха на-
значени нови Секретари на двете Ко-
мандерии. Рицарят Павлин Якимов, 

Съвместен Събор на 
командерии 

„свети Иван Рилски“
„свети Йоан Кръстител“

гр. София, 23 ноември 2016 г.



Тамплиер • декември 2016 г.     25  

КОМаНДЕрии

KTJ изнесе доклад на тема „Ползата 
от грешките“, който беше изслушан с 
интерес от присъстващите.

За принос към организирането на 
Есенния Конвент на Велик Приорат 
България, провеждането на Великия 
Магистрален Съвет на Ордена в Со-
фия, както и към Командерия „Св. 
Иван Рилски“ бяха наградени: Сестра 
Гергана Николаева DTJ, Сестра Ми-
лена Станчева DTJ, Брат Владимир 
Харизанов KTJ и Брат Иван Муста-
ков KTJ.

Великият Приор на Велик Прио-
рат България Негово Превъзходи-
телство генерал-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ, CMTH поздра-
ви Командериите за решението за 
съвместен Събор, отправи поздрави 
към новоприетия Постулант и ново-
назначените, като подчерта изключи-
телната отговорност на длъжността 
на Секретаря. Оценката за нивото на 
провеждане на Великия Магистрален 
Съвет в България е с близо 90% одо-
брение, което е два пъти повече от 
най-високата оценка, получавана до-
сега в други страни. Ние сме горди с 
постигнатото, добави той.

Великият Секретар, Многоуважае-
мият Рицар Светозар Стефанов GOTJ 
също поздрави членовете на двете 
Командерии, новите им Секретари и 
новия Постулант. nnDnn
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КОМаНДЕрии

В Ритуалния дом – „Клуб 2008“ в 
София, на 24 ноември 2016 г., 
когато Българската православ-

на църква чества деня на Света Ека-
терина, беше проведен тържествен 
Събор на едноименната Командерия 
за отбелязване на деветата годишнина 
от нейното създаване. 

По време на Събора бяха приети 
двама нови Постуланти.  nnDnn

Събор на командерия 
„света Екатерина“

гр. София, 24 ноември 2016 г.
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КОМаНДЕрии

Събор на командерия 
„св. св. Константин и Елена“

с. Паталеница, 26 ноември 2016 г.

Командерия 016 „Св.
Св.„Константин и Елена“ 
(Пазарджик) проведе риту-

ален Събор на 26 ноември 2016 г. в 
църква-музей „Св. Димитър“ в село 
Паталеница. 

По време на Събора, Командерът на 
Командерията запозна присъстващи-
те с информации относно събитията 
от последния Събор до сега. nnDnn
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КОМаНДЕрии

На 29 септември 2016 г. беше 
открит нов библиотечно-
информационен център и 

първата класна стая „Кирилица“ в 
столичното 44 СУ. На мястото на ста-
рата училищна библиотека бяха обо-
собени две зали – в едната на нови 
стелажи е поместен библиотечният 
фонд, а другата, оборудвана с някол-
ко работни места, информационни 
табла, лаптопи и интернет връзка, ще 
бъде място за търсене на информа-
ция и самостоятелна работа на учени-
ците.

Реализирането на тази инициатива, 
започва още в края на 2015 г., когато 
Командерия „Света София“ предста-
вя на вниманието на Великия Приор, 
Негово Превъзходителство ген.-ма-
йор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, 
CMTH проект за украса на класна стая 

на тема „Кирилицата“. 

Таза идея се заражда първо като съз-
даване на проект за дизайн, след което 
се разраства до цялостна концепция 
за декорация на една класна стая по 
темата. Инициативата е в подкрепа на 
учителите и ще помага на учениците 
да усвоят по-бързо знанията и да из-
градят трайно чувство за силата на ду-
мите, за създателите и пазителите на 
Кирилицата и нейните непреходни 
цен-ности, значими за цяла Европа. 

Модерната придобивка беше съ-
проводена и от дарение на книги за 
училищната библиотека от Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йеруса-
лим-Велик Приорат България. На 
церемонията по откриването при-
състваха Негово Превъзходителство 
ген.-майор (о.р.) проф. Румен Рал-

чев GCTJ, CMTH, Високоуважаемият 
Брат Витан Иванов – Велик Офицер 
на Протокола и Почетен Командер 
на Командерия „Св. София“, кметът 
на район „Подуяне“ г-жа Ева Митова, 
представители на Столична община, 
Община „Подуяне“, Столична биб-
лиотека и др.

Директорът на училището г-жа Та-
тяна Михайлова се обърна с благодар-
ствени думи към дарителите. Великият 
Приор представи накратко мисията на 
Ордена на Рицарите Тамплиери и не-
говата дейност в България и подари 
книги за новата училищна библиотека. 

Четвъртокласници поздравиха гос-
тите с кратка художествена програма, 
след което по стара българска тради-
ция центърът беше открит с лисване 
на менче с вода. nnDnn

Първа класна 
стая „Кирилица“



Тамплиер • декември 2016 г.     29  

На 08.11.2016 г. в галерия „Фи-
липополис“ Командерия 
„Улпия“ - Пловдив офици-

ално представи две книги, издадени 
от Ордена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим - Велик Приорат Бъл-
гария.

Първата книга е „Българският сред-
новековен костюм XIII – XIVвек“ с 
автор Калина Атанасова. Тя предста-
влява изследване на облеклото през 
Второто българско царство. Основ-
ният обект на проучването е “живата” 
носия, която се ползва в ежедневието, 
търпи влияния и промени, отразява 
модни тенденции, обществено поло-
жение и родова принадлежност. С цел 
максимално ясно и нагледно предста-
вяне на събраната информация кни-
гата е цветна и богато илюстрована. 

Същността и предимствата на 

книгата представиха журналистката 
Екатерина Костова и Командера на 
Командерия „Улпия“ – Пловдив – 
Росица Касабова DTJ.

Втората книга е „Рицарите там-
плиери в историята на България“ 
с автор Красимир Джамбазов KTJ. 
Тя разглежда от различни ъгли пре-
сечните точки между историята на 
тамплиерите и историята на Бълга-
рия. В книгата се разглеждат факти 
и реликви, свързани със съдбата на 
тамплиерите, но оставили отпечатък 
и в българската история. Показана е 
ролята и връзките на владетелите от 
Второто българско царство с основ-
ните играчи на историческата сцена 
по време на кръстоносните походи. 
Представят се сведения за филипо-
полските херцози и съпричастността 
им с тамплиерството, историята на 

Представяне на 
книги, издадени от 
Великия Приорат

известен рицар тамплиер, станал зна-
тен български зет и др. Особено вни-
мание заслужава главата за тройната 
връзка: богомили – катари – тампли-
ери. Изобилстваща от документи, тя 
не само повдига завесата над считани 
за неудобни истини, но и дава въз-
можност за един по-модерен прочит 
на богомилство и катарство и тяхната 
реабилитация като исторически явле-
ния, изпреварили времето си. 

За книгата и за ролята на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим-
Велик Приорат България в съвре-
менното българско общество слово 
произнесе Великият Приор, Негово 
Превъзходителство генерал-майор 
(о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, 
CMTH.

Пловдивската публика и обществе-
ност проявиха изключителен интерес 
към събитието. Галерия „Филипопо-
лис“ се оказа тясна за всички, които 
искаха да си закупят книга с автограф 
или да научат нещо повече за съвре-
менната организация на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим в 
България.  nnDnn
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Специалното училище за уче-
ници с увреден слух „Проф. 
д-р Дечо Денев“ – гр. София 

участва благотворително в Събитие, 
организирано от Милена Станчева, 
DTJ, член на Командерия „Св. Иван 
Рилски“. Салонът AVITALIS за Био и 
натурални продукти се проведе на 18 
и 19 ноември в хотел „LES FLEURS” 
в центъра на столицата.

Учениците от училището с радост 
приеха поканата да бъдат сред учас-
тниците в Салона. Те се бяха постара-
ли да измайсторят Коледни пакетчета 
с билкови курабийки, изящно изри-
сувани камъчета и глинени фигурки, 
изтъкани от тях малки пана и разде-
лители за книги. В кутията за благот-
ворителност те събраха 156 лв., които 
ще използват за дейността на творче-
ските работилници в училището.

На 15 март 2016 година брат Борис 
Димитров, KTJ и Ваня Георгиева, DTJ 
от Командерия „Свети Иван Рилски”, 
част от Ордена на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим, Велик Приорат 
България дариха мултифункционал-
на офис машина (принтер, скенер и 
копирна машина) на Средното спе-
циално училище с детска градина за 
деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо 
Денев” – гр. София. To е първото в 
България и на Балканския полуостров 
училище за деца със слухови наруше-
ния. В него се обучават деца от цялата 
страна по общобразователни про-
грами , като се изучават и специални 
предмети – индивидуални и групови 
занятия за развитие на слуха и говора, 
развитие на речта, реч и предметна 
дейност, фонетична ритмика и мото-
рика, музикални стимулации. 

Дарението с благодарност и радост 
бе прието от директорът на училище-
то, г-жа Севделина Джонгарска. 

Тя връчи благодарствено писмо, 
адресирано до Ордена на Рицари-
те Тамплиери на Йерусалим, Велик 
Приорат България. nnDnn

Благотворително участие на 
столично училище в събитие на 
Командерия „св. Иван Рилски“

КОМаНДЕрии
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1. Габрово- 
Дом на хумура и сатирата

И в миналото, и сега, да си роден в 
Габрово е нещо като привилегия. Га-
бровци умеят да пестят и да се пазарят, 
защото пестеливостта тече в жилите 
им; знаят как се постига от нищо нещо 
- безценен урок от прадедите им, а зада-
де ли се криза - пускат в ход чувството 
си за хумор, защото друго не им остава. 
За тази най-спестовна и остроумна част 
от българското население се разказват 
многобройни анекдоти. Именно те са 
създали феномена "Габровски хумор", 
който е жив и здрав и днес.

"Казват, че габровци режат опаш-
ките на котките, за да се затваря по-
бързо след тях вратата и да не изстива 
собата." Ето защо черната котка с от-
рязаната опашка се е наложила като 
траен символ на град Габрово.

Местния фолклорен хумор и весе-
лите карнавални традиции в Габрово, 

благоприятстват раждането на идеята 
за създаването на ДОМА НА ХУМО-
РА И САТИРАТА. А той става реа-
лен факт на 1 април, 1972 г.

Днес, Домът на хумора и сатира-
та продължава да изпълнява своята 
МИСИЯ - "да поощрява създаването 
на хумористично творчество, като 
организира международни конкурси, 
изложби и форуми по въпросите на 
хумора и сатирата; да съхранява и по-
пуляризира хумористичното наслед-
ство на народите, отчитайки специ-
фиката и традициите на всяка нация; 
да изпълнява ролята на посредник и 
чрез силата на общочовешкия хумор 
да хвърля мостове между позиции на 
противопоставяне и нетолерантност в 
името на разбирателството и взаимо-
зачитането на народите по света."

2. Габрово-Интерактивен 
музей на индустрията
 Единственият по рода си на Балкан-
ския полуостров, той отразява най-

новите тенденции в музейното дело. 
Най-новата туристическа атракция 
в града е открита на 21 март 2014 г. 
в столицата на хумора и сатирата, за 
да пресъздава индустриалното на-
следство на Габрово, предлагайки на 
посетителите вълнуващо пътешест-
вие през три исторически епохи – 
индустриализация,социализъм и съв-
ремие.

Тематиният декор и специфичният 
дух на времето са обогатени с вирту-
ални разказвачи, множество визуални, 
звукови и светлинни ефекти. Модер-
на зала за 3D прожекции представя 
най-красивите и емблематични забе-
лежителности в околността, а високо-
технологично оборудване привлича 
минувачите с незабравимо вечерно 
светлинно шоу, прожектирано на фа-
садата.

Музеят предлага на своите гости 
иновативно интерактивно изживяване 
в област от социално-икономическия 
живот, традиционно достъпна един-
ствено в антикварната литература и 
старите архиви. Сега в Габрово ви 
очаква една нова форма на представя-
не и възприемане на информацията, 
която провокира посетителския ин-

Предложение за 
поклоннически 
маршрути
на територията на Габровска област
(продължение от предишния брой)

ПОКлОННичЕсКи Маршрути
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терес за поредица от опознавателни 
открития.

Разстояние от Дом на хумура и са-
тирата до Интерактивен музей на ин-
дустрията -1,5 км,с автомобил 10 -15 
минути

3.Соколски манастир  
„Успение Богородично”
 Манастирът е основан през 1833 г. 
от Архимандрит Йосиф, известен 
по-късно в борбата за църковна ав-
тономия като униатски архиепископ 
Йосиф Соколски. Той дошъл тук от 
Троянския  манастир заедно с йеро-
монах Агапий през 1833 година. До 
входа на близката пещера построили 
малка дървена църквица, а следващата 
година я съборили и на същото мяс-
то, със средства и помощ на селяните 
от близките села Етъра и Нова маха-
ла, изградили днешният голям храм.  

Представлява красива еднокораб-
на, едноапсидна, еднокуполна сграда 
с две конхи и открит притвор - забе-
лежителен паметник на българската 
възрожденска архитектура. През 1862 
поп Павел Зограф и синът му Никола 
от с. Шипка, Казанлъшко украсяват 
със стенописи наосът на църквата и 
обширната й нартика. Изографисва-
нето продължило през 1935 г., а през 
1836 г. в манастира е открито килий-
но училище, а по-късно се превръща 
в образователен център, където учи-
телствува Неофит Бозвели.

Соколовският манастир взема ак-
тивно участие и в  националноосво-
бодителните борби. На 31 юли 1856 
г. в него се установява четата на Ка-
питан дядо Никола, с намерение да го 
превърне в център на въстанието, а 
по време на Априлското въстание, на 
1 май 1876 г., тук е сформирана четата 
на воеводата Цанко Дюстабанов. Ва-

сил Левски също е намерил подслон 
тук. По време на Руско-турската вой-
на манастирът е бил превърнат във 
военна болница. Малка музейна екс-
позиция пази реликви от борбата за 
освобождение. 

В параклиса на манастира са запа-
зени иконите на Св. Богородица и 
Иисус Христос, рисувани от Захарий 
Зограф (1810-1853). 

Понастоящем манастирът е по-
стоянно действащ и представлява 
комплекс от черква, жилищни и сто-
пански сгради. Унищожените при 
пожари през 1918 г., 1924 г. и 1938 
г. части на манастира са възстанове-
ни през периода 1980-1982 година. 
Манастирът е обявен за паметник на 
културата. 

Манастирът е живописно рaзпо-
ложен по горното течение на река 
Янтра, високо сред северните склоно-
ве на Стара планина - на 4 километра 
южно от етнографското селище Етъ-
ра и на 12 километра югоизточно от 
Габрово. 

Разстояние от Интерактивен музей 

на индустрията до Соколски манастир- 
9,4 км,с автомобил 30-35 минути

4.Архитектурно- 
етнографски комплекс 
„ЕТЪР”
 АЕК "Етър" е първият по рода си 
музей в България. Той е открит на 
7.09.1964 г. Музеят е разположен ва 
8 км. южно от гр. Габрово. Идеята 
за създаването на Етъра приднадле-
жи на Лазар Донков " В досегашните 
музейни експозиции не можеше да 
се постави зрителят в непосредствен 
контакт с отминалата действителност. 
Всичко това беше причината - пише 
Донков - да се роди у мен мисълта да 
се създаде действащ музей на откри-
то.... за да може миналото да стане 
видимо, лесно за възприемане и раз-
биране, да може да се съхрани това 
огромно национално богатство." 

В музея са разположени 50 обек-
та - технически съоръжения на вода, 
къщи със занаятчийски работилници, 
обекти с обществено значение. Целта 
на музейната експозиция е да разкрие 
архитектурата, бита и стопанското 
минало на Габрово и Габровския край 
през Възраждането - втората полови-
на на ХVІІІ в. и ХІХ в. Това е време, 
когато в града се развиват над 26 за-
наята, чиито изделия намират пазар в 
Букурещ, Виена, Марсилия, Анадола. 
През 1835 г. тук се открива Първо-
то светско новобългарско училище. 
Благоприятните икономически и по-
литически промени, настъпили в им-
перията сред 30-те години на ХІХ в. 
допринасят за издигането на Габрово 
като значителен стопански, духовно-
просветен и търговски център. 

Разстояние от Соколски манастир 
до Архитектурно-етнографски ком-
плекс „ЕТЪР” -3 км,с автомобил 10 
минути

nnDnn
(Следва продължение)
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ОрДЕНът

По време на есенната среща 
на Великия Магистрален 
Съвет на Ордена на Рица-

рите Тамплиери и като част от цере-
монията на XXIII Конвент на Велик 
Приорат България, международното 
ръководство се включи с повдига-
не в Степени, ритуално въвеждане в 
длъжност на избраното ръководство 
на международния Орден, както и с 
удостояването на Рицари и Дами с 
международни награди. 

В степен „Велик Офицер на Хра-
ма на Йерусалим“ (GOTJ) бяха пов-
дигнати Великият Канцлер на Велик 
Приорат Белгия, Давид Вагеманс и 
Великият Церемониалмайстор на Ве-
лик Приорат Сърбия, Петър Борачев. 
В степен „Велик кръст на Храма на 
Йерусалим“ (GCTJ) бяха повдигна-
ти Великият Приор на Аржентина, 
Негово Превъзходителство Рамиро 
Гереро и Великият Приор на Белгия, 
Негово Превъзходителство проф. д-р 
Франсис Сомвил. 

В рамките на връчените награди, 
от българска страна бяха удостоени 
Великият Приор, Негово Превъз-
ходителство генерал-майор (о.р.) 
проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH с 
най-висшето отличие на ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
– Почетен медал на Великия Майстор 
(CHTH) за изключителни заслуги за 
утвърждаването и разширяването на 
Ордена; и Великият Офицер на Ве-
лик Приорат България и съпредседа-
тел на Комисията за 900-та годишни-
на към международния Орден, Сестра 
Мария Стефанова GOTJ с Награда за 
похвална служба.  nnDnn

Въвеждане в 
длъжност на 
избраното 
ръководство 
на osmth  и 
удостояване с 
международни 
награди



В рамките на Великия Ма-
гистрален Съвет беше офи-
циално връчено на Великия 
Приор на България, Негово 
Превъзходителство генерал-
майор (о.р.) проф. Румен 
Ралчев GCTJ, CMTH писмо-
то за назначаване за Легат 
на международния Орден 
на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим при Българската 
православна църква.  nnDnn

ВЕЛИКИЯТ ПРИОР – ЛЕГАТ НА ОРДЕНА ПРИ БПЦ



34     Тамплиер • декември 2016 г.



Тамплиер • декември 2016 г.     35  

ООН

На 05 октомври Съветът за 
сигурност на ООН едино-
душно избра нов генерален 

секретар на организацията. Бившият 
португалски премиер и опитен поли-
тик Антониу Гутериш ще поеме ща-
фетата от досегашния ръководител 
на ООН Пан Ги Мун. Португалецът 
беше пълен фаворит, след като полу-
чи 13 положителни гласа от възмож-
ни 15. След това гласуване кандидату-
рата на Гутериш ще бъде предложена 
за одобрение и от Общо събрание на 
ООН.

ООН: Лекарството не тряб-
ва да бъде лукс, достъпно 
само за богати хора

Генералният секретар на ООН обна-
родва доклад по предварително въз-
ложено проучване относно въпро-
сите за достъпа на населението към 
медикаменти и услуги за диагностика. 
Членовете на Групата, извършили 
проучването, са стигнали до извод, 
че въпреки големия научен напредък, 
милиони хора, както в бедните, така и 
в богатите страни попадат в нищета 
заради прекомерните разходи за здра-
веопазване, мнозина умират само за-
щото не им е по джоба този или онзи 
медицински препарат.

Генералния секретар на ООН при-
помни за задълженията на всички 
държави да осигуряват здравословен 
начин на живот, съдействат за добру-
ването на всички хора на всякаква въз-
раст, а също и да споделят с бедните 
страни най-новите технологии. 

След приемането на Дневния ред 
в областта на развитието за период 
до 2030 година, Пан Ги Мун е създал 
Група на високо равнище, на която е 
възложил анализа на глобалната си-
туация с медикаменти, изучаване на 

възможностите за отстраняване на 
противоречия между осигуряването 
на правата на създателите на лекар-
ства и технологии, от една страна, и 
спазването на човешките права, пра-
вилата за търговия и изискванията на 
здравеопазването от друга. 

«След провеждането на всеобемно-
то изследване, Групата представи през 
септември 2016 година доклад, който 
съдържа един прост, но убедителен 
призив: никой не трябва да страда 
заради това, че не може да плати ме-
дикаменти, услуги по диагностика, 
медицински изделия или ваксини», - 
каза Пан Ги Мун.

 В доклада се съдържат препоръ-
ки към правителствата, международ-
ни организации, промишлеността, 
гражданското общество и всички, 
които участват в сектора на здраве-
опазването. В него става дума за не-
обходимостта от комплексен подход 
към въпросите за правата върху инте-
лектуалната собственост, достъп към 
технологиите в областта на здравео-
пазването, стимулирането на изслед-
вания, развитие, както и осигуряване 
на отговорност и подотчетност. 

 Пан Ги Мун приветства изводите 
на доклада, както и отделните комен-
тари на членовете на международна-
та Група, оглавявана от бившия пре-
зидент на Швейцария Рут Дрейфус 
и бившия президент на Ботсуана 
Фестус Гонтебание Могае.

«Призовавам държавите и заинтере-
сованите организации да се запознаят 
с доклада и представените в него пре-
поръки, взимайки под внимание съ-
ществуващите международни спора-
зумения и публикации по тези важни 
въпрос», - заяви Генералният секре-
тар. Той настоятелно препоръча да се 
намери възможност за осигуряване на 
достъп към лекарствата за тези, които 
се нуждаят от тях.

Брат Димитър Владимиров KTJ, 

Председател на Организационната  
Комисия на Велик Приорат България

Антониу гутериш одобрен  
за генерален секретар на ООН

◄Португалецът Антониу Гутериш полу-
чи 13 положителни гласа от възможни 15
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ООН: В защита на  
човешките права и свободи

Върховният комисар на ООН Зейд 
Раад ал-Хусеин съобщи, че много 
скоро ще обяви стартирането на нова 
кампания за мобилизиране на всички, 
най-напред на младежите, в защита 
на основните човешките права и сво-
боди. Той заяви, че е изключително 
загрижен за икономическото и со-
циалното неравенство, заплахите на 
околната среда и заявленията на по-
литици-демагози, разпалващи омра-
за.

 «Ние живеем в епохата на шокира-
що неравенство. Благополучието на 
планетата ни е под заплаха. В света 
царува насилието, което води до заги-
ване на хора, подкопава развитието, 
подлага милиони хора на бедност и 
ги принуждава да напуснат домовете 
си», - заяви Върховният комисар на 

ООН за правата на човека, говорей-
ки по време на форума за човешките 
права и демокрации в Женева. 

Трябва с тревога да се отбележи, 
че навсякъде по света все по-тежки 
хуманитарни кризи водят до такива 
катастрофални последици, с които 
ООН не се е сблъсквало през цяло-
то време на съществуването си. Те-
рористичните движения сеят страх и 
страдания, те водят до увеличаването 
на недоверие и към вражда, - заяви 
главният правозащитник на ООН. 
Съществува загриженост за появата 
на все по-голям брой демагози, които 
«подхранват расизма и ксенофоби-
ята, за да задоволят собствените си 
амбиции». Пораждат се предразсъ-
дъци, които подбуждат към насилие, 
поощрява се егоизма, изолационизъм 
и разединяване, вместо да се призо-
вават хората към съвместни усилия с 
цел постигане на по-голяма справед-
ливост, подобряване на живота и със-

тоянието на планетата. Не, че светът 
е към края си, но той е болен.Трябва 
да се привличат младите хора, с ця-
лата им енергия и новаторски подход, 
нужна е подкрепа. Защото за решава-
нето на световните проблеми са не-
обходими колективните действия за 
защита на правата на човека. Младите 
хора чрез разпространяване на инова-
тивни идеи, проявявайки активността, 
ще могат да определят за следващите 
години пътя на напредъка към мир-
ното бъдеще, устойчивото развитие и 
спазването на човешките права.

 Зейд Раад ал-Хусеин съобщи, че 
скоро офисът му ще стартира кампа-
ния с цел мобилизиране на усилията 
за защита на правата на човека. На 
улицата, в училището, на работа, в 
обществения транспорт, в социални-
те мрежи и на избирателния участък 
всички трябва да действат в подкрепа 
на правата на човека, за допринасяне 
на реален напредък. 

▲“В света царува насилието, което подкопава развитието, подлага милиони хора на бедност и ги принуждава 
да напуснат домовете си”, заяви Върховният комисар на ООН Зейд Раад ал-Хусеин
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ЙЕрусалиМ

На 31 октомври 2016 г. в град 
Лунд в Швеция беше прове-
дено християнско икумени-

ческо съвместно честване на 500-та 
годишнина от началото на Рефор-
мацията. Лутеранската църква, пред-
ставена от Негово блаженство Муниб 
Юнан, Епископ на Евангелската луте-
ранска църква в Йордания и Светите 
земи и Председател на Лутеранската 
световна федерация и Католическата 
църква, представена от Негово светей-
шество папа Франциск I, подписаха 
изявление за единство, в коeто поемат 
ангажимент за премахване на всички 
пречки за единение на двете църкви, 
което ще доведе в края на краищата и 
до споделяне на Светото причастие. 

Двамата водачи изтъкнаха като 
основен мотив за тази крачка, мно-
жеството смесени бракове, в които 
единият партньор е Католик, а други-
ят – Лутеран. „Много членове на на-
шите общности жадуват, да получат 
Причастие на една маса, като реален 
израз на пълно единство“. „Копнеем 
тази рана в Тялото Христово, да бъде 
излекувана“, добавят те – „Това е цел-
та на нашите икуменически усилия, 
които желаем да продължим също, 
чрез подновяване на нашия ангажи-
мент за богословски диалог“.

В тяхното изявление, двамата ръ-
ководители признават, че „лутера-
ните и католиците са накърнявали 
реалното единство на Църквата“. 
„Богословските различия са били 
съпровождани от предразсъдъци и 
противоречия, а религията е била из-
ползвана като инструмент за полити-
чески цели“, заявяват те и по-късно 
добавят: „Ние признаваме правото 
на бъдните поколения да се насла-
дят на света на Бог със всичките му 
възможности и красота и се молим за 
промяна в сърцата и разума, която би 
довела до любяща и отговорна грижа 
за сътвореното.“

Папата и лютеранския водач за-
вършват с призив към техните паства 
и общности, да бъдат „смели и твор-
чески настроени, изпълнени с радост 
и надежда в тяхната решимост, да 
продължат великото пътуване, което 
ни предстои“.

Генералният секретар на Светов-
ния съвет на църквите, преподобни-
ят Олаф Фюксе Твейт коментира, 
че срещата ще има положително 
влияние за световното икуменическо 
единство. Той също поздрави Негово 
светейшество папа Франциск и Него-
во преосвещенство епископ Юнан за 
историческото постижение. nnDnn

Историческото 
помиряване между 
католици и лутерани

„Ние признаваме правото на бъдните 
поколения да се насладят на света 
на Бог със всичките му възможности 
и красота и се молим за промяна в 
сърцата и разума, която би довела 
до любяща и отговорна грижа за 
сътвореното.“
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ЙЕрусалиМ

През 2010 г. палестинецът 
епископ Муниб Юнан от 
Евангелската лютеранска 

църква на Йордан и Светите земи е 
избран за глава на лютеранската църк-
ва в света, обединяваща 145 църкви от 
79 страни, като основният мотив е да 
се поставят на дневен ред проблемите 
на християнските църкви в Близкия 
Изток - емиграцията на християни, 
която намалява абсолютната им брой-
ка и процентното им съотношение 
спрямо техните съседи мюсюлмани, 
например, израелската окупация, на-
силието срещу християни от страна 
на екстремистки групи.

Мюсюлманите считат християните 
за хора на писанието (ахл-ал-китаб), 
а и става дума за техни еднородни 
братя-араби, съжителството е мирно 
и хармонично. Дори още от Средно-
вековието съществуват свидетелства, 
че араби-християни са се сражавали 
редом с мюсюлманите срещу кръсто-
носците.

Араби-християни са основни дейци 
и на арабското пробуждане и възраж-
дане през 19. в. - Нахда.

Известното ливанско перо Джубран 
Халил Джубран също е ливански 
християнин, някои от най-прочутите 
палестинци - като проф. Едуард Саид 
и Иса Наклех, дългогодишен висш 
дипломат - също са араби-христия-
ни.

Въпреки приказките за сблъсък на 
цивилизациите, християни и мюсюл-
мани в Йерусалим заедно посрещат 
радост и тъга, несгодите на окупация-
та, празниците - собствените и на дру-
гите, празнувани все общо, заедно.

Муниб Юнан е важна фигура за 
Ордена на рицарите тамплиери на 
Йерусалим.  Той е един от малцината, 
които работят неуморно за разбира-
телството помежду ни като христия-
ни, представители на различни дено-
минации. Неговите интереси далеч 
надхвърлят рамките на християнство-
то, защото познавайки друговерците 
ти знаеш силата и слабостта им. 

Муниб Юнан отдавна работи за и 
с тамплиерите. Той е Велик Kапелан 
на Ордена и е сред малцината, заедно 
със Севастийския митрополит Теодо-
сий, които оценяват публично делата 
на съвременните рицари. Тъкмо Му-
ниб Юнан приветства Негово Пре-
възходителство Румен Ралчев, Велик 

Приор на Велик Приорат България 
в Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим за даренията на българ-
ските Тамплиери за построяване на 
православен параклис в Светите земи 
на река Йордан. А митрополит Те-
одосий стана наш духовен патрон на 
Велик Приорат България.

В съвместно комюнике, издадено 
от Световната лутеранска федерация 
(LWF) и Папския съвет за насърчаване 
единството на християните, се посоч-
ва, че общото икуменическо лутеран-
ско-католическо честване е проведе-
но на два етапа: започнало с литургия 
в катедралата в Лунд и е продължило 
с публична проява на стадиона в град 
Малмьо, където има възможност за 
по-многобройно участие.

Светият Отец Папа Франциск, епис-
коп Муниб Юнан и преподобният 
Мартин Юнге, председател и генера-
лен секретар на Световната лутеранска 
федерация, ръководят церемонията за 
общата молитва в Лунд, Швеция.

„Когато общностите поемат по 
пътя, който отдалечава от конфликти-
те, се поражда силата. В Христос сме 
окуражени да служим заедно по света. 
Съвместното честване е свидетелство 
за любовта и надеждата, които всички 
ние имаме благодарение на Божията 
благодат“, заяви преди голямото чест-
ване главата на лютеранската църква в 
света Муниб Юнан. 

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 Ри-
цари-Тамплиери остава важната зада-
ча да строим мостове помежду ни. 

„Не нам Господи, не нам. На Твое-
то име дай слава.“ nnDnn

Сестра Мария Стефанова DCTJ
Велик офицер за връзка със Светите земи
Велик Приорат България
Съпредседател на Комисия за отáелязване на 900 годишнина на Ордена
OSMTH International

Муниб Юнан – епископът Тамплиер и икуменист

Чест и уважение
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Йорданският модел за 
религиозна търпимост
Генерал-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH

Велик Приор I

Велик Приорат България

Хашемитското кралство Йорда-
ния е разположено в Близкия 
изток и граничи на север със 

Сирия и Ирак, на изток и юг със Саудит-
ска Арабия, на запад с Израел и Мърт-
во море. Определението"хашемитско" 
произлиза от наименованието на уп-
равляващата династия на Хашемитите 
(от племето Бану Хашем на основопо-
ложника на исляма Мохамед). 

Йордания е монархия и в момента 
се управлява от крал Абдулла II, кой-
то разполага с цялата изпълнителна 
власт, а законодателната споделя с 
парламента. Изключително популяр-
на между всички жени в региона е не-
говата съпруга Рания.

Населението е около 6 700 000 
души, като повече от 92% изповядват 
мюсюлманска религия, а останалите 
са християни. В момента кралството е 
приело повече от 1 800 000 бежанци 
от Сирия. Йордания е модерна държа-
ва със стратегическо местоположение 
върху свещени за християни, евреи и 
мюсюлмани земи. 

Повече от 70% от населението й жи-
вее предимно в големите градове, като 
една немалка част от останалите води 
номадски начин на живот. Социални-
ят мир в страната е пример за подра-
жание за всяка държава и се корени 
преди всичко в това, че религиозните 
различия не играят почти никаква роля 
и специалните служби не са позволи-

таМПлиЕрсКО ПЕрО 
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ли на "Ислямска държава" да навлезе и 
заеме позиции в обществото. Христи-
янската общност живее в относителна 
сигурност и има гарантирана от зако-
на представителност в парламента на 
страната (10% от всички депутати). В 
столицата Аман, може да се види мно-
го често разположени от двете страни 
на една улица мирно да съжителстват 
църкви и джамии. Всеки се кланя на 
своя бог, петък, събота или неделя и 
изповяда свободно своята религия без 
да се притеснява от това. За постига-
нето на тази хармония в обществото 
заслуга имат всички, като се започне 
от кралското семейство, политиците, 
свещенослужителите, медиите и се 
стигне до всеки отделен гражданин. 
Ежедневието е изпълнено с толкова 
много положителни примери, че това 
не прави впечатление на никого. 

Здравеопазването е на много високо 
ниво и след 60 годишна възраст всеки 
иракчанин ползва безплатно всички 
клинични пътеки. За заболелите от 
рак, спин и други смъртоносни боле-
сти, лечението е безплатно независи-
мо от възрастта. 

Църквата в Кралството е под мен-
торството на Гръцкото православие. 
Един чудесен пример как трябва да се 
работи за християнството и да се пе-
челят последователи. Църковните слу-
жители водят скромен живот без лук-
созни автомобили, украшения и вещи, 

в непрекъснат контакт с миряните и 
в тяхна услуга. В непосредствена бли-
зост до всички църкви има построени 
библиотеки, детски ясли и градини, 
училища, многофункционални зали, 
поликлиники и много често болници 
предназначени за християни. Запла-
щането е символично, за сметка на 
което всеки счита за чест да направи 
дарение на църквата, защото вижда 
къде отиват тези средства. Всички цър-
ковни ритуали са безплатни. От 1952 
година църквата е навлязла активно в 
спорта, собственик е на един от най-
популярните футболни клубове, ба-
скетболният и отбор е чест носител на 
националната купа, развива почти це-
лия спектър от олимпийски спортове. 
Това "осъвременяване" привлича под-
растващото поколение ,създава здрави 
връзки и традиции и формира едно 
изключително жизнено поколение. 

Основната цел на моята визита в 
Йордания беше посещение на място-
то на река Йордан, където Йоан Кръ-
стител е покръстил Иисус Христос и 
намиращата се наблизо лутеранска 
църква, за строежа на която Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим и 
Велик Приорат България инвестираха 
средства. Тук по договорка с Предсе-
дателя на "Световната федерация на 
лутеранските църкви", Муниб Юнан, 
очакваме възмездно да получим малко 
парче земя, на което да построим па-
раклис. В момента там тече ремонтна 

и строителна дейност свързана с на-
стилката и оградата на църквата, която 
се ръководи от отец Джонас Бодин. 
След като се представих получих едно 
изключително радушно посрещане, 
по време на което бях запознат с бъде-
щото развитие на района, църковния 
комплекс и перспективата на нашите 
искания. С огромна гордост отец Джо-
нас показа вътрешното оформление 
на църквата, дарение от Швеция и 
разреши неговото заснемане. По-къс-
но заедно посетихме свещените места 
около река Йордан и аз имах удоволст-
вието да чуя най-занимателния "гид" и 
неговите интерпретации по различни 
спорни въпроси. Сериозно запознат 
със съвременната история на нашия 
Орден, той непрекъснато задаваше въ-
проси и същевременно изказваше сво-
ето мнение по тях. Един незабравим 
следобед, прекаран на хиляди киломе-
три от България, с човек който високо 
цени това което ние Тамплиерите сме 
направили на брега на най-посещава-
ната от християните река. Почувствах 
се горд и се опитвам да прехвърля тази 
гордост и върху вас Братя и Сестри.

Гордейте се, че членувате в Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, 
гордейте се, че участвате в изграждане-
то и работата на най-големия Велик 
Приорат на Европа, гордейте се, че 
това което правим се помни, цени и 
впечатлява света! nnDnn





ОрДЕНът

За нас, християните, 25 декем-
ври е денят на раждането на 
Иисус Христос – Синът Божи, 

Въплъщението на Словото Божие и 
Второто лице на Светата Троица, из-
пратен да донесе спасение и помире-
ние с Бога чрез изкупление на човеш-
ките грехове. Но тази дата е свещена 
за човечеството още от незапомнени 
времена – на 25 декември е чествано 
раждането на Царя Слънце, ражда-
нето на новата година, раждането на 
Спасителите – Въплътените Богове 
на древните цивилизации.

След 21 декември – Зимното Слън-
цестоене (на лат. Sol stat) Слънцето за 
около 3 дни изгрява все в една точка. 
Природата е затаила дъх в очакване 

на трансформацията, дори и времето 
изглежда спряло. Това за съвремен-
ните хора е един от най-парадоксал-
ните моменти през цялата година, но 
за древните този преход е изпълнен с 
мистерия и величественост. Тъмнината 
тържествува над всичко живо и по вре-
ме на нейния триумф настъпва светли-
на и от този момент денят започва да 
нараства, а Слънцето се „ражда“ за нов 
живот, за новата година. Затова 25 де-
кември – денят, когато Слънцето започ-
ва да расте отново – е честван като Dies 
Natalis Solis Invicti (Денят на раждането 
на Непобедимото Слънце). В древните 
летописи е казано: „В първата минута 
след полунощ на 24 срещу 25 декември 
Небесната Дева роди Бога Сол, Младе-
нецът Спасител, Богът на Деня.“ 

На 25 декември всички древни 
цивилизации честват раждането на 
своите Богове Спасители:

n Думузи (шумерски „истински син”), 
Дуузу (акадски), Таммуз (във Вавилон) 
– шумеро-акадския бог-пастир и бог 
на природата;

n Баал или Ваал (Бог, Владетел, Гос-
подар) – древният симитски бог, гла-
вен бог в асиро-вавилонската етнокул-
тура, почитан във Финикия, Сирия и 
Палестина като гръмовержец, бог на 
плодородието, водите, небето и земя-
та;

Dies Natalis solis Invicti*
Древният езотеричен символизъм  
на астрологичните събития

Сестра Мария Арабаджиева, DTJ

* Денят на раждането на Непобедимото 
Слънце
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n Адонис или Адон – древният фини-
кийски бог на ежегодно умиращата и 
възкръсваща Природа; 

n Атунис – етруският бог, син на Ве-
ликата майка Туран, почитан от етру-
ските от 4 в. пр. Хр. като Бог на въз-
раждащата се Природа;

n Аттис – фригийският Бог Слънце, 
възлюбен на Кибела;

n Озирис или Асари, Усире – египет-
ският бог на Възраждащият се живот и 
на Задргробния свят;

n Хор – египетски бог на Слънцето, 
на небесата, син на Озирис и Изида; 
покровител на царската власт;

n Дионис (Бакхус, Бакх) – древног-
ръцкият бог на умиращата и възражда-
ща се Природа, почитан в Древен Рим 
като Бакхус (Либер), в Тракия като За-
грей и във Фригия като Сабазий;

n Залмоксис – легендарният предво-
дител на тракийските гети, почитан от 
тях като единствен Бог;

n Телепину – древен хетски бог на 
плодородието и възраждащата се 
Природа;

n Фрейр (Фрей, Ингви) – в герма-
но-скандинавската митология бог на 
Слънцето, на плодородието, господар 
на слънчевата светлина;

n Шан-Ди или Тян-Ди (Върховният 
владетел, Висшият предтеча, Небесни-
ят император) – древен китайски бог, 
почитан от 2 хил. пр. Хр., повелител 
на световния ред, създател на висшите 
закони и устройство на света;

n Индра (будистки Шакра) – върховен 
бог на индийския пантеон, цар на бо-
говете, Бог Слънце, почитан в будизма 
като Шакра – Господарят на Девите;

n Кришна – древно индийско божест-
во, осмият аватар на бог Вишну, опи-
сан в Махабхарата като инкарнация на 
Върховния Съзидател;

n Митра – индо-ирански и персийски 
бог на Слънцето, светлината и косми-
ческия ред; 

Съгласно древните индийски вяр-
вания Кришна е роден в полунощ, в 
първите минути на 25-я ден от месец 
Саварана, който съответства на нашия 
декември, и милиони негови почитате-
ли честват рождеството му, украсявай-
ки къщите си с гирлянди и поднасяйки 

подаръци на приятелите си. Теравада 
(Учението на най-старите в ордена), 
една от основните школи в будизма, 
твърди, че раждането на Сидхарта Гу-
атама – Буда Шакямуни – е чествано на 
празника Весак (Весакха), който тогава 
се е падал през пълнолуние на Упоса-
та, съответстващ на декември.

Изследването на религиозните сис-
теми на древните цивилизации убе-
дително доказва, че денят 25 декември 
е приеман, далечни времена преди 
раждането на Иисус Христос, за ден 
на появата на този свят на Въплъте-
ните Богове, Спасителите, Синовете 
на Бога. Нещо повече, всички древни 
богове и инкарнации на Божествения 
Всевишен са родени от Непорочна 
Дева: египетският Хор – от божестве-
ната Изида (Асет); Аттис от Фригия 
хиляда и триста години преди Хр. – от 
девицата Нана; Кришна, обоготворен 
от хората в Индия, деветстотин годи-
ни преди Хр. е роден на 25 декември 
от девицата Деваки, а източната звезда 
се явява при раждането му; майката на 
Дионис (Бакхус, Бакх)  – непорочната 
Семела умира от страх, когато Зевс се 
явява пред нея в цялото си великоле-
пие; Митра от Персия, хиляда и двес-
та години пр. Хр., също е роден на 25 
декември от девицата Анахита. Мито-
логичните и исторически източници, 
както и множеството открити архео-
логически артефакти, красноречиво 
говорят за култа на древните народи 
(особено от Изтока) към Девата-Май-
ка на Бога Спасител. Всички древни 
богове и инкарнации на Божествения 
Всевишен са родени от Непорочна 
Дева. 

Според традиционните представи, 
божествените Спасители, родени от 
Дева-Майка, са изобразени горе в не-
бесата – те могат да бъдат открити в 
хиндуисткия зодиак, датиращ от поне 
2000 г. пр. Хр., както и в египетските 
древни планисфери. Ако изследвате 
невероятния звезден атлас на Елайя 
Бурит Geography of  the Heavens (Ге-
ография на Небесата), издаден през 
1835 г.,  ще откриете Божия син-Мла-
денец (Слънцето), „раждащ се“ в деня, 
когато започва новата година – 25 де-
кември – на източния хоризонт, възди-
гайки се от Маре (на лат. море), оттам 
Мери, Мария. Образът на Девата-май-
ка с Младенеца в ръце, възхождащ на 
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небето, е предшестван от изгряването 
на блестяща звезда. В Евангелие от 
Матея е казано: „… и, като ги изпрати 
във Витлеем, каза: идете, разпитайте 
грижливо за Младенеца и, като Го на-
мерите, обадете ми, за да ида и аз да Му 
се поклоня. Те изслушаха царя и зами-
наха. И ето, звездата, която бяха виде-
ли на изток, вървеше пред тях, докато 
дойде и се спря над мястото, дето беше 
Младенецът.“ (Матей, 2:8-9). Ето защо 
кралят на Кастилия и Леон, Алфонсо 
Х, наричан Алфонсо Образования 
или Алфонсо Астронома, възклицава: 
„Цялата история на Иисус е описана 
горе на небето още от древни време-
на.“

Египетският бог Хор е роден на 25 
декември от Непорочната Дева Изи-
да (Асет). Раждането на Бога Слънце 
Хор е предизвестено с изгряването от 
изток на звезда. И трима крале след-
ват тази звезда, за да се поклонят на 
Младенеца. Три хиляди години преди 
Христа се говори за Рождество на … 
Бог Слънце! 

През Древността Изида е чества-
на като принцип на плодородието в 
природата, под много имена и в почти 
всички религии. Затова е известна като 
богинята с хиляда имена. По-късно тя 
е превърната от християните в Дева 
Мария, тъй като Изида, която макар 
и майка на всичко живо на света, на-
чело със Слънцето, според легендата 
е Непорочна девица. Луций Апулей, в 
единадесетата книга на своята творба 
Златното магаре, приписва на богиня-
та следните думи за нейната сила и ат-
рибути: „Виж, Луций, аз съм пред теб, 
трогната от твоите молитви; Аз, която 
съм майка на Природата, господарка 
на всички стихии, царица на всички 
елементи, изначално следствие на веч-
ността, най-висшето сред божествата, 
владетелка на душите на мъртвите, 
първата сред небесните творения, пър-
вата и вселенска субстан-ция, единният 
и многообразен образ на самосътвори-
лата се същност; Аз, на която са под-
властни лазурните небеса, бризовете 
на морето и тишината на подземните 
царства и чиято божественост цялата 
Вселена почита в разнооб-разна фор-
ма, чрез различни ритуали и под мно-
гообразни имена. Затова фригийците, 
първите хора, ме наричат пессинунт-
ска майка на боговете; изконните оби-

татели на Атика ме назовават Минерва 
Кекропска; кипър-ците, чиито земи се 
мият от морето – Венера Пафоска; лъ-
коносците от Крит – Диана Диктина; 
триезичните сицилийци – Прозерпи-
на Стигийска, а елевсинците – древна-
та богиня Церера. Някои ме наричат 
също Юнона, други – Белона, трети – 
Хеката, а четвърти – Рамнузия. А ети-
опците, озарявани от първите лъчи на 
изгряващото Слънце, ариите и египтя-
ните, из-кусни в древното учение, ме 
почитат така както трябва, наричайки 
ме с ис-тинското ми име – царствената 
Изида.“ 

Християнската Непорочна Майка 
твърде много напомня нейния еги-
петски прототип – богинята Изида, 
майката на Бога на Слънцето, чиито 
слова са изсечени на храма в Саис: 
„Плодът, принесен от мен, е Слън-
цето“. Въпреки че Непорочната на 
езичниците е свързвана с Луната, 
няма никакви съмнения за това, че 
те са разбирали нейното място сред 
съзвездията на небето, тъй като всич-
ки народи от Древния свят говорят за 
нея като за майка на Слънцето и раз-
бират, че въпреки че Луната не заема 
тази позиция, знакът на Девата може, 
и всъщност е, мястото на раждането 
на 25 декември. Алберт Велики твър-
ди следното: „Ние знаем, че знакът на 
Небесната Дева се издига над хори-
зонта  в момента, когато ние отбеляз-
ваме рождения ден на нашия Господ 
Иисус Христос“. 

Езичниците определят 25 декември 
за рожден ден на Слънчевия Човек – 
Въплътения Бог. На тази дата те се 
радват, празнуват, участват в процесии 
и правят приношения в храмовете. 
Тъмнината на зимата е преодоляна и 
славният син на Светлината се завръща 
в Северното полукълбо. С последното 
свое усилие старият Бог на Слънце-
то разрушава дома на филистимците 
(Духовете на Тъмнината) и разчиства 
пътя на новото Слънце, което се ражда 
на този ден от земните дълбини сред 
символичните зверове на нисшия свят.  
За това време на годината и неговото 
празнуване един анонимен магистър 
по изкуствата от Бейлиъл Колидж в 
Оксфордския университет,  в своето 
изследване Mankind: Their Origin and 
Destiny (Човечеството: произход и 
предназначение), казва: „Римляните 

също имат празник по случай завръ-
щането на Слънцето и устройват игри 
в чест на раждането на бога на деня. 
Това събитие се отбелязва на осмия 
ден преди януарските Календи – т.е. 
на 25 декември. Сервий Хоноратус, в 
своя коментар към стих 720 от седмата 
книга на Енеида от Вергилий, казва, че 
Слънцето е ново на осмият ден от яну-
арските Календи, т.е. на 25 декември. 
Във времената на папа Лъв I някои от 
Отците на Църквата твърдят, че „смя-
таното за празник събитие (Рождество) 
е в по-малка степен почитане на рож-
дения ден на Иисус Христос, откол-
кото е почитане на рождения ден на 
Слънцето“. На същата дата римляните 
празнуват Natalis Solis Invicti (рожде-
ният ден на Непобедимото Слънце), 
както става ясно от римските кален-
дари от времената на римските импе-
ратори Константин Велики и Флавий 
Юлиян. Този епитет „Непобедимо“ 
съвпада напълно с онзи, който пер-
сийците използват за бога, почитан 
под името Митра.  Те вярват, че този 
бог е роден в пещера и тъй като пеще-
рата е и обор,  християните го почитат 
под името Христос“. nnDnn

следва продължение

ЕзОтЕриКа
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Содом и Гомор! Едва ли има 
човек, който да не е чувал 
тези две имена. Имена на  два 

града от библейската древност. Два 
града, които заедно с Адма, Цевоим 
и Вала /Сигор/ образуват групата, 
наречена „Градове от долината“ – на 
север от Мъртво море, при разши-
рението на долината на река Йор-
дан. Във времената на Авраам тази 
земя била плодородна и богата, на-
появана от водите на голямата река. 
В Библията Лот и Авраам оглеждат 
тези места от неголяма височина, 
разположена в съседство на Ветил, 
като също потвърждават нейното 
плодородие: „Лот дигна очи и видя 
цялата околност Йорданска ... цяла 
до Сигор се напояваше с вода, като 
Рая Божи...“.

Но дали наистина петте града са 
били разположени там? Същест-
вуват достатъчно основания да се 
предположи, че петте града в момен-
та се намират под водите на Мъртво 
море, но в южната му част. Етимо-
логията на някои топоними в Биб-
лията говори, че те биха могли да се 
намират и в областта, която днес е 
залята от южните морски води. 

Содом и Гомор!

Синоними на древния грях, на 
безочливите прегрешения и раз-
врат, на бездушната гордост и мер-
зостта, обзела жителите им. Сим-
воли на сексуални вакханалии и 
извращения, на безразборни полови 
контакти не само между хора, но и с 
участието на животни /от тук про-
излиза „содомия“ – полов акт между 
човек и животно/. В Книга на Про-
рок Йезекия се добавя още: „Ето в 
какво се състоеше беззаконието на 
сестра ти Содома и на дъщерите й: в 

гордост, пресищане, празност, и тя 
не подкрепяше ръката на сиромах и 
нужделив. И възгордяха се те и вър-
шиха гнусотии пред Моето лице...“.

Содом и Гомор!

Лот вижда богатите градове  /спо-
ред някои автори те са били дори 
тринадесет на брой/, удивлява се на 
плодородната равнина, но тя пред-
стои да се превърне в пустош. Гос-
под стоварва могъщия си гняв върху 
цялата околност, небесен огън и жу-
пел изгарят всичко – хора, животни, 
сгради, посеви... Дори земята е по-
гълната от огъня. Всепоглъщащото 
Божие унищожение не прощава на 
никого и на нищо. Наказанието е 
безкомпромисно, не е оставен ника-
къв шанс за спасение на грешници-
те. В случая липсва дори метафора-
та за страшното Чистилище, където 
някои от греховете биха могли да 
бъдат изкупени. Единствените спа-
сени са Лот и двете му дъщери. 

Как започва всичко? И дали биб-
лейските текстове ни говорят един-
ствено за Божия гняв и последва-
лото наказание? Или има и друга 
причина за гибелта на градовете? 
Причина, далеч по-прагматична, и 
за радост – не толкова често среща-
на?

Библията говори в Първата кни-
га Мойсеева –„Битие“, че Господ е 
забелязал греховете на хората, насе-
ляващи тези градове: „И рече Гос-
под: голям е поплакът против Со-
дом и Гомора, и грехът им е твърде 
тежък“. Господ взима решение да 
слезе на земята и да види дали това 
отговаря на истината. Следва може 
би първият „пазарлък“ между Бога 
и човека – в случая – Авраам. Авраам 

Ударът върху  
содом и гомор
Божие наказание или...
Брат Светозар Стефанов – Брат Ор GOTJ
Командер на Командерия „Св. Àрхангел Михаил”
Велик Секретар
Велик Приорат България

БиБлЕЙсКи рЕчНиК

пита Господа: „Нима ще погубиш 
праведника с нечестивеца заедно? В 
тоя град, може би, има петдесет пра-
ведника; нима ще погубиш и не ще 
да пожалиш /всичкото/ това място 
заради петдесетте праведника /ако 
се намират/ в него?“

Господ се съгласява с Авраам. 
Последният пита отново: „Ако до 
петдесетте праведника не достиг-
нат пет, нима заради петте Ти ще 
погубиш целия град?“. Въпреки че 
въпросът не е поставен правилно, 
Господ, като че ли великодушно не 
забелязва уловката и отново отгова-
ря отрицателно. Стъпка по стъпка и 
въпрос след въпрос Авраам посте-
пенно намалява броя на потенци-
алните праведници и накрая стига 
до числото десет. Господ казва, че 
„няма да погуби /градовете/ и зара-
ди десетте“ /праведника/, стига да 
се намерят. Пазарлъкът приключва 
и Господ си тръгва. Но изпраща на 
земята двама от своите Ангели. Те 
се явяват на Лот, докато той седи 
пред Содомските порти. Лот ги кани 
в дома си – да умият нозете си и да 
пренощуват. След известно коле-
бание Ангелите се съгласяват. Лот 
ги приема в дома си, „нагости ги и 
им опече пресни пити, и те ядоха“. 
Малко след това всички жители на 
Содом – „целият народ от всички 
краища на града“ заобикалят къща-
та, извикват Лот отпред и искат от 
него да им изведе „човеците, кои-
то дойдоха при теб да нощуват“. В 
Библията е използван изразът: „да 
ги познаем“. Известно е, че този из-
раз в библейските текстове означава 
полов акт /в Евангелските текстове 
Мария отговаря на Ангела Благове-
стител, че тя „мъж не е познала“ и 
не може да е бременна/. Очевидно 
тълпата възнамерява да осъществи 
групов хомосексуален акт с двама-
та чужденци. Допълнително дока-
зателство за това е и отговорът на 
Лот, който казва на насъбралите се: 
„Братя мои, не правете зло!“ И още: 
„Ето имам две дъщери, които още 
мъж не са познали; по-добре тях да 
изведа при вас, и правете с тях как-
вото искате, само на тия човеци не 
правете нищо...“.

Тълпата озверява и се нахвърля 
върху Лот. Тогава Ангелите, наре-
чени в текста „ония човеци“, при-
бират Лот в къщата и ослепяват 
всички навън – „от малък до голям“. 
Сетне нареждат на Лот да вземе със 
себе си най-близките си – зетьове, 
синове и дъщери и да ги изведе от 
града. Точно в този момент Ангели-
те съобщават за целта на посеще-
нието си: „Защото ние ще съсипем 
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това място, голям поплак има против 
жителите му пред Господ, и Господ 
ни прати да го погубим“. 

И така – всичко е ясно. Вината е 
доказана, присъдата е произнесена, 
изпълнителите са налице. Лот уве-
щава зетьовете си да напуснат града 
заедно с него, ала безуспешно. По 
съвет на Ангелите на сутринта Лот 
взима със себе си двете си дъщери и 
жена си и, подпомогнат от Ангелите, 
напуска града. Един от тях му казва: 
„Спасявай душата си, не поглеждай 
назад и нийде не се спирай в тая 
околност, спасявай се в планината, 
за да не погинеш“. Предупрежде-
ние, достатъчно сериозно, преду-
преждение, в което се крие смисъл, 
на който ще се спрем след малко.

Лот очевидно не успява в същата 
нощ да стигне до планината и се ус-
тановява в съседния град – Сигор. 
И после...

„Слънцето изгря над земята... 
Тогава Господ изля върху Содом 
и Гомора като дъжд жупел и огън 
от Господа от небето, и съсипа тия 
градове и цялата околност и всички 
жители на тия градове, и /всички/ 
растения земни“.

„А Лотовата жена погледна назад 
и се превърна в солен стълб“. Този 
текст от Библията също има дву-
значно тълкуване.

„Сутринта рано стана Авраам ... и 
погледна към Содом и Гомора и към 
целия простор наоколо и видя: ето, 
дим се дигаше от земята, като дим 
от пещ“.

Всичко е изгорено за минути, 
дори плодородната до скоро почва 
се е превърнала в камъни и шлака. 
Това е възможно единствено при 
температура, превишаваща 1500 
градуса по Целзий. Подобна темпе-
ратура вероятно е могла да бъде по-
стигната в някои тогавашни пещи. 
Но тук площта на поражението е 
такава, че нищо освен ядрен взрив 
не би могла да я покрие. На пръв 
поглед звучи налудничаво – ядрен 
разпад преди толкова години?!? 
Разбира се, не е задължително това 
да е изкуствено създадена атомна 
бомба, би могло да е удар от голям 
метеорит. Последните компютърни 
симулации показват, че ако небес-
но тяло с диаметър само 100 метра 
удари земната повърхност, всичко 
в радиус 50 км. от епицентъра на 
удара ще бъде унищожено, няма да 
остане нито една здрава сграда. Има 
данни, че подобно нещо вече се е 
случвало, само че на другия край 
на света. Вероятно от такъв ката-

клизъм е загинал и Мохенджо Даро 
– древният град на индската циви-
лизация от 2600 г.пр. н.е. Жителите 
на този град са поразени за секунди. 
Те нямат време даже да се изплашат 
и да побягнат. Всички загиват, до-
като вършат своите обичайни зани-
мания, седейки по домовете си или 
дори когато се разхождат по улици-
те. По намерените тела не са откри-
ти никакви следи от наранявания, 
което изключва вероятността от на-
падение на вражески войски. При 
разкопките на Мохенджо Даро се 
установява, че разрушенията нама-
ляват от една централна точка към 
периферията на градските построй-
ки. Именно тази централна точка е 
епицентъра на взрив с неизяснен 
произход. В случая със Содом и Го-
мар, а и със съседните поселища, 
не остават дори и тела. Хората са 
буквално изпарени, заедно с всичко 
живо.

Някои изследователи са на мне-
ние, че градовете от долината са 
били разрушени от земетресение, 
което е отключило изпускането на 
серни изпарения от недрата на зе-
мята. Тази хипотеза не издържа на 
текстовете в Библията, в които се 
говори за „огън отгоре“, а не за по-
жар и лава от земните дълбини.

В потвърждение на хипотезата за 
ядрен взрив са и следните догадки:

- Ангелите нареждат на Лот да 
бяга в планината. Известно е, че 
планините /и особено – ако в тях са 
налични дълбоки пещери/ са един-
ственото място, където радиацията 
почти не може да достигне. В този 
смисъл Ангелите – унищожители 
показват на Лот място, където той 
ще може да оцелее.

- Едно от предупрежденията към 
Лот е да бяга и да не се обръща на-
зад. Съвсем правилно, защото свет-
линното излъчване при взрива изга-
ря моментално ретинта на очите.

- Жената на Лот не се съобразява 
с това предупреждение, спира за 
секунда и се обръща назад. Библи-
ята свидетелства, че в този миг тя 
се превръща в „стълп от сол“. При 
взрив от такъв характер, високата 
температура мигновено изпарява 
телесните течности, които се пре-
връщат в солни кристали. Телата 
стават крехки и се разпадат при до-
пир. 

- След спасяването си в пещера-
та, очевидно Лот и двете му дъщери 
остават единствените незасегнати 
от силната радиация. Само те биха 
могли да продължат здраво поколе-

ние. Според някои тълкуватели това 
обяснява странното кръвосмешение 
между баща и дъщери, извършено 
в две поредни нощи, след упояване-
то на Лот с вино. „И заченаха двете 
Лотови дъщери от баща си“.

Някои тълкуватели виждат в уда-
ра върху Содом и Гомор дори и на-
меса на извънземна цивилизация. 
Те предполагат, че е възможно в до-
лината да се е приземил космически 
апарат, който да се е взривил пора-
ди техничека неизправност. За това 
свидетелства написаното от пророк 
Йезекил: „В трийсетата година, чет-
въртия месец, петия ден на месеца... 
аз видях Божии видения. ... голям 
облак и огън на кълба, и около него 
сияние, а из следата му излизаше 
като че ли светлина от пламък из-
сред огън...“. И още от описанието, 
което навява алюзия за приземяващ 
се космически апарат: „А нозете им 
– нозе прави ... и блестяха като лъс-
кава мед“.

Възможно е взривът да е имал и 
изкуствен произход. Науката все 
още не може да даде еднозначен 
отговор за нивото на техническите 
познания на древните хора. Само 
за пример ще посочим фигурите в 
стелите на египетския фараон Сети 
I /управлявал Египет през 13 век 
пр.н.е./ в храма му в Абидос, откри-
ти от археолозите през 1848 година. 
На стелите били изризувани йерог-
лифи с непонятно за отриватели-
те съдържание – те изобразявали 
механизми и машини с непознато 
предназначение. Около 50 години 
по-късно, през 1907г. френският из-
питател Дюи осъществява първия 
полет с прототип на хеликоптер. То-
гава археолозите отново се вглеждат 
в стелите на Сети I и разбират какво 
се крие зад изображенията. А ако се 
погледнат с очите на съвременните 
хора, то ясно се виждат съвременни 
бойни хеликоптери, стратегически 
бомбардировачи и други летател-
ни апарати. Очевидно не случайно 
войнолюбивият Сети е имал про-
звище „Пчелата“. И всичко това 
13 века преди Христа... Дали Сети 
е разполагал с такава техника или 
създателите на стелите са изобрази-
ли нещо, което са видели с очите си, 
остава загадка.

Божие наказание или ядрен взрив 
– градовете от долината загиват за 
броени минути. А нашето съвремие 
все още не може да каже дори къде 
точно са се намирали те. Едно обаче 
е ясно: неведоми са пътищата Гос-
подни...  nnDnn
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Съществува ли предварително 
програмиран ден на смъртта? 
Когато Душата започва да се 

преражда в своите физически въплъ-
щения, тя е наясно, че НИКОЙ не оп-
ределя края на житейския й път. Но 
когато Душата се въплъти в тялото 
заради ниското ниво на еволюция на 
човешкото общество, нашето трето 
око - връзката ни с Вселенския живот 
- е затворено, поради което ние не 
помним на съзнателно ниво своите 
усвоени знания, натрупани в предход-
ните ни прераждания. Във Вселената 
всяко прераждане е свързано с въз-
можност да се обогатим с нови зна-

ния, за които сме дорасли или които 
не сме успели да получим в предиш-
ното си въплъщение. Нашето физи-
ческо тяло е само средството, дрехата, 
чрез които Душата трупа опит в своя 
безкраен живот.

След като Душата е осъзнала зада-
чите, които има да изпълнява в след-
ващото си въплъщение, тя е подгот-
вена да изживее дълъг и пълноценен 
живот, а не само кратък миг на неясен 
престой във физическото тяло.

Ранната смърт на човешкото съще-
ство, обикновено веднага след ражда-
нето, се корени в неспазена забрана 
за брак на родителите или също в 
неспазената забрана на единия или 
двамата да създадат потомство. При-
чината може да е и погрешно въ-
плъщение на Душата, осъзнаване, че 
няма да изпълни мисията си, и бърза 
смърт, последвана от скорошно ново 
въплъщение. В такива случаи Душата 
излита от тялото или докато плодът е 
в ембрионален стадий, в постембри-
оналния период - 8-ия лунарен месец 
от бременността, или веднага след 
раждането.

Всеки човек идва в поредното си 
прераждане със своята мисия. Тя е 
точно определена. 

Ако въплъщението е в съзвучие 
със законите на Кармата, Душата из-

живява един дълъг - КОЛКОТО СИ 
ПОИСКА - живот в своето физиче-
ско тяло. Примери за дълголетници, 
особено в Азия, дал Бог. 

Четох статия за дълголетниците. 
Журналистът пита един столетник 
защо той живее толкова дълго, а хо-
рата около него умират, след като 
живеят и обитават една и съща среда. 
“Ами, мързи ги да живеят” - казва ста-
рецът. И е прав.

Деня на смъртта определяме сами - 
защото не ни се живее. Причините са, 
че или не сме в състояние да се борим 
с трудностите, или сме изпълнили ус-
пешно житейската си мисия и очаква-
ме ново раждане. 

Денят на смъртта не може да се 
предвиди, изчисли или прогнозира. 

Всеки опит за неговото определяне 
е създаване на мисъл-форма и пре-
дизвикване на преждевременна и на-
силствена смърт.

Затова на въпроса съществува ли 
предварително определен ден за ес-
тествената смърт на който и да е чо-
век и може ли да бъде прогнозиран, 
изчислен, “видян” или измислен от 
маг, екстрасенс, феномен, посветен, 
ясновидец, астролог отговорът е НЕ! 
nnDnn

смъртта, новата 
дреха на живота

Сестра Светлана Тилкова – Алена, 
DTJ
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Венера, Лукреция и Минерва - 
женски образи с неземна кра-
сота, съчетали в едно мамеща 

еротика и благонравна свенливост; 
Мерилин Монро - пищната блондин-
ка с порцеланово лице, превърнала 
се в секссимвол на 60-те; Джулия Ро-
бъртс - къдрокосата брюнетка, въп-
лътила образа на хубавата жена... и 
още толкова много красиви жени са 
съхранили своя образ през вековете. 
Естетичните критерии се менят в раз-
личните епохи, но категорията "кра-
сиво" остава!           

Женската красота е относително по-
нятие. Особено ако го разглеждаме 
през призмата на времето.Ако в на-
стоящия момент имате няколко ки-
лограма  повече не се разстройвайте!  
Представете си каква красавица сте 
могла да бъдете в епохата на Рене-
санса! Представата за женска красота  
през вековете се е променяла непре-
къснато. Постигането на идеалът за 
женска красота в миналото и днес по-
някога е  свързано с големи компро-
миси относно здравето на жената, а 
понякога и с нейният живот.        

На кратко да видим  какви са били 
възгледите за женска красота през ве-
ковете и до днес и как се е постигал 
този идеал.      

Древeн Египет

Стройната, грациозна жена с пълни 
устни и бадемови очи е била идеал за 
красота в Древния Египет. За да при-
дадат  блясък на погледа си, египтян-
ките разширявали зениците с извлек 
от беладона. Зеленият ирис бил при-
еман като еталон за красота и някои 
предприемчиви жени подчертавали 
очите си със зелена боя, получена от 
окислена мед. Най-разпространени-
ят козметичен трик на красавиците в 
поречието на Нил е бил да очертават 

очите си с туш, направен от естестве-
ния минерал на антимона – стибнит. 
Смятало се е,че той предпазва зени-
ците от възпаления, предизвиквани 
от горещото слънце и пясъка. Със 
защитна цел се залепвали и дълги 
ресници – задължителен козметичен 
атрибут за делник и празник. В име-
то на хигиената и мъжете, и жените 
бръснели главата си до голо. Така се 
защитавали от въшки. Върху голата 
глава предпочитали да слагат перуки.

Маите  

За да бъдат привлекателни за мъжете, 
индианските жени татуирали тялото 
си и го мажели с ароматна смола.  На 
лицето си нанасяли червена боя. Връх 
на съвършенството за тях били кръг-
лото плоско лице и носът, образуващ 
права линия с челото. Тази форма се 
постигала, като в ранна детска възраст 
се привързвало специална дървено 
приспособление към лицето и мекият 

още череп се деформирал по опре-
делен начин. Кривогледството било 
ценено като елемент на женската кра-
сота. Когато в семейството се ражда-
ло момиче, родителите закрепвали 
към люлката му специални топчета. 
Колкото повече топчетата се люле-
ели пред бебето, толкова по- криво-
гледо то ставало. Това му гарантирало 
бъдеща популярност сред младежи-
те. Маите изпилявали своите зъби и 
инкрустирали зъбните остатъци със 
скъпоценни камъни.

Кривогледа девойка с червено лице 
и проблясващи диаманти в устата – 
това бил естетическият блян на мъже-
те от племето.  

В Древния Китай 

за красива се смятала  мъничката жена 
с миниатюрни крачета.   Нито един 
уважаващ себе си китаец нямало да се 
ожени за девойка с големи стъпала. 

Вековете събрани в една 
дамска чанта
Сестра Д-р Емилия Апостолова, DTJ

МЕДициНа
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Обичаят жените да деформират стъ-
палата си се появил през 13 век.. Май-
ките започвали да стягат ходилата на 
дъщерите си с бинтове, още когато 
момичетата били на 5 -6 години. Само 
девойка с така поетично наречени-
те “лотосови” крака можело да бъде 
съпруга или конкубина. Обикновени 
стъпала имали само презрените жени 
от нисшето съсловие - селянките, 
прислужничките, евтините прости-
тутки. Веднъж седмично бинтовете се 
махали за няколко минути и ходилата 
се измивали. Притежателките на „ло-
тосови” стъпала били непреодолимо 
съблазнителни за поколения китай-
ски мъже. Момичетата доброволно 
се обричали на мъките само и само да 
са желани. Размерът на миниатюрни-
те копринени обувчици, които обу-
вали, не трябвало да надвишава три 
цуна(около 10 сантиметра). Придвиж-
ването било истинско изкуство. В ня-
кои случаи се стигало дотам, че жена-
та не можела да ходи самостоятелно 
и се налагало да бъде носена на ръце. 
Тогава гальовно я наричали „жена за 
прегръщане".   

В Древна Гърция 

съществувал култ към добре офор-
меното тренирано тяло. Образец за 
красота била скулптурата на Афро-
дита: ръст 164см, гръдна обиколка 

-86 см. , талия -69 см., ханш – 93см. 
Според каноните на гръцката естети-
ка прекрасното лице съчетавало прав 
нос и големи очи. Грижата за тялото 
била идея-фикс за елините. Тя пред-
полагала продължителни посещения 
на бани и басейни, вани с различни 
отвари и масажи с благовонни мас-
ла. Изключение от правилото била 
Спарта, където се смятало, че употре-
бата на козметичните средства е без-
нравствена и затова била забранена. В 
Атина жените от прилични семейства 
не се гримирали. Изкуството на грима 
се владеело единствено от хетерите. 

В Древния Рим 

господствал култът към светлата кожа 
и русите коси.  Римлянките първи 
открили начин за изсветляване на ко-
сата. С гъба, напоена с масло от козе 
мляко, примесено с пепел от буково 
дърво, те намазвали косата, а след 
това я обезцветявали на слънце. Бе-
дните жени се хранили зле и изглеж-
дали не в най-добрата си форма. Те 
маскирали признаците на старостта 
с оловни помади, които нанасяли на 
кожата още по-голяма вреда. Съпру-
гите на римските патриции използ-
вали като козметичен продукт (освен 
избелващите средства) каймак и мля-
ко. Когато се отправяли на път, сви-
тата им задължително се съпровожда-

ла от стадо магарици, в чието мляко 
богатите дами се къпели. Един голям 
плюс в полза на римлянките от онази 
епоха- те са измислили епилацията!

Хората през  
Ранното Средновековие 

смятали земната красота за греховна, а 
удоволствието да и се наслаждаваш – 
непростим грях.

Изрусяването на косите било заклей-
мявано като нечестиво занимание, 
главата - покривана с касинка, тежки 
тъкани криели фигурата. Идеал за 
средновековната жена бил образът на 
Дева Мария - удължен овал на лице-
то, големи очи и малки устни. В об-
ществото се появило предубеждение 
спрямо хигиенните процедури (гре-
хота било да разглеждаш и докосваш 
собственото си тяло). С течение на 
времето издигнали нечистоплътност-
та в ранг на добродетел. 

През 12-13 век 

културата придобила по-светски ха-
рактер. Стремежът на рицарите към 
богатство и разкош породила нови 
идеали, далеч от аскетизма. Трубаду-
рите възпели кралиците на рицарски-
те турнири – стройната им фигура, 
светлите коси, пищните къдрици, 
прасковения цвят на кожата и алени-
те устни. Създал се събирателен об-
раз на Прекрасната дама, която имала 
едно приоритетно качество –  прос-
то била красива. Относително точно 
може да се твърди, че поемите, възпя-
ващи съвършената жена - повелител-
ка на  рицарското сърце, се появили 
в края на XI - началото на XII век в 
Южна Франция. 

Стройната лебедова шия, високото 
чело и бледният цвят на лицето са  
високо ценени през Ренесанса. За 
удължаване на овала на лицето да-
мите епилирали косите над челото 
и скубели напълно веждите, а за да 
постигнат ефекта на лебедовата шия 
– бръснели тила. Пищните рубенсо-
ви жени, с явни признаци на целу-
лит, са били идеал за мъжа, живеещ в 
епохата на късния Ренесанс. Те били 
меки, пухкави, със заоблени форми 
и впечатляващи по размер гърди. И, 
естествено, блондинки. За да се изру-
сят, жените мажели косите си със смес 



от шафран и лимон и се разхождали 
под палещото слънце с шапки с го-
леми периферии без дъно . Венеци-
анските куртизанки, които се славели 
като най- красивите жени на епохата, 
въвели на мода този естетически иде-
ал: блондинка със закръглени форми 
и бледо лице.  

Рококо-времето на  
чудесата на фризьорското 
изкуство! 

Главният акцент бил върху прическата 
- едно скъпоструващото удоволствие, 
което се стараели да запазят колкото 
се може по-дълго. Ето защо дамите 
си спестявали къпането. Поддържали 
телесната си хигиена, като  избърс-
вали с напарфюмирани кърпички 
отделни части на тялото си. На мода 
били парфюмите, с които “прикри-
вали” миризмата на пот. Кралицата 
на Испания Изабела Кастилска тогава 
признала, че в живота си се е къпала 
само два пъти – при раждането си и 
в деня на сватбата. По това време ле-
карите съветвали краката да се мият 
всяка седмица, главата – поне веднъж 
на два месеца, а зъбите да се чистят 
не по рядко от веднъж седмично. 

МЕДициНа

Седем от най- страшните 
компромиси в името на красоттата:

Можем да страдаме, че старите ценности вече ги няма, но и няма как 
да не се радваме на развитието на науката и познанието. Историята 
на “грижата” за женската красота през вековете ни напомня колко 

безразсъдни можем да бъдем в стремежа си към съвършенство,  дали като 
пристягаме и деформираме тялото си с корсети, или като се подлагаме на 
безкрайни хирургически корекции, ако говорим за днешния ден.

 Представям  ви 7 ужасни и невежи от днешна гледна точка начина да 
бъдем красиви:

1.КОРСЕТИТЕ: Знаете ли какво се струва на мъжете особено скучно? Пра-
щящ от здраве женски организъм. Защо мислите през 19 век силният пол с 
такова усърдие е ловувал китове? За да могат жените да стягат и извиват тела-
та си с корсети от китова кост и да осакатяват вътрешните си органи.

2.АРСЕН: През 19 век е било модерно да се яде арсен, за да се “придаде 
на лицето младежки вид, на очите – блясък, а на тялото – привлекателна 
закръгленост”. Приемът на арсен, разбира се, е бил регламентиран от цял 
набор от правила. Луната трябвало да расте при първия прием, който тряб-
вало да бъде само едно зърно (докато организмът привикне). И ако вече сте 
започнали, то трябва да продължите да ядете тази гадост цял живот – иначе 
ви очаква смърт. Е това, че има странични ефекти и че предизвиква гуша 
например, а понякога и летален изход, защото се натрупва в щитовидната 
жлеза, е малка цена за красотата

3. ГЛИСТИ: В този случай жените не просто са подлагали здравето си на 
опасности заради стройната фигура, а доброволно отглеждали в телата си 
отвратителни паразити. Яйцата на глистите приемали под формата на хап-
чета, след което те растели необезпокоявани в червата, поглъщайки питател-
ните вещества, които човек приема с храната. Собственикът им отслабвал, 
паразитите се угоявали. Вярно, че при желание било възможно да се изба-
виш от “гостите си”, но това все пак преминава границите на съвременното 
ни разбиране за нормално.

4. БИНТОВАНЕ НА СТъПАЛАТА Много историци смятат, че корените 
на приказката за Пепеляшка трябва да се търсят в Китай. В другите култури 
някак си не се смята за толкова ценно качество, ако девойката има уникален, 
единствен в страната си номер на обувките. Но като говорим за Китай през 
миналото хилядолетие, то всичко идва по местата си.

5. РАДИОАКТИВНА КОЗМЕТИКА: Най-голямото достойнство на по-
пулярната през 30-те години на 20 век френска козметика Flo-radia се смятало 
съдържанието на ториев хлорид и радиев бромид. Рекламата на козметиката 
обещавала чудеса: “Снабдява клетките с жизнена сила, усилва циркулацията 
на кръв, прави кожата гладка, премахва мазнините, свива порите, премахва 
черни точки, пъпки, зачервяване и пигментация. Защитава, спира стареене-
то, премахва бръчките, придава свеж и младежки вид.” Тази козметика пре-
дизвиквала в жените бурен възторг, докато от употребата й не започнали да 
се откачат челюстите им. 

6.БЕЛАДОНА: Названието на растението “беладона” се превежда като 
“красива жена”. Когото капели неговия сок в очите си, те започвали да “си-
яят”, а зениците се разширявали. Е, след това за тази красота се налагало да 
се заплати със загуба на зрението.

7. ЖИВАЧНА ПуДРА: През 18 век били много взискателни към цвета на 
лицето. По това време малко хора доживявали до зряла възраст, не успявай-
ки да преживеят болестите, от които лицето се покривало с пъпки, дупки и 
пришки. Тези, които оцелявали, носели следите до края на живота си. Най-
добрият начин да се скрият дефектите се смятала пудрата с олово. Това било 
превъзходно средство – евтино, добре се намазвало на кожата, правейки я 
гладка и копринена. След това обаче настъпват различни изменения – ту-
мор в мозъка, парализа, практически всички системи в организма спират да 
работят. 

За статията са използвани материали от интернет.
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МЕДициНа

Въпреки странните за нас хигиенни 
възгледи, за пръв път в историята по-
нятието “красота” не се подчинявало 
на някакъв канон - обществото узряло 
за идеята, че всяко лице е единствено, 
неповторимо и затова- прекрасно.

Времето през 19-ти век 

сякаш спира и обвива предишната го-
лота на нежния пол с воала на добро-
детелта. "Красивото" вече се свързва 
не толкова с представата за жизнено 
и физически силно тяло, а с добри-
ната и трудолюбието на жените, със 
способността им да създадат дома-
шен уют и да отгледат добре децата 
си. Идва времето на брюнетките с 
млечнобяла кожа, леко закръглено 
тяло, хлътнали бузи, очи, обрамчени 
с тъмни кръгове и трескав поглед... 
Красотата на жената е в нейната бо-
лна визия. Образът, превърнал се в 
символ на 19-ти век, е този на Алфон-

син Плеси - болна от туберколоза 
куртизанка, чийто образ е увековечен 
от Александър Дюма-син в прочутия 
роман "Дамата с камелиите"

XX век 

Природата дарява жената със съ-
вършен инстинкт за оцеляване и 
с невероятна сила и воля за борба. 
Когато към това се добави креатив-
ност, последователност, прецизност, 
гъвкавост и интуиция, се получава 
съвършена комбинация. Именно тук 
се вписва най-добре жената на 20-ти 
век. Защото 20-ти век е векът на само-
уверената жена с изискани маниери, 
която успява да скандализира хората, 
водена единствено от амбицията да 
бъде независима жена.

Два от най-ярките образи на века са 
тези на Мерилин Монро и Коко Ша-
нел. Мерилин Монро - изобилие от 
чувственост, пищна гръд, сочни уст-

ни, заоблени бедра, дълги руси коси... 
тя се превръща в събирателен образ, 
идеал за женска красота. Обикновено 
момиче, започнало своята кариера 
като фотомодел, тя се превръща в 
световноизвестна актриса, сбъдвайки 
мечтата на хиляди момичета по света. 
Но каква е тайната на нейната красота? 
"Капка парфюм" - би отговорила са-
мата Мерилин Монро! И Коко Шанел 
- "чудото на 20-ти век", според Пабло 
Пикасо. По-късно екраните са пълни 
със сочни дами с еротично излъчване 
като Джина Лолобриджида, Бриджит 
Бардо, Елизабет Тейлър... Настъпва 
краят на царуването на светлия тен: 
лицето е със загар - символ на приро-
досъобразен начин на живот, в който 
спортуването заема важно място               

XXI век 

С началото на новия век критериите 
за женска хубост са ясно дефинира-
ни: 90-60-90, ръст 175 см и тегло 55 
кг. Перфектните мерки предполагат 
добро отношение на другите към 
нас, красота и признание. И не на по-
следно място - здраве. Тенденцията 
е жените да бъдат по-зрели и секса-
пилни. Защото днешната жена иска 
да се отличава от тълпата. Фитнесът 
навлиза като основно понятие в жен-
ския речник. А гримирането се пре-
връща в комплексен наръчник на вся-
ка уважаваща себе си представителка 
на нежния пол. Катрин Зита-Джоунс, 
Моника Белучи, Синди Кроуфорд... 
фино изваяни лица, магнетичен по-
глед и безкрайно дълги крака, ето го 
символът на XXI век.   

Несъмнено критериите за красота ще 
се променят с всяко ново поколение, 
но едно е важно - да се харесваме та-
кива, каквито сме, и да се забавляваме, 
стремейки се към "идеалните про-
порции"! Защото - външната красо-
та отваря много врати, но съчетана с 
вътрешното излъчване, прави чудеса!  
nnDnn
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ОрДЕНът

Весела Коледа и честита  
Нова 2017 година!


