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Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично 
или Голяма Богородица е един от най-големите летни 
християнски празници, честван еднакво и от православни, 

католици и от други християнски деноминации. Този ден е пос-
ветен на смъртта на Божията майка или на успението й, тъй като 
тя умира леко в съня си. Българската православна църква отбеляз-
ва празника на 15 август – това е денят, в който Божията майка на 
64-годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. 
Три дни преди това, архангел Гавраил й съобщава, че Бог е по-
желал да я вземе при себе си в своето царство, за да царува вечно 
с него. Последното желание на божията майка е да види Светите 
апостоли заедно. По чуден начин апостолите се пренасят пред 
вратите на дома й в Йерусалим от местата, където проповядвали, 
за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото 
й тяло. Три дни след това, сам Иисус Христос в небесна слава, 
обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душа-
та на Света Богородица. Апостолите я погребват в една пещера 
край Гетсимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни 
по-късно отварят входа, за да се поклони пред светицата закъс-
нелият апостол Тома, намират само плащеницата й. По-късно, 
ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат 
в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която 
им казва: „Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни.“ В 
памет на явяването й пред апостолите, Църквата определя в този 
ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави „въздигане 
на хляба“.
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Отлетяха летните дни със своята безгрижност и ве-
селие, всеки един от нас, по-бързо или по-бавно 
навлиза в ритъма на деловитостта и ежедневието, 

новия сезон дава началото на нови амбиции и надежди. 
Оставащите няколко месеца до края на годината, като пра-
вило, се очертават време за усилена организационна ра-
бота, време в което всички Рицари и Дами ще дадат своя 
принос за успешното и приключване. Това своеобразно 
продължение на дадената клетва за вярност към Ордена е 
гаранцията неувяхващата сила на тамплиерската филосо-
фия  да се превърне в своеобразна цивилизационна алтер-
натива на нашето общество. Именно ние сме тези които 
сме призвани да отстояваме чистотата на званието”Рицар” 
и да защитаваме справедливостта, каквото и да ни струва 
това, защото да бъдеш Рицар, това е да бъдеш истински 
човек, да бъдеш смел, честен и готов на саможертва в име-
то на християнските ценности. 

Братя и Сестри, да продължим нашия път към Светлината 
и нека Бог бъде с нас!
Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam!

 генерал-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев
Член на Великия Магистрален Съвет на Ордена
Носител на Великия Кръст на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България

Благородни Братя и Сестри,
Скъпи Постуланти и симпатизанти,
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Деца от Украéна по÷иват в 
България 

В свищовската „Casa Verde 1908“ 
тамплиери съáраха в изложáа уникати 
от Българското освоáождение 

Тържествено отáелязване на деветата годишнина от 
признаването на Велик Приорат България

ВП БъЛГАриЯ

PC1
Sticky Note
ТУК СЕ ИЗПИСВА:академик ген.м-р (о.р.) РуменРалчевВелик Приор І на Велик Приорат България
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Тържествено отбелязване 
на деветата годишнина 
от признаването на Велик 
Приорат България
На 18 август 2017 г. се навър-

шиха девет години от при-
знаването на Велик Приорат 

България за пълноправен член на 
Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим (Ordo Supremus Militaris 
Templi Hierosolymitani). 

По този повод на 19 август 2016 г. 
в ресторант-градината на хотел “Бъл-
гария” в гр. Петрич се проведе тър-
жествено честване на годишнината. 
Домакин на събитието бяха рицарите 
и дамите от Командерия „Свети Ан-
тоний Велики“.

Програмата започна с молитва в 
храма „Успение престол Богороди-
чен“ и  тържествено шествие на Рица-
рите, Дамите, Постулантите и гостите, 
начело със знамената на Командери-
ите на Велик Приорат България. Под 
звуците на тържествен марш процеси-
ята стигна до мястото на провеждането 
на ритуален Събор на открито. Риту-
алът включваше прием на Постулан-
ти. Великият Приор на Велик Прио-
рат България – ген. м-р. /о.р./ проф. 
Румен Ралчев благослови всички при-
състващи с традиционната за този вид 
чествания Голяма Тамплиерска Благо-
словия, като им пожела здраве и успех 

по пътя на рицарството. 

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

Заключителният елемент в про-
грамата на тържественото отбелязва-
не на годишнината беше зрелищна 
пиротехническа програма.

Денят завърши с тържествена ве-
черя, организирана от домакините в 
гр. Петрич. nnDnn

 ВеЛиК ПриОрАт БъЛГАриЯ
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ОрДеНът
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 ВеЛиК ПриОрАт БъЛГАриЯ
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срещи

Традиционна среща на Н.Пр.Румен Ралчев с Р&Д от 
Комадерията в Бургас на 23.07.17. с Командер Климент 
Атанасов, отчет и начертаване на план за работа за 2018 г.
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Тази снимка я направи на е цялата ширина, като долната и прибави текста: Традиционна неформална среща на н.пр. Румен Ралчев с рицарите и дамите от Варна с командер Младен Станев на 18.07.2017 г. 
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срещи

ППрез месеците юни, юли и 
август Велик Приорат Бъл-
гария продължи съвмест-

ната инициатива с доброволческата 
организация от Украйна „Народный 
Тыл“ за подкрепа и помощ на деца, 
останали сираци от войната в Донец-
ка и Луганска области. Повече от 500 
деца имаха възможността да почиват 
на българското Черноморие, да по-
чувстват дружелюбното и доброже-
лателно отношение на България, да 
се запознаят с древната история на 
страната ни. За тях бяха организира-
ни  много екскурзии, забави, диско-
теки и други културно-развлекателни 
мероприятия. По тяхна покана бяха 
на посещение Великия Приор, Него-
во Превъзходителство генерал-майор 
(о.р.) акад. Румен Ралчев, сестра Рада 
Пангелова – Велик офицер и брат 
Димитър Владимиров от Командерия 
„Княз Борис I“, Председател на Ор-

ганизационната комисия на ВПБ. На 
проведената среща гостите бяха при-
ятно изненадани от импровизираната 
от децата художествена изложба на 
техни рисунки с тематика от Българ-
ското черноморие. На свой ред Н.Пр. 
Румен Ралчев ги запозна с дейността 
на „Ордена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим“, а децата проявиха 
особен интерес към провеждания от 
Велик Приорат България Конкурс за 
детска рисунка „Рицарят в мен“. 

Поради отсъствието на езикова 
бариера, без съществени различия 
във вероизповеданието и културата на 
двата народа, беше изказано предло-
жение в бъдеще конкурса да прерасне 
в международен, като се включат и де-
цата от Украйна. На всички деца бяха 
връчени много подаръци, сувенири и 
спортни принадлежности от гостите.                                                                                               
 nnDnn

И през 2017 г. отново деца сираци 
от Украйна подпомогнати от Велик 
Приорат България и Командерия 
„Княз Борис I“
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ - Срещи на Великия Приор
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Експонатите с изключителна 
научна стойност са собстве-
ност на  Климент Атанасов 

KCTJ и са показани по идея на рица-
ря Виктор Майсторов KTJ.

Свищов посреща своето Осво-
бождение на 27 юни 1877 г., но как-
во е мислела Европа по този въпрос? 
Много от отговорите можете да полу-
чите в Casa Verde 1908.

Зелената къща на улица “Дими-
тър Г. Анев”1  в Свищов се превърна 
в притегателен център за познавачите 
на историята, политиката и културата, 
след като показа уникални находки, 
представящи събитията от началото 
на 1877 г. до Освобождението, допри-
несли в най-голяма степен за привли-
чането на общественото внимание на 
Европа върху решаването на т.нар. 
“Български въпрос”.

Експонатите с изключителна научна стойност 
са собственост на  Климент Атанасов KCTJ и са 
показани по идея на рицаря Виктор Майсторов KTJ

В свищовската „Casa Verde 1908“ 
тамплиери събраха в изложба 
уникати от Българското 
освобождение 



ГАЛериЯ 900

Само шепа изследователи по во-
енно дело знаят, през 1877 г. в

долното течение на река Дунав за-
почва да действа нова стоманена ми-
ноносна лодка, изработена за руското 
правителство от английската фир-
ма „Яроул и компания“. Дунавската 
флотилия унищожава османските ко-
раби по течението на река Дунав и я 
минира. Така е създадена възможност 
за пресичането на реката във всяка 
точка. На 24 юни руската артилерия 
започва обстрел на Русе и Тутракан, 
с което засилва увереността на ос-
манското командване, че основните 
руски сили ще преминат р. Дунав в 
този район. На 27 юни обаче руски 
части с командир генерал-майор Ми-
хаил Драгомиров извършват десант 
през р. Дунав при Зимнич-Свищов. 
Инженерните части с командир гене-
рал-майор Александър Деп построя-
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ват два понтонни моста при Свищов 
и прехвърлят действащата руска ар-
мия на българския бряг. Свищов е 
първият български град, който полу-
чава своето освобождение от осман-
ско иго.

Как са отразявани през погледа на 
европейската преса тези събития и 
последвалата Руско-Турска освободи-
телна война може да се проследи в из-
ложбените зали на Пространството за 
бизнес и култура „Casa Verde 1908”. 

Документите са от личната колек-
ция на българския художник, галерист 
и реставратор – нашия Високоуважа-
ван брат Климент Атанасов KCTJ, 
Командер на бургаската командерия 

„Св.Димитър”.

Изложбата е в чест на юбилейни-
те 140 години от Освобождението на 
Свищов и в рамките на посещението 
на президента Румен Радев и съпру-
гата му Десислава Радева.  В “Casa 
Verde 1908” са показани илюстрации 
и гравюри, публикувани в европейски 
вестници и списания от 1877 и 1878 
г., като The Illustrated  London News 
- първото илюстрирано седмично 
списание в света, издавано от 1842 г.; 
Le Monde illustré – водещо френско 
седмично списание от 1857 г. и др. Те 
са дело на чуждестранни художници 
и кореспонденти, акредитирани към 
воюващите армии. Чрез тях Европа 
добива визуална представа не само за 

военните действия, но и за бита на хо-
рата и войниците, за облика на градо-
ве и села, за природата на Балканите.

  Инициатор и домакин на из-
ложбата „Европа за България 1877“ 
е „Casa Verde 1908“. Зелената къща 
е най-красивата сграда в центъра на 
Свищов, завършена в този вид през 
1908 г. от свищовеца Михаил Авра-
мов, по времето, когато тук е първото 
местно управление в новосъздадената 
държава. През тоталитаризма Зелена-
та къща е била Пионерски дом, а днес 
е Пространство за бизнес и култура - 
под покровителството на свищовския 
родолюбец и меценат инж. Виктор 
Майсторов KTJ – рицар в бургаската 
Командерия „Свети Димитър”. nnDnn

PC1
Sticky Note
ПРЕМЕСТИ НА стр. 12 горе в дясно на мастото на срязаната снимка

PC1
Sticky Note
Премести на стр. 13 горе в ляво на мястото на срязаната снимка

PC1
Sticky Note
От стр.12 и стр.13 събери тази снимка в едно и я постави долу на страница 13 на мястото на преместените картини
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КОМАНДерии

Събор на командерия 
„Св. Андрей Първозвани“

гр. Разград, 23 юни 2017 г.

На 23 юни 2017г. в Разград се 
проведе ритуален събор на 
Командерия „Св. Андрей 

Първозвани”. 

Командерът Денчо Бояджиев за-
позна присъстващите със събитията 
от последния събор досега и с пред-
стоящите до края на годината. 

Сестра Светла Възелова представи 
доклад на тема „Кадуцеят - жезълът на 
Хермес”.

PC1
Highlight

PC1
Sticky Note
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На 01 юли 2017 г. в полите на 
Стара планина, ваканцион-
но селеще „Геша Вю”  бе 

домакин на  съвместен Събор на Ко-
мандерия „Св.Иван Рилски” гр.София 
и Командерия „Св.Лазар Български” 
гр.Габрово .

В Събора взе участие и Велики-
ят Приор на Велик Приорат Бъл-
гария , Негово Превъзходителство 
генерал-майор (о.р.)  Румен Ралчев 
GCTJ,GMTH.Гости на събитието бяха 
Велики офицери,Командери,Рицари и 
Дами от други Командерии.

Доклад с историята на Командерия  
Св.Иван Рилски изнесе Многоуважае-
мия Брат Иван Дочовски KCTJ. Беше 
извършен ритуал по приемане на Пос-
туланти.

По традиция благотворителната 
лепта бе предоставена за ремонт на 
църквата в с.Геша .Вечерта завърши с 
братска агапа в двора на селището.

Съвместен Събор на командерии 
„Св.Иван Рилски”

„Св.Лазар Български”
Ваканционно селище „Геша Вю”, 1 юли 2017 г.

PC1
Sticky Note
nnDnn
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На 10 юли 2017 година в клуб 
"2008" се проведе събор на Ко-
мандерия "Княз Борис I". На 

събора присъстваха Великите офицери 
Високоуважаемата сестра Рада Пангело-
ва DGOTJ и Многоуважаемата сестра 
Мария Генова DCTJ,  и гости от други 
Командерии, рицари, дами и постулан-
ти от Командерия "Княз Борис I". 

Дневният ред на ритуала включваше 
отчетна Командер Калоян Джамбазов 
KCTJ за изминалите месеци. Въвеждане 
в длъжност Капелан на брат Владимир 
Николов KTJ и Секретар  сестра Свет-
лана Тилкова DCTJ - Командерия "Княз 
Борис", награждаване на отличили се 
рицари и дами - брат Веселин Рашин 
KTJ, брат Димитър Малинов KTJ,  сес-
тра Светлана Тилкова DCTJ и брат Ата-
нас Михнев KTJ.

Събор на командерия 
„Княз Борис I“

гр. София, 10 юли 2017 г.

PC1
Highlight

PC1
Sticky Note
nnDnn



Събор на командерия 
„Сердика“

гр. София, 20 юли 2017 г.

На 20 юли 2017 година в Клуб 2008 се про-
веде събор на Командерия 005 Сердика.

На събора присъстваха членовете на 
Командерията,  братя и сестри от други команде-
рии, както и Велики Офицери.

Беше приет Постулант и беше назначено длъж-
ностно лице Канцлер.

КОМАНДерии
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Рицарят – тамплиер Спас Кири-
чев е автор на най-новия памет-
ник на Васил Левски в област 

Пазарджик. Монументът бе монтиран 
в родопския град на 18 юли, когато 
в цялата страна бе отбелязана сто и 
осемдесет годишнината от рожде-
нието на Апостола. Средствата за 
монумента бяха събрани от дарения, 
направени от десетки граждани и 
местни фирми. 

Идеята за създаването на паметни-
ка принадлежи на Община Пещера 
и местното представителство на Об-
щобългарски комитет „Васил Лев-
ски“. Композицията е разположена в 
градинката пред Районния съд и тър-
жествено бе открита на 21 юли. 

Апостолът е изобразен в момент 
на полагането на клетва. 

Скулпторът Спас Киричев е автор 
и на барелеф на Апостола, който бе 
открит тази година в пазарджишкото 
с. Лесичово.  nnDnn

Паметник на Васил Левски 
откриха в Пещера

КОМАНДерии
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Епископ Юнан 
получи Наградата 
на Фондация за мир 
Ниуано

Токио, 27 юли 2017 – на цере-
мония заобиколен от колеги, 
дългогодишни приятели и 

подкрепящата го съпруга, преп. Епис-
коп д-р Муниб Юнан получи награда-
та на фондация Нивано за мир, днес 
за неговата работа за осъществяване 
на междурелигиозния диалог между 
християни, мюсюлмани и евреи в Йе-
русалим и по света. Епископ Юнан е 
34-тият получател на отличието. 

Наградата идва във време, когато 
мюсюлманите и израелските сили за 
сигурност ежедневно влизат в кон-
фликт и напрежението в района непре-
къснато се покачва. Преди да отпътува 
за получаването на наградата, епископ 
Юнан заедно с ръководителите на 
църквите в Светите земи, оповестиха 
с декларация в подкрепа на мирното 
разрешаване на конфликтите при за-
читане на историческото статукво на 
Светите места в Йерусалим. 

Всяка година японската „Фондаци-
ята за мир Ниуано“ (ФМН) награждава 
персона или организация, посветила 
дейността и уменията си на постига-
нето на мирно сътрудничество между 
религиите, особено в местата на кон-
фликти.

С благодарност епископ Юнан 
прие наградата от почитаемия прези-
дент на фондация Нивано преп. Ни-
кико Ниуано.

Високоуважаваният лютерански 
епископ беше избран от международен 
комитет на ФМН заради неговия при-
нос за развитието на и включването на 
организации, насърчаващи между ре-
лигиозния диалог между лидерите на 
трите вероизповедания на Аврам.

„В свят, характеризиращ се с ли-
дери, които търсят и насърчават раз-
личията и омразата, епископ Юнан 
постоянно се стреми към обратното. 
Неговата работа подкрепя мира пред 
силата и единството пред монотеис-
тичното доминиране.“, написа между-
народният комитет на ФМН.

Епископ Юнан е основател на ня-
колко близкоизточни междурелиги-
озни групи, Съвета на религиозните 
институции в светите земи (CRIHL),  
Jonah Group, Център за религиозни 
науки Al-Liqa, и в момента работи за 
две други междурелигиозни групи, 
Йорданският изследователски инсти-
тут за съвместно съществуване на ре-
лигиите и Комитета по награждаване-
то на Йорданската Световна седмица 
на междурелигиозната хармония.

Един от практическите приноси 
за мира, започнати от CRIHL е мони-
торинга на учебниците в училищата, 
за да се увери, че мирното съвместно 

съществуване на религиите е включе-
но в тях и всяка религия обучава за ос-
новните послания на другите религии. 
Съветът е в постоянен диалог с ми-
нистерството на образованието за да 
се създаде по-балансирана програма, 
която отразява Йерусалим като място 
на три религии, не само на Юдаизма. 
Епископ Юнан набляга на значението 
на балансирано развитие на програм-
ното съдържание в образованието. 
„Ако ми покажете учебната програма, 
аз ще Ви кажа каква Япония ще имате 
след десет години.“

Почетен президент на Световната 
лютеранска федерация (СЛФ), епископ 
Юнан благодари, за международната 
платформа, която 145-те членуващи 
църкви на СЛФ създадоха за развитие-
то на междурелигиозния диалог за мир 
в Близкия изток и по света.

В обръщението си при приемане-
то на наградата епископ Юнан разкри 
противоречията на политиката и рели-
гията и за опасността от използването 
на религиозния екстремизъм за об-
служването на себични политически 
интереси.

„Днес, лидерите в рамките на рели-
гиозните традиции, трябва да заклей-
мят екстремистите в своите общности. 
Ние правим това, чрез отхвърляне на 
клишето, че екстремизмът е мярка за 
религиозна преданост.“ Каза епископ 
Юнан на присъстващите.

Накроя, той се обърна към своята 
вяра, като движеща сила в неговата 
между религиозна дейност,

„Като лютерански християнин, 
моята вяра е здраво закотвена в надеж-
дата за Божието помирение на всички 
неща. Тази надежда съществува днес, и 
за нашите съседи и за нашата глобална 
екология и природа. Тази надежда не 
ни разделя от съседите ни, напротив 
кара ни още повече да се безпокоим 
за тяхното бъдещо добро. На тази ос-
нова, ние по-скоро приемаме, откол-
кото да изключваме отстояването на 
общите ценности на справедливостта, 
мира, равенството, съвместното съжи-
телство, и приемането на различията 
между нас.“

Предишни носители на 
Наградата на Фондация за 
мир Нивано са:
►Бразилският активист за свобода и 
католически архиепископ Хелдер П. 
Камара 1983, 
►Ген. секретар на Световният съвет на 
църквите Филип Потър 1986,
►Швейцарският католически свеще-
ник и теолог, проф.д-р Ханс Кюнг 
2005,
►Принцът на Хашемитското  крал-
ство Йордания негово височество Ел 
Хасан бон Талал 2008,
►Ген. секретар на СЛФ епископ Гюн-
тер Сталсет 2013,
►Нигерийският пастор и активист 
преп. Естер Абимику Ибанга 2015. 

nnDnn
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Ние признаваме човешкото право на мир и ре-
золюциите на Съвета за сигурност на ООН 
по отношение на уреждането на спорове-

те в Близкия изток и в частност Резолюции 181(ІІ) 
и 194(ІІІ) относно статута на Йерусалим, като също 
признаваме суверенитета на държавата Израел както и 
необходимостта за всички израелци и палестинци да 
имат мирна и сигурна собствена земя. 

Ние признаваме също специалното място на Све-
тия град Йерусалим за трите религии от Книгата. 

След десетилетия на войни и омраза, синовете и 
дъщерите водят битката на бащите и ако нищо не се 
промени тази битка ще продължи с поколенията. Това 
ли е, което искаме за наследниците си, Християни, 
Мюсюлмани и Евреи?

Правото на всеки от синовете на Авраам да се моли 
в мир и да споделя светият град Йерусалим, по такъв 
начин, че всеки да се чувства в безопасност и сигурен, 
трябва да бъде признато…

Сега е времето, след десетилетия на война и омра-
за да се съберат представители на трите вери и да се 
срещнат в духа на прошката и да споделят ПЛОДА на 
мира:

 (Прошка, Уважение, Разбиране, Иновативно ми-
слене и Доверие) Прошката носи Уважение, което про-
вокира Разбирането, Разбирането води до иновативно 
мислене и в резултат: Доверие, а Доверието е Ключът 
към Мира.

Както епископ Муниб Юнан, почетен президент на 
Лютеранската световна федерация каза в речта си при 
получаването на наградата за мир за 2017 г. на фонда-
ция „Нивано“:

„Дневният ред за между-религиозният ангажимент днес 
трябва да се фокусира върху противопоставянето на крайно-
стите в рамките на всяка конкретна традиция. Религиозните 
водачи трябва да се съберат заедно да изравнят усилията си и да 
споделят мъдростта си. Докато съществува, разбира се ролята 
на светските и правителствени водачи да се противопоставят 
на екстремизма, най-ефективните са опитите да се адресират 
тези усилия в рамките на всяка отделна общност отвътре. Ако 
е вярно, че екстремизмът е антитеза на любовта, ние трябва 
да сме мотивирани преди всичко и най-вече от любов“  

Ключът е в трансформирането на дипломатически-
те парадигми с милостта на Бог. Дипломацията, осно-
вана на вярата осигурява пространството за да се случи 
това. Това, от което се нуждаем са променени сърца и 
конструктивно съвместно решаване на проблемите. 

След като преживя Семинарът за помирение, ос-
нован на вярата в Аман, Йордания през януари 2011г. 
един мюсюлмански водач каза: „Аз сега виждам, че поми-
рението на верска основа е за глобалните човешки отношения, 
каквото уравнението e=mc2  е за теоретичната физика. То 
осигурява архитектурата, структурата чрез, която Западът и 
Ислямския свят да комуникират един с друг.“

Като “Синове и Дъщери на Книгата”, евреите, 
християните и мюсюлманите споделят едно и също 
наследство. Аврам е Пророк за всичките 3 религии. 
Христос е Пророк за мюсюлманите, както и Месия за 
християните.

Всички поклонници, които идват в Ерусалим, искат 
едно и също нещо: да могат да се молят на Бог в мир 
и сигурност.

Призоваваме всички заинтересовани страни да об-
мислят това послание в духа, за който призоваваме: 
Най-накрая да се събере “ПЛОДА” на мира. nnDnn

Писмено изявление на оРТй  
(орден На Рицарите Тамплиери На йерусалим) 

за 36-та сесия на Съвета по човешки права, 
Женева, септември 2017

Създаване на вдъхваща доверие  
Пътна карта за мир в йерусалим



PC1
Sticky Note
ОРДЕНЪТ - (Тази статия трябва да отиде на стр. 19, както е в съдържанието)



Тамплиер • септември 2017 г.     23  

ОрДеНът

 Изявление
Ние, ръководителите на Местните Църкви в Йерусалим, изразяваме наше-

то силно безпокойство по повод наблюдаваната напоследък ескалация 
на насилието около Харам аш-Шариф (Haram ash-Sharif) и нашата скръб 

за погубените човешки животи, като силно осъждаме всеки акт на насилие.

Ние се безпокоим от всяко изменение на историческата ситуация (Status Quo) 
в Джамията ал-Акса (al-Aqsa Mosque) (Haram ash-Sharif) и прилежащата ù земя, 
и в свещения град Йерусалим. Всяка заплаха за неговото съществуване и цялост 
може да доведе до сериозни и непредвидими последици, които са изключително 
нежелани в настоящия напрегнат религиозен климат.

Ние оценяваме продължаващото попечителство на Хашемитското кралство 
Йордания над Джамията ал-Акса и светите места в Йерусалим и Свещената  земя, 
което гарантира правото на всички мюсюлмани на свободен достъп за поклоне-
ние в Джамията ал-Акса, според сегашното статукво.

Ние повтаряме нашия призив да се уважава напълно историческото Status Quo 
управляващо тези места, в името на мира и съгласието в цялата общност, и ние се 
молим за справедлив и продължителен мир в целия регион и за всичките населя-
ващи го народи.

Патриарх Теофилус ІІІ, Гръцка ортодоксална патриаршия
Патриарх Нуран Манукян, Арменска Апостолическа Ортодоксална Патриаршия
Архиепископ Пиербатиста Пицабала, Апостолически администратор, Латинска 
Патриаршия
Фр. Франческо Патон, ofm, Пазител на Свещената земя
Архиепископ Анба Антониус, Коптска православна патриаршия Йерусалим
Архиепископ Свериус Малки Мурад, Сирийска ортодоксална патриаршия
Архиепископ Аба Ембакоб, Етиопска ортодоксална патриаршия
Архиепископ Джозеф-Джулс Зерей, Гръцка-мелкайт-католическа патриаршия
Архиепископ Моса Ел-Хадж, Маронитски Патриаршески Екзархат
Архиепископ Сухейл Давани, Епископална Църква на Йерусалим и Близкия из-
ток
Владика Муниб Юнан, Евангелическа Лутеранска Църква в Йордания и Свеще-
ната земя
Владика Пиер Малки, Сирийски Католически Патриархален Екзархат
Монсеньор Джордж Данкайе, Арменски Католически Патриархален Екзархат 

(Юли 2017)

PATRIARCHS AND HEADS OF 
LOCAL CHURCHES IN JERUSALEM

PC1
Sticky Note
ТОВА СЪЩО Е В РУБРИКАТА "ОРДЕНЪТ"
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Брат Димитър Владимиров, KCTJ 
Председател на Организационната  
Комисия на Велик Приорат България

Планетата може 
да почака

Вашингтон направи  офици-
ално уведомление в ООН, че 
са започнали процес на отте-

гляне от Парижкото споразумение за 
климата.  По мнението на американ-
ския президента Доналд Тръмп, от-
теглянето от екологическите споразу-
мения ще спомогне за развитието на 
производство в САЩ. При това сто-
панинът на Белия дом не  изключва 
повторното присъединяване на стра-
ните към договора, ако Съединените 
Щати «сметнат  условията му по-из-
годни за американския бизнес, работ-
ниците, народа и данъкоплатците».  
Към какви последици може да доведе 
отказа да се изпълняват международ-
ните споразумения за климата?

В събота, 5 август, на официалния 
сайт на Държавния департамент на 
САЩ се появи официално съобще-
ние за намерението на страната да се 
оттегли от Парижкото споразумение 
за борба с глобалните промени на 
климата. Във ведомството са отбеля-
зали, че САЩ е направило формално 
уведомление за намеренията си на Ге-
нералния секретар на ООН Антониу 
Гутериш. В ООН потвърдиха получа-
ването на съобщението от американ-
ската страна и са напомнили на Белия 
дом за условията на оттеглянето на 
страната от международния договор. 
Съгласно 28-ия член на документа, 
страната може да се оттегли от спо-
разумението във всеки момент три го-
дини след подписването му. За САЩ 
договорът е влязъл в сила на 4 ноем-
ври 2016 година. По този начин, да 
престане да бъде негов участник 
Вашингтон ще може само след две 
години. През това време Съединени-
те щати ще продължат да участват в 
международни конференции и диску-
сии по проблемите на изменението 

на климата на  Земята.

Парижките споразумения задъл-
жават САЩ да намалят емисиите на 
парникови газове с 26-28% до 2025 
г. в сравнение с нивото от 2005 годи-
на. Към днешна дата на САЩ и Ки-
тай се падат 38% от общия обем на 
емисиите на парникови газове, което 
е основната причина за повишаване 
на температурата на планетата. В съ-
щото време на  ЕС се падат 13,34%, на 
Русия — 7,53%, на Индия — 4,1%, на 
Япония — 3,79%, а на целия останал 
свят — 33,26%.

Европейската общност беше една 
от първите, които реагираха на ре-
шението на американския президент, 
изказано на 1 юни. Европейският ко-
мисар за изменението на климата и 
енергетиката Мигел Ариас Канете на-
рече този ден печален за световната 
общност, тъй като «ключов партньор 
обърна гръб на борбата с изменени-
ето на климата. Съжаление по повод 
оттеглянето на САЩ от Парижките 
споразумения за климата са изразили 
министър-председателят на Италия 
Паоло Джентилони, канцлерът на 
Германия Ангела Меркел и прези-
дентът на Франция Емануел Макрон. 
Европейските лидери са уверени, че 
оттеглянето на Съединените щати от 
споразумението няма да засегне из-

пълнението на неговите условия от 
други участници.

Съветът за сигурност на ООН за-
тегна санкциите срещу Северна Ко-
рея

Членовете на Съвета за сигурност 
единодушно приеха  резолюция, в 
която затегнаха санкциите против Се-
верна Корея във връзка с проведените 
от тази страна през юли, изпитания 
на междуконтинентални балистични 
ракети. Резолюцията, между другото,  
забранява на Северна Корея да осъ-
ществява и доставка и продажба на 
желязо и желязна руда, олово и олов-
на руда, както и на всякакви морски 
дарове, включително и риба.

Съветът изрази също така загри-
женост от факта, че гражданите на 
КНДР често работят в други страни, 
и паричните постъпления от чуж-
бина позволяват на Северна Корея 
да поддържа ядрената си програма. 
Във връзка с това, отбелязва се в ре-
золюцията, броят на разрешения за 
работа на граждани на КНДР трябва 
да бъде строго ограничен и не трябва 
да се увеличава. Съветът за сигурност 
постанови, че страните трябва да заб-
ранят на гражданите си да учредяват 
съвместни предприятия с юридиче-
ски или физически лица от КНДР. 
Резолюцията също така разширява 
списък с лица, на които са забранени 
пътуванията в чужбина. Техните акти-
ви ще бъдат замразени.

Членовете на Съвета за сигурност 
отново са изразили подкрепата си 
на шестстранните преговори за се-
вернокорейската ядрена програма и 

подчертали, че “КНДР не трябва да 
извършва никакви нови изстрелвания 

Защо САЩ започнаха процес 
на оттегляне от Парижкото 
споразумение за климата



Тамплиер • септември 2017 г.     25  

с използване на технологиите на ба-
листичните ракети, ядрени изпитания 
и никакви други провокативни дейст-
вия».

Мъдрост на зрелостта и енергия 
на младостта  ще допринесат за пос-
тигането на Целите на устойчивото 
развитие

Мъдростта и жизненият опит, ум-
ножени с енергия и идеализма на мла-
достта, могат да помогнат в постига-
нето на Цели за устойчиво развитие. 
С такова послание Генералният се-
кретар на ООН Антониу Гутериш се 
обърна към участниците в мероприя-
тието, което се състоя на 01.08.2017 г. 
в щаб-квартирата на ООН.  То е пос-
ветено на диалога между представите-
лите на различни поколения.

Целите за устойчиво развитие 
(ЦУР) – това е всеобемен документ, 
приет от представителите на  190 
страни преди две години. Той опре-
деля развитието на човечеството до 
2030 година. Във ООН се събраха 
представителите на неправителствени 
организации от целия свят, сътрудни-
ците на ООН и страните-членки на 
Организацията, за да обсъдят широк 
кръг въпроси, свързани с ЦУР, в това 
число проблеми за борба с бедността 
и защита на здравето.

Както отбеляза във видео обръ-
щението си Генералният секретар 
Антониу Гутериш,  в  ООН няма по-
ефективен партньор за постигането 
на Целите, от неправителствените 
организации. «Представителите на 
младежта и по-възрастни хора, събра-
лите се днес в ООН, притежават мъд-
рост, жизнен опит, вярност на идеали 
и енергия - заяви той. Някои от нас 

вече повече от десетилетия се борят 
за идеалите си, другите се намират в 
началото на този път. Представите-
лите на двете групи са свързани с чув-
ството на отговорност пред жителите 
на планетата и желанието да обединят 
усилията в този сложен период в ис-
торията на човечеството». По думите 
на Генералния секретар, тандемът на 
младежта и по-възрастните хора ще 
помогне за постигането на множество 
постижения.

По думите на  Пратеника на ООН 
по делата на младежта Джаятму Ви-
краманайке, младите хора трябва да 
се разглеждат като партньори за по-
стигане на Целите за устойчиво раз-
витие. «Представителите на различни 
поколения трябва да се отнасят един 
към друг с уважение и разбиране», - 
каза тя.

Генералният секретар на ООН 
осъди терористичната атака в Барсе-
лона

17.08.2017 — Генералният секре-
тар на ООН Антониу Гутериш осъди 
терористичния акт, извършен в чет-
въртък в Барселона, Испания. Това се 
посочва в изявлението, което от него-
во име е направено от заместник на 
прессекретаря на ООН Фархан Хак.

По данните от световната преса, в 
четвъртък в района на улица «Рамбла» 
в центъра на Барселона фургонът се 
заби в тълпа от хора. В резултат на 
инцидента за загинали хора, още де-
сетки хора са били хоспитализирани.

Антониу Гутериш изрази сърдеч-
ни съболезнования на семействата и 
близките на загиналите, на народа и 
правителството на Испания, и пожела 

бързото възстановяване на ранените.

Генералният секретар на ООН се 
надява, че виновниците на тази вар-
варска постъпка в скоро време ще бъ-
дат привлечени към отговорността. 
Както се казва в заявлението, Органи-
зацията на Обединените Нации изра-
зява солидарността с правителството 
на Испания в борбата и против теро-
ризма и екстремизма.

Президентът на Франция Емануел 
Макрон се срещна с ръководителя на 
ЮНЕСКО Ирина Бокова

Президентът на Франция Еману-
ел Макрон се срещна с генералния 
директор на ЮНЕСКО Ирина Боко-
ва. Ръководителят на организацията 
благодари на Франция за ангажимен-
та си към опазването на културното 
наследство в зоните на конфликтите.     
В този контекст тя припомни за ре-
золюцията на Съвета за Безопасност 
2347, осъждаща унищожаване на кул-
турното наследство от терористите. 
Документът, предложен за разглежда-
не на Съвета за безопасност от Фран-
ция и Италия, единодушно бе приет 
от всички членове на Съвета.

Емануел Макрон, от своя страна, 
заяви, че възнамерява да засили съ-
трудничеството с ЮНЕСКО. Той 
подчерта, че сега, на фона на нара-
стващото в световен мащаб напреже-
ние и разделение, е много важно да се 
подкрепят многостранните междукул-
турни отношения. 

Ще припомним, че Франция е 
една от страните – учредители на 
ЮНЕСКО. Щаб-квартирата на тази 
организация се намира в Париж. 
 nnDnn
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Камък, който расте. Римска 
двойка в основите на правос-
лавен храм. Две затворниче-

ски килии за царе. Жива вода, която 
лекува всички болести. Вековни дър-
вета, сбъдващи желания. Това са само 
малка част от тайните на Софийската 
"Мала Света гора".

Днес пътят на поклонниците по 
манастирите край столицата е тъжен. 
Защото част от светите места са запу-
снати, обрасли в бурени, нямат ток... 
Но който има очи, търси и намира.

А някога хората по земите ни каз-
вали: Направи 120 стъпки, за да из-
купиш греховете си и да пречистиш 
душата си. Вярвали, че ако смиреният 
християнин прекара по една нощ уе-
динение във всеки от уникалните ма-
настири и църкви, опасващи днешна 
София, ще започне нов живот - пре-
подобен и със сърце, отворено за до-
брото...

Приказката за Средецката "Мала 
Света гора" започва през Второто 
българско царство (1185-1396 г.). Сре-
дец се развива не само като полити-
чески, но и като мощен духовен цен-
тър. Местният епископ е издигнат в 
митрополитски сан. Според древното 
предание само цар Иван Александър 
(1331-1371) съгражда в Софийско че-
тиринадесет храма и обители. Посте-
пенно броят на манастирите в епар-
хията, според археолози и историци, 
надхвърля 120. И хората започват да 
говорят за броеницата от манастири, 
за малката Света гора, за святото мяс-
то, равно на Атон.

През 1382 г. Средец е завладян от 
турските нашественици. Повечето от 
манастирите са разрушени, но леген-
дите за тях остават. Спомените също. 
Част от духовните светилища са въз-
становени след Освобождението, 
край древните храмове са издигнати 
нови сгради за прием на поклонници. 

И мечтата продължава. Специален 
проект на столичната община въз-
ражда днес манастирите от "духовна-
та огърлица" на София. 

Живият камък  
прави чудеса
Хора от цялата страна се молят за 
чудо пред "живия камък". Расте в 
Горнобогровския манастир "Св. Ге-
орги Победоносец". "Няма измама. 
Не мога да си го обясня, това е Божие 
послание", казва отец Антим, който 
поддържа светата обител. Когато през 
2001 г. поел енорията, първото нещо, 
което чул от местните, било чудото 
на камъка. "Нарочно го меря непре-
къснато - тогава беше висок 204 см, 
сега е 210!", допълва отецът. 

Преданието разказва, че кръстоно-
сци влачели канарата като трофей от 
Йерусалим. Оставили я край днешно-
то село. На мястото бързо възникнал 
манастир. Археологически находки 
свидетелстват, че някога тук е имало 

римско светилище. 

Странният камък се намира в ол-
тара на манастирската църква. Върху 
него са изсечени т.нар. йерусалим-
ски кръстове - във всеки ъгъл на го-
лемия кръст има издялани малки в 
чест и слава на четиримата еванге-
листи. Най-интересното е, че хора 
от цял свят, които нямат нищо общо 
със земите ни, получават видения за 
чудото на скалата и пращат дарове в 
манастира. Храмовата книга е пълна 
със свидетелствата на православни от 
Гърция и Щатите, както и на българи 
от цялата страна, които са преживели 
чудо.

Царският затвор  
и "отровната вода"
Малцина знаят, че двата Буховски ма-
настира край София са били царски 
затвор. Единият "Св. Мария Магда-
лена" бил килия за Александър Ба-
тенберг. Другият - "Св. Архангел 
Михаил", за по-малкия брат на княза 

Тайните на Средецката 
Мала Света гора
Сестра Екатерина Николова, DTJ 
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Франц-Йосиф.

Манастир, посветен на Мария 
Магдалена, сам по себе си е рядкост. 
Броят се на пръсти. Българският е раз-
положен над Бухово, в южните скло-
нове на Мургаш планина. Археолози 
са открили под църквата му катаком-
би от IV век. Основан е най-вероятно 
през ХVI в. Ограбена и опожарена от 
кърджалийски банди, светата обител 
е възстановена чак през XIX век. След 

като е детрониран на 9 август 1886 г. 
от офицерите русофили, княз Батен-
берт е откаран в манастира, където 
прекарва две нощи.

Днес манастирът е празен, църква-
та - заключена. Благочестиви миряни 
поддържат двора и постройките, а на 
по-големи празници буховските све-
щеници отслужват литургии.

Вторият Буховски манастир "Св. 

Архангел Михаил" не е толкова из-
вестен. Скрит е сред вековни дървета 
в падина, отдалечена от асфалта по 
четири километра разбит черен път. 
Там редките гости посреща Любомир 
- мирянин, намерил от 10 години по-
кой и убежище в обителта. Самичък 
поддържа грохналата манастирска 
постройка от ХIХ век, коси ливадата 
пред храма и, разбира се, е словоохот-
лив екскурзовод. За този, който има 
уши да чува...

Храмът е строен на два пъти - през 
ХVI и ХVIII век, защото бил разруша-
ван от кърджалиите. При преустрой-
ството му са разрушени стари прис-
тройки пред църквата, а пред самия й 
вход е затрупано древно аязмо.
В обителта няма ток, единствената 
вода е от чешма, съградена преди 
почти век от благочестив буховчанин. 
"Обявиха водата за вредна", обяснява 
Любо и дори показва документа, по-
дпечатан и от ХЕИ, и от Софийската 
митрополия. "Може и да е било така, 
когато наоколо е пасял много доби-
тък и е замърсявал водата. Ама отдав-
на тъдява няма ни овце, ни крави, та 
явно водата се е пречистила. Иначе 
вече да съм умрял", смее се той.

Най-интересна е монархическата 
енигма, която тегне над манастира. 
Любомир разказва, че тук през 1886 
г. е бил държан под арест по-малкият 
брат на княз Александър Батенберг 
- Франц-Йосиф. Той е живял извест-
но време в България. Дори участвал 
в Сръбско-българската война, а след 
това бил спряган като потенциален 
кандидат за българския трон. "Пре-
вратаджиите нарочно са ги разделили 
- княза в буховския манастир "Мария 
Магдалена", а брат му - тук", разказ-
ва Любо. И със съжаление допълва, 
че от оригиналните мебели от онова 
време нищо не е останало. Дали ис-
торията е истинска, липсват доказа-
телства. Факт е обаче, че през 2001 г. 
Симеон Сакскобургготски специално 
посещава манастира.

Ангел посочил олтара в 
Бистрица
Странна история за страст, любов, 
престъпление крие Бистришкият ма-
настир "Св. св. Йаким и Анна". Може 
да я научи всеки, който измине трите 
километра издълбан от коловозите 
черен път от с. Бистрица до светата 
обител. Мястото е свещено от векове. 
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Под църквата е разкрита катакомба от 
IV-V век. А в нея - скелетите на мъж 
и жена. Мъжът е обезглавен. Учените 
все още гадаят дали става въпрос за 
антична трагедия или убийство. 

От векове хората в района вярват, 
че мястото е заредено с божествена 
енергия. Доказателство за това е дру-
га история. Преди днешния манастир 
е имало света обител, основана още 
през Х век с името "Св. Петър". Раз-

рушена е в края на ХIV век при ос-
манското нашествие. Но там, където 
бил древният олтар, бистричани по-
ставили каменен кръст - за да не тъп-
чат хора и животни святата земя. Така 
по време на робството местността 
започнала да се нарича "На дъбето" 
или "На кръста".

Основите на средновековния храм 
са разкрити през 1925 г. от Бона Ве-
линова от софийското с. Григорево. 
В съня си тя получила знамение от 
Ангел Господен, който й посочил 
мястото.

Султанът благословил 
кладнишката светиня
Мала Света гора не свърша с Витоша. 
Древни манастири има и зад билата 
на планините, ограждащи Софийско-
то поле, като Кладнишкият "Свети 
Николай Мирликийски Чудотворец", 
който се извисява над село Кладни-
ца. През 1830 г. Спас Бурнов от село 
Мърчаево сънувал, че трябва да обно-
ви този манастир. Изпратен от мест-
ните хора в Цариград като част от де-
легация до султана с искане за отмяна 
на тежък данък, дядо Спас успял да 
издейства не само милостта на сул-
тана, но и ирадие (разрешително) за 
възстановяването на манастира. Об-
новлението започнало през 1841 г. и 
приключило през 1845 г. Средствата 
са събирани от местни хора, а сами-
ят Спас Бурнов продал собственото 
си стадо. Когато всичко било готово, 
дядо Спас станал първи игумен и за-
живял в манастира. Но през пролетта 
на 1848 г. бил убит от хората на мест-
ния бей Осман.

СПА топли "Св. Николай"
Легенда, разказвана от местни хора, 
твърди, че Обрадовският манастир 
"Св. великомъченик Мина" е бил ос-
нован още през IV век. Тогава той 
представлявал внушителен комплекс 
от 40 параклиса, посветени на св. св. 
Апостоли Петър и Павел, св. Нико-
лай, св. св. Козма и Дамян и др. Имало 
много манастирски сгради и имоти.

При прокопаването на коритото 
на река Владайска ненадейно били 
открити основи на сгради, а по-късно 
реката дълго време носила керемиди, 
камъни и тухли. Археолозите смятат, 
че близо до параклиса "Св. Николай" 
някога имало римска баня, която е 
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използвала топъл минерален извор. 
Мястото и в момента е мочурливо и 
не замръзва през зимата.

Никой не знае колко дълго е про-
съществувал манастирът с 40-е па-
раклиса. След разрушаването му само 
легендата пазела спомена за него. До 
1927 г. Тогава около Кръстовден се-
ляни от Обрадовци, които разхожда-
ли добитъка си, видели, че животни-
те започнали да изриват керемиди и 
тухли. Стопаните решили да разровят 
останките и така открили основите на 
стара църква. Намерили олтара й и 
малък кладенец от камъни до него.

Всички са били убедени, че на-
ходката е част от древния манастир 
"Св. Мина". Мълвата за откриването 
на единствения манастир, посветен 
на св. Мина в България, се разпрос-
транила бързо и скоро към манастира 
започнали да се стичат хора от всич-
ки краища на страната. На църковния 
празник на 24 ноември много миряни 
се събрали в обителта и давали своята 
помощ за възстановяването на мана-
стира. Средствата веднага били вло-
жени в изграждането на дървен олтар 
с икони, който просъществувал до 
1942 г. Построена и сграда за подслон 
на поклонниците, която просъщест-
вувала до 1969 г.

През 1942 г. манастирското на-
стоятелство в лицето на управата на 
обрадовската църква "Св. Николай" 
и монахиня Анисия от църквата "Св. 
Петка" в Орландовци се заели със 
съграждането на нов храм. Строител-

ството започнало на 19 август същата 
година и приключило през 1945 г. 
Главен майстор бил известният стро-
ител от Варна Тома Иванов.

Земенският пази тайната 
за имането на цар Михаил 
Шишман
Майстор-зидар и неговият ученик ре-
шили да си устроят състезание - кой 
ще вдигне по-хубава църква. Услови-
ето било никой да не вижда градежа 
на другия, докато не бъде завършен. 
Когато църквите били готови, май-
сторът видял делото на ученика си, 
ахнал и наредил на чираците си да 
срутят неговата. 

Това е най-известната легенда за 
съграждането на Земенския мана-
стир "Св. Йоан Богослов" през XI 
век. Но магнетичното място открай 
време подхранва въображението на 
археолози, иманяри и любители на 
окултни загадки, които бродят из Ко-
нявската планина и търсят древните 
тайни. Според писателката Елизабет 
Костова светата обител е била дори 
убежище на митичния Граф Дракула. 

Независимо от това дали учени-
те вярват на легендите за манастира, 
факт е, че съвременните архитекти 
още си блъскат главите над един-
ствената кръстокуполна църква у нас 
с кубична форма - 9 на 9 на 9 метра. 
Средновековният майстор е издължил 
стените и е придал едва забележимо 
конусовиден вид на храма. Двуметро-
вият купол се крепи на четири зидани 
стълба, свързани с арки. Според пре-
данието някъде наблизо е заровено 
имането на цар Михаил Шишман, 
загинал в битка със сръбския владетел 
Стефан Дечан през 1330 г. край кре-
постта Землънград.

През 60-те години е извършена и 
основна реставрация на безценните 
стенописи. Най-ранният е отпреди 
девет столетия - отчасти запазен образ 
на св. Ана - майката на Богородица. В 
малката черква може да се открие и 
самобитна интерпретация на Причас-
тието - в центъра има двама Спаси-
тели. Единият подава кана с вино на 
апостол Павел, другият - къшей хляб 
на апостол Петър.  nnDnn
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ОрДеНът

Пораждащата и в наши дни 
множество спекулации, по-
дигравки дори обвинения, 

тайна целувка на тамплиерите е пре-
ди всичко плод на неразбиране, не-
просветеност и злонамереност. За да 
се обясни това толкова противоречи-
во действие, трябва да се въоръжим с 
много търпение и преди всичко езо-
терични знания, които ще ни доведат 
до така желания отговор. Намиране-
то на правилния път в лабиринта от 
тайни с които е изпълнен живота на 
средновековните войни на Христа, 
особено тези, които са били учас-
тници в т.н."вътрешен кръг" изисква 
изключителна точност и прецизност, 
анализ и синтез на малкото останали 
до наши дни сведения за тяхната тай-
на философия и занимания. 

Ако можем да присъстваме на един 
средновековен ритуал на посвещаване 
на кандидат в рицарски сан, без да сме 
посветени и навлезли в езотеричната 
му същност, трудно бихме си обясни-
ли голяма част от действията на учас-
тниците при така наречената специ-
ална част "Ритуал на Единението".

Необходимо е да се върнем назад 
във времето и проследим онези не-
видими нишки на езотерично позна-
ние, които дълбоко са проникнали в 
същността на Тамплиерския Орден 
от неговото създаване до трагичният 
му край през 1307-1312 година.

Както знаем Рицарите Тамплиери 
са изповядали култът към Дева Ма-
рия. Самият Бернар от Клерво, при 
написването на техният устав умело 
е съчетал дуализма, почитането на 
Йоан Кръстител, като преди всичко 
го е посветил на Света Богородица. В 
периода на своето могъщество, Орде-
нът изгражда най-големите и внуши-
телни готически катедрали, всички 
посветени без изключение на свети-
цата. 

Една от причините за жестоките 
гонения и изтезания на които са под-
ложени Тамплиерите е целувката по 
време на ритуала на посвещението 

им в основата на гръбначния стълб. 
Църквата го заклеймява и обявява за 
педерастия, отстъпление от дадената 
клетва за целомъдрие и основен еле-
мент за разлагането на морала в Ор-
дена. Във всички проведени разпити , 
този въпрос не само е бил задаван, но 
признанията са били изтръгвани чрез 
жестоки изтезания, с цел получаване 
на пълни подробности и детайли. В 
действителност, водещият ритуала, 
чрез изпълняването на тази целувка 
събужда скритата в кандидата енер-
гия. Какво представлява тя? 

Още в древни времена, посвете-
ните в езотеричните практики жреци, 
са дали на тази енергия името кунда-
лини. В превод от санскритски тази 
дума се превежда като "навита око-
ло себе си". Тя е навита три пъти и 
половина около оста си и се намира 
в сакралната кост сакрум, непосред-
ствено над първата чакра, съответ-
стваща на елемента земя. Кундалини 
е духовна енергия и се пробужда чрез 
Божествената благодат. Това е коло-
сална енергия, която събудена, може 
да направи щастлив този, който е 
подготвен и готов за нея и обратното, 
за неподготвения тя може да се окаже 
разрушителна и фатална. Тази сре-
ща между скритата в човек енергий-
на капсула и Божественото дихание, 
особено в началото, може да бъде 
осъществена само чрез медиатор, в 
ролята на който влиза провеждащия 
ритуала. Освобождаването и  води до 
много трансформации и промени в 
организма, интензивно отделяне на 
химически елементи и навлиза-
не в състояние на т.н. химическа 
хармония. Не случайно един от 
най-важните и почитани от 
Тамплиерите християнски 
празници е бил Петдесетница, 
денят в който се празнува Светия 
дух и събуждането на кундалини. 
Навитата на три оборота и поло-
вина спирала е един от символите 
на ордена и присъства във всички 
тамплиерски църковни сгради ос-
новно в Англия, Франция, Порту-
галия и Ирландия. 

Един от най-разпространените и 
използвани символи в езотеричните 
ордени и общества , включително и 
при Тамплиерите е този на змията. 
Може би поради това, че тя много 
лесно се асоциира при нейното прид-
вижване в пространството с кундали-
ни, а може би защото змията, освен 
това е символ на Мъдростта и тя не 
вреди, освен ако не бъде раздразнена 
и предизвикана.

Доказано пречистващата роля на 
енергията на кундалини, води до от-
варяне на съзнанието и извършва чу-
деса, но преди всичко, улеснява Еди-
нението ни с Иисус, нашия Спасител. 
Най-точна формулировка в тази по-
сока дава Хермес Трисмегист, който 
казва:

"Боговете са 
безсмъртни хора, 
а хората смъртни 
Богове".

Навлизането в дълбоките окултни 
тайни  и тайната философия на Ор-
дена на Тамплиерите изисква, както 
опознаването и навлизане в неговата 
символика, така и задълбочен анализ 
на онова което това ни дава. Истината 
е винаги пред нас, но дали можем да 
я разпознаем и готови ли сме за нея? 
Пътят към Истината и Светлината по 
който ние вървим е една изключител-
на възможност да осмислим нашия 
живот и енергията която носим в нас 

е залог за нашия успех.  nnDnn
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В днешното, затрупано под 
планини от информация вре-
ме сякаш всичко тайно е явно 

и е толкова лесно достъпно, че са 
нужни само един-два клика на миш-
ката, за да се разкрият на екрана на 
компютъра заключените с девет ка-
тинара тайни към пазените знания и 
скрити умения на хората, достигнати 
в цялото ни еволюционно разви-
тие. А дали е така? Не, не е! Реда е 
друг. Колкото повече знания трупа 
човечеството, толкова повече тайни 
пази и всяка наука освен своята об-
щодостъпна, екзотерична част има 
и задължителна скрита,  езотерична. 
Веднъж, защото знанието е пари за 
откривателя, за фирмата, за държа-
вата дори. Втори път, тайното, но 
използвано знание дава предимство, 

ако щете за оцеляването на държа-
вата и трето, най-важното, много от 
достигнатото от човечеството знание 
трябва да бъде и остане скрито. Бъде 
ли разгласено ще раздруса из основи 
дълбоко вкоренените представи на 
хората за техния произход, за живота 
и йерархията във Вселената, за въз-
можното и невъзможното.

Ще повдигна малко от ъгълчето 
на завесата разделяща онова, което си 
мислят че знаят хората за езотерика-
та и окултизма и действителността, 
скрита и недостъпна за всички, но 
позната на единици. В днешно вре-
ме окултното и езотеричното са две 
различни понятия, за разлика от пре-
дходните векове, хилядолетия, когато 
са възприемани като едно цяло. Някъ-

де около първата третина на 20-и век 
окултизма беше отделен от езотерика-
та заради огромното количество изва-
дени от тайниците и станали масово 
достъпни, книги, дневници на алхи-
мици, езотерици, хора, допуснати до 
знанието за първопричината на жи-
вота. Окултизмът, за добро или зло, 
остана територия за избрани, защото 
освен знанието, разбира се, скрито, 
включваше и умения.

Окултизмът се обособи като сфе-
ра на изява на уменията на единици 
да боравят с естествените природни 
сили, които са невидими и неуловими 
за ненадарения по рождение с опреде-
лени качества човек. Качества, които 
е невъзможно да бъдат придобити с 
обучение.

Сестра Светлана Тилкова – Алена,  
DCTJ

Скритото 
разкрито 
знание

АКАДеМиЯ
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Езотеричното знание от предход-
ните векове и хилядолетия се превърна 
в масово достъпна ширпотреба. Да се 
наречеш езотерик в днешно време не е 
достойнство, защото от хилядите книги 
в съвремието тълкуващи пълният спек-
тър от езотерични теми, само в единици 
има намек за приближаване до някаква 
скрита истина, но това могат да го кажат 
единствено Посветените. Техните зада-
чи обаче са достатъчно важни за цялата 
планета и тези хора не биха си губили 
времето за разпердушинват грешните 
тълкувания и съждения, на който и да 
е човек, обявил се за езотерик.  И така 
е по-добре, защото в морето от псевдо-
езотерични писания истинското знание 
се крие лесно. А хората все забравят, че 
най-тайното знание никога не се запис-
ва на хартия или ако се запише, то ще 
бъде кодирано.

Ще ви дам два примера. В днешно 
време херметизма, особено високия 
/философския/ е поле за изява на 
хиляди изследователи и един господ 
знае колко езотерици. Трите оцелели 
до днес сборника на Хермес Трисме-
гист се тълкуват буква по буква, къде 
вярно, къде в полето на фантазията... 
но само в достъпната за непосветения, 
за профана, част.

Триждивеличайшия Хермес заве-
ща и тайно знание, предавано от Пос-
ветен на Посветен устно, от баща на 
син, в тайно общество. В днешно вре-
ме изследователите дори не знаят дали 
Хермес Трисмегист е един човек, при-
писват му събирателен образ на хора, 
творили по различно време. Най-сме-
лото допускане е, че херметизма е док-
трина, чиито корени трябва да бъдат 
търсени в Египет. Посветеният обаче 

би допуснал,  че Хермес Трисмегист 
е творческото име на бог Хермес, но 
не на бога на гърците, а на бога на пе-
ласгите, родствени на траките народи, 
от които елините са го припознали 
за свой Бог, когато  преди три хиля-
ди години са започнали да навлизат в 
европейските земи, земите населени с 
траки и пеласги. Защо Хермес Трисме-
гист да не е проявление на Хермес Пе-
ласгийски във времето когато богове-
те живееха сред хората, Тракийската 
цивилизация имаше повече от седем 
хиляди години живот зад гърба си, а 
траките и българите, наследници на 
последните заселници на Земята бяха 
се превърнали в автохтонни земляни. 
Това езотерика няма как да знае.  

Вторият пример, разделящ масово 
достъпната профанизирана езотерика 
от тайното знание, е философският 
камък, магическата субстанция на ал-
химиците, която превръща обикнове-
ните метали, най-често олово, в злато, 
лекува всякакви болести и осигурява 
безсмъртието на тялото и душата.

Никола Фламел ни е оставил сво-
ето знание за това как е създал фило-
софският камък след три години труд 
- "Направих проекция на червения 
камък върху определено количество 
живак, в присъствието единствено 
на Пренел, което превърнах в почти 
същото количество чисто злато". За 
първи път това се случило на 17 януа-
ри 1382 година.

Никола Фламел е казал на всички 
как е претворил "magnum opus" веро-
ятно желязна руда в чисто злато. Казал 
го е кодирано, затова днес хората при-
емат за легенда такава трансформация, 

а тя е лесно осъществима стига езоте-
рикът да има представа какво се крие 
зад  Пренел /съпругата на Фламел/ 
и нейната роля в трансформацията. 
Това обаче го знаят Посветените.

Полето на езотериката като че ли 
се стеснява, но винаги остава и ще 
остава част от знанието, достъпно на 
Посветените и забранено за всички 
други.

Много от езотеричното вчера е 
екзотерично днес. В полето на екзоте-
риката, на явното знание,  в днешния 
свят влизат номерологията, астроло-
гията, теософията, антропософията, 
кабалата, розенкройцерството, дори 
картите Таро и И-дзин, въпреки че 
И-дзин са неделима част от културата 
на Китай. 

Езотерика са радиестезията, упо-
требата на багети, вампиризмът, ча-
родейството, хиромантията. Допреди 
половин век графологията все още е 
била определяна не като наука, а като 
езотерика или в най-добрия случай 
като гранична наука. Същото е било 
отношението и към йога и рейки. Що 
се отнася до йога отношението на 
Българската православна църква про-
дължава да е крайно негативно.

18-и век бележи възхода на мате-
риализма, отричащ изцяло духовното 
в неговата незрима част. Началото е 
положено във Франция, а последи-
ците носим и днес. Материалното 
във всичките му измерения все още 
е господар в мислите и разбирания-
та на хората, формиращ тяхната жи-
тейска философия, продукт на която 
е потребителското общество. И все 
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пак. Дух и материя са едно цяло. Духо-
вността, потребността да се докосваш 
до битие основано на нематериални 
знания и умения набира мощ и посте-
пенно полето на езотериката става все 
по-малко и по-малко. Е, Посветени 
винаги ще има.

Астрологията и номерологията 
днес са задължителна част от все-
ки вестник, сайт, телевизия. Но това 
прави ли ги екзотерични и общодос-
тъпни? Категорично не, въпреки че 
учебниците и курсовете са безброй. 
И аз в моите курсове и учебници не 
давам всичко, защото знанието освен 
да помага има и силата да вреди, кога-
то попадне в недобронамерен човек. 
Тази е причината, която и днес, и в 
предходните векове, и в бъдещето ще 
обособява скрито, езотерично знание, 
достъпно за единици астролози на 
планетата.

ОТВЪД МИСЛОВНАТА  
БАРИЕРА
Мисловната ограниченост на човека 
и неговото битие според мен са пър-
вата и най-важна причина, създаваща 
езотерична част във всяка екзотерична 
наука.

Ние, хората, все още сме съвсем 
начинаещи по пътя на духовното си 
поприще, след като отвсякъде сме се 
обградили със защитни правила, чес-
то пъти абсолютно неверни. А най-
интересното е, че измисляйки нещо 
звучащо правдоподобно за нашите 
схващания, бързаме да го впишем в 
справочниците като достигнато зна-
ние. Върху него трупаме нови знания, 
но фактите вече са пречупени през 
лъжлива призма. Оттам нататък без 
наличието на крайни доказателства 
уж широкият път се превръща в кри-
ва пътека, която изисква все повече и 
повече усилия, за да бъдем убеждава-
ни, че е правата. Подобни примери 
има колкото щеш. Те са правило, а не 
изключение и можем да ги видим във 
всяка енциклопедия.

Най-интересното на енциклопе-
дичните книги е не толкова събраното 
знание, а по-скоро рамката, към която 
то е приковано. Рамка аморфна, неви-
дима и неразрушима за времето, когато 
е създадена. Рамката, наречена “здрав 
разум”- едно само по себе си безсмис-
лено понятие. То отразява нивото на 
духовната разкрепостеност както на 
научните общности, така и на обще-

ството като цяло в живота на едно или 
няколко поколения. Възникването на 
Земята, времето, Вселената, появата на 
човека и неговата еволюция са приме-
ри за езотерика в екзотериката.

ВЪЗНИкВАНЕТО НА ЗЕМяТА
Хипотезата за възникването на Земята 
като планета има почти 250-годиш-
на възраст и все още не е доказана. 
Прекалено много последователни и 
взаимно свързани случайности трябва 
да е имало, за да бъде вярно сега при-
етото хипотетично раждане на нашата 
планета. Другото знание, истинското, 
останало от първите заселници на Зе-
мята, което също може да бъде прието 
като равностойна на горната хипоте-
за, е захвърлено от “здравия разум” в 
тъмния ъгъл на абсурдностите.

Подобен въпрос се поражда и ко-
гато говорим за възрастта на Земята. 
Съгласно сега приетото разбиране тя 
се приема по косвени доказателства 
за 4,5 милиарда години. В днешните 
ни възприятия очевидно има еволю-
ция. Ако хвърлим един поглед назад в 
историята, ще видим, че преди около 
две хиляди години се е смятало за нор-
мално и е звучало съвсем разумно въз-
растта на Земята да бъде 6 милиона го-
дини. С натрупването на нови знания 
и доказването на хелиоцентричността 
на планетната ни система тази въз-
раст нараства до 80 милиона години. 
Днешните ни разбирания говорят за 
една лесно прескочена мисловна ба-
риера, но тя все пак съществува, след 
като при липсата на технически сред-
ства, чрез които да получим обектив-
но знание за възрастта на планетата, 
правим допускания, които ни звучат 
примамливо и нищо повече.

Как определяме възрастта на този 
жив организъм - Земята, след като не 
знаем механизма, по който тя живее 
и се развива. Не познаваме спирала-
та на нейната еволюция, въпреки че 
преди около четиридесет години се 
появи и научно предположение, под-
крепено с доказателства, че Земята е 
жив организъм.

Шокиращо ли ще звучи, ако днес 
разберем и осъзнаем, че привидно не-
подвижната твърд на земното кълбо е 
в непрекъснато енергийно движение 
съгласно неоткрити все още природ-
ни закони и майката Земя е доживяла 
70 милиарда години. Много пъти по 
много разум е намирал дом и убежи-

ще върху и в нея.

Ние сме нарекли своята плане-
та Земя, но дали това е истинското й 
име? Ще ни бъде ли неприятно да раз-
берем, че Първите заселници са я на-
рекли Синята планета с безбрежните 
океани, освен галактическия й код.

След като не знаем възрастта на 
Земята, как можем да знаем възрастта 
на Вселената? Учените  допускат, че 
възрастта на Вселената е около 20 ми-
лиарда години. Мисля си, че след като 
не можем да измерим нещо, е по-до-
бре да не си измисляме точни числа. 
А ако Вселената няма възраст?

Друга наша мисловна спирачка е 
свързана с Времето. То било едномер-
но, крайно и необратимо. Без съмне-
ние един такъв постулат много опро-
стява живота като цяло, но - уви, както 
и много други допускания, и той не е 
верен, защото Времето е многомерно 
и съществува успоредно и едновре-
менно като Минало, Настояще и Бъ-
деще. Затова и преходът във времето 
е възможен.

Догматична праволинейност съ-
ществува и по въпроса за възниква-
нето и еволюцията на човека. Много 
е лесно и съвсем наукообразно схва-
щането, че съвременният човек е про-
дукт на животинска еволюция, навър-
зала ни като последователни възли на 
дълго въже, което задължително тряб-
ва да има начало. Ами ако такова на-
чало няма? Изчислява се колко назад 
във времето били се появили първите 
наши праотци - първият маймунски 
татко и първата маймунска майка. И в 
тази хипотеза има толкова пробойни, 
че отдавна би трябвало да е изоставе-
на. Днешната наука в немалка степен 
е доказала нейната несъстоятелност. 
Но, не, удобството не се изпуска лес-
но. Ако тази теория бъде отхвърлена, 
съвсем естествено се поражда въпро-
сът: кои сме ние, хората, и откъде 
сме, кой ние създал, кой ни е вдъхнал 
душа? Какво е мястото на Създателят, 
някои го наричат Великият архитект 
на Вселената и на Демона на Мрака в 
живота на хората? Правилният отго-
вор ще обърне наопаки днешните ни 
разбирания и житейска философия и 
искаме или не, ще ни посочи нов път 
на развитие... А дотогава малцина уче-
ни в тайни лаборатории, научни цен-
трове и единици Посветени ще знаят 
истини, недостъпни за останалото чо-
вечество!  nnDnn

АКАДеМиЯ
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Продължение от Брой 2

ЗАРАЖДАНЕТО  
НА кАТАРСТВОТО

През вековете Окситания е претър-
пяла доста преселнически вълни. 
Иберите, пристигнали от Испания, а 
преди това вероятно от Азия, съжи-
телстват тук с келтите седем столетия 
пр. Хр. По-късно по тези места се 
настаняват лигурите, за които се знае 
много малко. Гърците основават Фо-
кия, която ще се превърне в Масилия, 
а сетне в Марсилия. Евреите също 
създават свои колонии. След победа 
през 2–1 в. пр. Хр. тук се установява 
Pax romana . Империята присъединя-
ва първо южната, а после и останалата 
част на Галия, включително и интере-
суващата ни Аквитания. Тогава според 
Страбон се развива оживена търговия 
между Нарбона, първото пристанище 
в келтската част на Галия, и Масилия, 
а също със средиземноморските стра-
ни, с Близкия и Средния изток. Впро-
чем, където има търговия, има контак-
ти и преливане на народности, идеи 
и знания: средиземноморски и ориен-
талски азбуки, различни религиозни 
системи и философски доктрини от 
Близкия и Средния Изток. Така рим-
ското владичество в Аквитания и най-
вече в Нарбона заварва население, 
повлияно от контактите с различни 
етноси и светогледни ориентации. 
Това са едни от най-богатите области 
в Империята, земеделието и занаяти-
те щастливо допълват благоприятния 
ефект от търговията. Там различните 
култури се развиват съвместно и без-
проблемно; идеята за взаимната тър-
пимост се разбира от самосебе си.

Римската империя постепенно 
навлиза в период на упадък, от който 
се възползват вестготите, за да щур-
муват Рим през 410 г. След три годи-
ни те завладяват земите на днешна 
Южна Франция и по-голямата част 
от Испания. Кои са вестготите? На-
род, организиран добре под властта 
на общопризнати крале; воини, ко-
ито обаче не се опитват да се нало-
жат със сила над населението на те-
риториите, където се настаняват. Те 
търсят преди всичко разбирателство 
и взаимодействие със завареното на-
селение. Пристигането им тук прави 
явно противопоставянето между две 

различни християнски концепции. В 
Нарбонска Галия и Аквитания са жи-
веели друиди, навлезли са религиите 
от Близкия и Средния Изток, евреите 
също упражняват тук своя култ. Най-
сетне в резултат от Никейския събор 
(325 г.) християнството се налага като 
водещо вероизповедание в последни-
те десетилетия на римското владиче-
ство.

Вестготите донасят със себе си 
християнство, което ние бихме оп-
ределили като автентично: според 
него Христос е виден пророк, но не и 
единственият син на всевишния Бог. 
По-нататък ще видим как Никейското 
Символ-верую е наложено от импера-
тор Константин въпреки настроения-
та на мнозинството епископи. Прос-
то ще констатираме, че след 413 г. в 
бъдещия Лангедок се разпространява 
едно различно християнство. „Ни-
кейското християнство“ не би могло 
да съществува преди 325 г.

Тулуза е столицата на вестготите. 
И остава такава около един век, дока-
то Хлодвиг  не спечелва битката при 
Вуйе през 507 г. и отблъсква вестго-
тите чак до Пиринеите, с изключение 
на един значителен  анклав, граф-
ството Разес, намиращо се в днешния 
департамент Ода. Но със серия от 
династични бракове Хлодвиг успява 
да присъедини  територията му към 
кралството.

През 5 в. иберите, келтите, рим-
ляните, вестготите живеят в добро 
разбирателство в бъдещата Оксита-

ния. Може да се каже също, че ако 
преобладаващата религия е римското 
християнство, там има място и за ари-
анството (християнството, прието от 
вестготите), както и за юдейската ре-
лигия. Без предразсъдъци се приемат 
и по-слабо разпространени вярвания, 
от които са останали малко следи, на-
пример митраизмът и други религии 
от Средния Изток. 

През 8 в. арабите превземат стра-
ната. Със себе си те донасят съвсем 
младата религия – исляма, но също и 
знанията на Изтока, по-точно на Пер-
сия. През 732 г. Карл Мартел разби-
ва арабите при Поатие. Те се връщат 
обратно през Пиринеите. Лангедок е 
отново френски. Карл Велики обе-
динява една голяма империя, която 
неговите наследници си разпределят. 
Пипин II (ок. 823 – ок. 865) е крал на 
Аквитания; през 849 г. той подчинява 
Фраделон, граф на Тулуза.

През вековете бъдещата Оксита-
ния посреща голям брой религиоз-
ни изгнаници. През 6 век манихеите, 
също християни, но несъгласни с 
идеята за божествеността на Христа, 
са преследвани от императрица Те-
одора. Известен брой от тях намират 
убежище в околностите на Тулуза, в 
Прованс и почти навсякъде в твърде 
толерантната  за времето си средна 
част на днешна Франция. 

През 849 г. граф Фраделон е вла-
детел на Тулуза, вероятно един от 
десетте най-големи европейски гра-
дове, и на близката му околност. Той 
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„увеличава феодалните си владения“, 
като анексира Руерг. Раймон I, граф 
на Сен Жил, го наследява през 852-
ра. Той основава прочутата династия, 
под чиято егида Тулузкото графство, 
естествено зависимо от короната, 
получава значителна автономия и се 
разраства, докато се превърне (и то 
задълго) в най-важната френска про-
винция, най-богата в стопанско от-
ношение и най-странна – в културно. 
Парадоксален факт, Раймон дьо Сен 
Жил е от прословутите missi dominici 
, на които Карл Велики, а после френ-
ските крале разчитат много, за да бъде 
уважавана навсякъде властта на коро-
ната! 

Прескачаме няколко десетилетия. 
Ето ни в лето 1100. Заражда се и се 
налага доста бързо едно общинско 
движение: буржоата искат да управля-
ват градищата си, заедно с местните 
феодали, разбира се, но все пак те да 
имат последната дума. В самото на-
чало някои от правата, предоставени 
на буржоата, се дължат на парични 
компенсации; наистина, по-долното 
съсловие често е по-богато от феода-
лите. Тази формула се разпространя-
ва в доста градове; при това там, къде-
то няма „общински съвет“, връзките 
между господарите и тези, които не 
са господари, са смекчени значител-
но. Събранието на капитулите остава 
като най-известно от тези общини; в 
конкретния случай консулът се дър-
жи на равна нога с господин графа. 
Тараскон-на-Ариеж е управляван от 
съветници, посочени от граждан-
ството. Нарбона – от своите буржоа. 
През 1170 г. евреинът Ибн Араби е 

байи (сенешал или управител) на Сен 
Жил. През 1171 г. Моис Каварита е 
байи на Каркасон. Тези длъжности са 
изборни.

Никакъв расизъм не се проявява и 
при събирането на данъците. Евреи и 
араби упражняват лекарската профе-
сия и имат важно участие във всички 
области на обществения живот. Кол-
кото до жената, тя се ползва от статут, 
равен във всяко отношение на този 
на мъжа. Дъщерята наследява бащи-
ния имот на равни начала с братята. 
Омъжената жена разполага свободно 
с личното си имущество. Тя може да 
притежава земя отделно от мъжа си. 
Вдовицата може да продължи да упра-
влява имота си. Всяка жена има право 
да упражнява някакъв занаят. Срещат 
се жени с важни военни функции, ко-
гато го изискват обстоятелствата. Та-
кова е положението по време на кръс-
тоносните походи, когато Жиралда, 
графинята на Лавор, защитава града 
си срещу обсаждащата го войска.

Разбира се, горните описания на 
почти демократичните обичаи и на 
ролята на жените в обществото мо-
гат да изглеждат напълно естествени 
в очите на един западняк от края на 
нашия 20 век. И несъмнено няма да 
изглеждат такива за някой мюсюл-
манин. А трябва да си спомним до-
бре, че през Средновековието самият 
факт, че жената има душа, е в центъ-
ра на научните спорове в лоното на 
Римската църква. Наистина, в този 
смисъл е постигнат положителен вот. 
С мнозинство от един глас. Както по-
късно за смъртта на Луи ХVI... Така 
или иначе, независимостта на жената 
и мястото є в обществото са предмет 
на скандали на едно-единствено мяс-
то: сред висшето римско духовенство. 
Откъдето е апострофът на брат Ети-
ен дьо ла Мизерикорд, отправен към 
твърде достойната дама Есклармонда 
дьо Фоа: „Вървете да си гледате хур-
ката, госпожо, защото не ви подхожда 
да се занимавате с такива въпроси.“ 
Според преданието господарят граф 
дьо Фоа помолил нахалника незабав-
но да напусне двора.

Стойностите на Окситания са 
определени така: Pretz, Paratge, 
Convivenzia.

– Pretz е свързан с рицарските 
достойнства, ценени от всички окси-
танци. Да имаш чувство за чест, да 
държиш на дадената дума, да си ще-

дър, да защитаваш слабите.

– Paratge изразява равенството на 
всички човешки същества, незави-
симо от мястото им на стълбицата 
на обществото. Към тази окситанска 
стойност, извън всякаква религия, 
катарите ще прибавят, че дълбокото 
уважение към ближния е равно на 
божествената искра, една и съща за 
всички – искра, която човеците носят 
дълбоко в себе си.

– Convivenzia означава уважение 
към чуждото мнение, отказ от догма-
тизъм и от всякакъв расизъм. Това е 
първият залог за търпимостта – най-
вече религиозна – която окситанците 
изискват от себе си и признават на 
другите. 

През 1194 г. Раймон VI насле-
дява баща си. Той е граф на Тулуза, 
граф на Сен Жил, граф на Прованс 
и херцог на Нарбония. Също така е 
сюзерен на виконтите Транкавел, 
притежаващи Каркасон, Безие и Ал-
бигоя; сюзерен е и на граф дьо Фоа, 
на сеньорите на  Керси, на Руерг, на 
Л’Арманяк и на Коменж. Владения-
та му се простират от границите на 
Аквитания до река Рона. Неоспоримо 
най-могъщият феодал в кралството. 
Между другото е явно по-могъщ и от 
самия крал, пред когото е положил 
клетва, но чиито земи не надхвърлят 
границите на Ил дьо Франс и на Ор-
леан; това е крал на Франция, който 
не винаги е в състояние да наложи 
възгледите си на големите феодали в 
кралството. От своя страна дали гра-
фът на Тулуза е в състояние да упра-
влява областите под своя власт? И да, 
и не. Множество сеньори претенди-
рат за известна самостоятелност, дори 
да уверяват публично, че са верни на 
графа. Сред тях виконтите Транкавел 
заемат избрано място. Чрез сватби те 
свързват семейството си с двора на 
Арагон. Това наистина не слага под 
въпрос принадлежността на Каркасон 
и Безие към френската корона, но все 
пак подбужда рода Транкавел да ста-
не по-независим по отношение на 
Тулуза. Ако се заровим дълбоко във 
времето, някои подробности също 
трябва да бъдат отчетени. Например 
Монпелие и Мило са към Тулуза, но 
са подчинени на арагонския крал. И 
Авиньон е към Тулуза, но е под влас-
тта на германския император. 

Това странно разделяне на граф-
ството не е извършено случайно. Пре-
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учение

►  Превземането на град Безие по време на Албигой-
ския кръстоносен поход, картина на Пол Льоюгер
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дишният граф, Раймон V, е трябвало да 
се бие многократно ту срещу арагон-
ския крал, ту срещу английския. Той се 
омъжва за сестрата на френския крал 
Луи VII, после се скарва с  него и се за-
клева във вярност към Хенрих II, крал 
на Англия. Ричард Лъвското сърце, 
син на Хенрих II, разбунтувал се сре-
щу баща си, пристига да воюва в граф-
ството. Поради тези противоборства 
Раймон V не е разчитал особено на 
безупречната вярност на васалите си. 
Накратко, Раймон VI не наследява от 
баща си хомогенно графство, което 
бързо и лесно да свика под знамената 
в случай на външна опасност. В тази 
земя на голяма религиозна търпимост 
той не може да не се сблъска със се-
риозен проблем. Римокатолическата 
църква си играе на толерантност само 
докато самата тя се намира в господ-
ствуващо положение. Когато през 
1294 г. Раймон VI получава графската 
корона, случаят вече не е такъв. Наис-
тина, от няколко десетилетия Рим се 
чуди какъв път да избере, за да подчи-
ни една друга християнска църква, чи-
ято мощ непрестанно расте и поставя 
в сериозна опасност първенството на 
католицизма в Тулузкото графство.

В наши дни не е възможно да се 
уточни датата, когато катарството се 
настанява в земите на графството. 
Всъщност няма някакво важно съби-
тие, което да отбелязва началото на 
това религиозно движение, не същест-
вува и голям проповедник, който да е 
възбудил тълпите, нито голям разкол, 
който да е постигнал в един опреде-
лен момент раздалечаване от Рим на 
значителна част от населението. Ре-
лигиозното движение, което много 
по-късно ще стане известно под на-
именованието катарство, се поражда 
тихомълком около 1000-та година. 
Отбелязва се например, че през 1002 
г. заради еретизма си в Тулуза са изго-
рени живи десет каноници – изглеж-
да идеите на paratge не са възприети 
още от всички окситанци! Впрочем, 
в никой текст не се уточнява с какво 
именно тези еретици се отдалечават 

от римската ортодоксия; да ги наре-
чем катари ще бъде рисковано.

Кое би могло да отклони от „пра-
вото“ римокатолическо течение го-
лям брой окситанци – първоначал-
но през 11 век и в много по-голяма 
степен през 12 век? Вероятно мно-
жество свързани причини и е много 
трудно да разберем колко решаваща 
се е оказала всяка от тях. В графство-
то е съществувал мощен еретичен 
фонд. През вековете тук се настаняват 
„християнски еретици“ или бежанци, 
когато религията им е била преслед-
вана в Римската империя, а след това 
и в „твърде католическите кралства“. 
Такива са вестготите, които са ари-
ани, а по-късно и манихеите. Послед-
ните смятат Иисус за твърде известен 
пророк, но не и за божествено въплъ-
щение. Арабите донасят исляма, кой-
то твърди почти същото за Иисус, и 
доста от тях живеят през тази епоха в 
графството, като понякога заемат ва-
жни служби. И евреите живеят заедно 
с християни, мюсюлмани и наследни-
ци на различни християнски ереси; те 
ни най-малко не са съгласни с христи-
янските канони. Поради всички тези 
причини Римската църква никога не 
постига истинска хегемония в граф-
ството. Постепенно с навлизането на 
идеите на paratge, предоставящи все-
киму свобода на убежденията и обя-
вяваща равенство между всички хора, 
се появява все по-очевидно противо-
речие между стремежите и жизнения 
опит на населението, от една страна, 
и хегемонистичните претенции на 
висшето римско духовенство. Тук не 
става дума за селските свещеници: 
те живеят сред народа и винаги или 
почти винаги се държат настрана от 
всякакъв агресивен фанатизъм. Друг е 
случаят с мнозина епископи и особе-
но с монасите от манастирите.

Някои абатства през тази епоха 
представляват и търговски предприя-
тия. Абатствата събират и опълчения, 
независими от властта на феодали-
те. От друга страна поведението на 

някои монаси предизвиква скандал 
сред населението. Още по-лошо, 
млади момичета, провинили се доста 
с приключенията си в някои абатства, 
силно се разкайват. Свети Бернар дьо 
Клерво* изпраща на папата твърде 
строг доклад по този повод. Некол-
цина поредни папи мъмрят монасите 
си, недостойни за Христа, като Ино-
кентий III категорично им нарежда: 
„Живейте като еретиците, като тях 
бъдете непорочни, чисти и честни.“

По това време „еретиците“ са вече 
доста много, и макар и силно хулени 
от римската йерархия, те се предста-
вят най-смирено пред населението. 
Повечето от тях работят, стават съ-
дружници на занаятчиите, помагат 
на земеделците и пр. Те проповядват 
своето тълкуване на Евангелието с 
най-голяма простота и съпричастие. 
Катарската църква, която ще се из-
гради с течение на времето, никога 
няма да притежава големи богатства. 
Никога няма да събира десятък или 
други данъци. Обстоятелства, поради 
които катарите са по-симпатични на 
хората, включително и на феодалите. 
Може, разбира се, да се разисква по 
по следния довод, изтъкнат тук от нас. 
Изглежда сигурно, че религията, про-
повядвана от катарите, влиза в същи-
ната на „окситанския дух“, какъвто го 
виждаме през епохата. При катарите 
жената е могла да достигне еквивален-
та на свещеническо звание, каквото 
нещо не съществува в лоното на като-
лическата църква. Идеята за прераж-
данията, след чийто край душите дос-
тигат Вечността, прави относителни 
социалните различия. Така земното 
съществуване се представя само като 
момент от изкачването към Духа, кое-
то се свързва и със смисъла на paratge. 
Фактът, че катарите много повече из-
искват от вярващите да  осъзнаят, от-
колкото да се подчинят на предпола-
гаемо божествените закони, се нрави 
на едно население, поне отчасти скъ-
сало с мракобесието. И други някои 
тайни на катарската мисъл са в същия 
дух: спазването на моралните норми, 
съобразени със състоянието на вярва-
щия, а не еднообразни за всички, иде-
ята за Любовта, привилегированият 
път към общото спасение, съгласува-
нето между култура и религия. Всич-
ки тези причини априори улесняват 
разцвета на религия като катарството. 
 nnDnn

Следва продължение

АКАДеМиЯ
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Пророк Йеремия принадле-
жи към групата на големите 
пророци в Библията. В Ста-

рия завет неговата фигура е откроена 
най-ярко сред всички останали от тях. 
В голяма степен може да се твърди, че 
ако трябва да се разбере какво озна-
чава понятието „пророк“, то трябва 
да се изучава житието и личността 
на Йеремия, а също и неговата книга. 
Името на пророка означава „Яхве из-
висява“ или „Яхве отхвърля“. 

Хронологически времето на про-
рока се отнася някъде около 600 г. пр. 
Христа. Неговата история обхваща 
40 години  - от тринадесетата годи-
на на царуването на Йосия, когато е 
призован за пророк до падането на 
Йерусалим през 587 г. пр. Христа. 
Пророкуването на Йеремия съвпада 
с властването на последните петима 
царе на Юдея: Йосия, Йоахаз, Йо-
аким, Йоахин и Седека. През този 
период в развитието на Близкия из-
ток се случват събития, които пряко 
влияят върху историята на Юдея. Раз-
пада се Асирийската империя. Изто-
кът изглежда отслабен и Вавилония 
и Египет започват борби за неговото 
завладяване. 

Светото писание говори, че Гос-
под се явил пред невръстното момче 
още докато е било на 15 години, и му 
казал: „преди да те образувам в утро-
бата, Аз те познах, и преди да излез-
еш из утробата, осветих те: поставих 
те пророк за народите.“ Младият Йе-
ремия се смутил и понечил да откаже, 
най-малкото защото още не бил дос-
тигнал дори и средната за пророците 
възраст – около 20-30 години, според 
правилата на левитите. Но Господ 
бил непреклонен: „не казвай: "млад 
съм", защото Аз съм с тебе, за да те 
избавям. Аз те поставих днес над на-
роди и царства, за да изкореняваш и 

разоряваш, да погубваш и разруша-
ваш, да съзидваш и насаждаш.“ Гос-
под се допрял до устата на Йеремия 
и казал: "Ето, Аз турих Моите думи 
в устата ти“. Ако приемем, че в това 
време или малко по-късно Йеремия 
вече е бил навършил 20 години, то 
детството му съвпада с царуването 
на Манасия и Амон. Вече около 100 
години Северното царство Израил /
Самария/ е покорено от асирийци-
те, докато Южното царство – Юдея, 

е оцеляло от разгрома. В него оба-
че властва идолопоклонничеството. 
То продължава с пълна сила и при 
царуването на цар Йосия, който се 
стремял да възстанови поклонението 
на единия Бог/, за съжаление – не-
успешно. В целия Йерусалим били 
издигнати места за поклонение пред 
най-различни идоли. Службата към 
истинския Бог се ограничавала само 
във външни обреди. Статуи на идоли 
били издигнати и около самия Храм. 

Книгата на пророк йеремия –  
предупреждение към неверниците
И предсказание за идването 
на Божия син
Брат Светозар Стефанов – Брат Ор, GOTJ
Велик Секретар

БиБЛеЙсКи реЧНиК
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Нравственото падение, което било 
предизвикано от отричането от еди-
ния Бог, продължило повече от 60 
години. Мнозина от израилтяните 
недоволствали от това и очаквали мо-
мента, когато някой ще „отвори отно-
во очите на народа“. 

Йеремия опитвал да върне почи-
тта на юдеите към Бога, но напразно. 
Тогава Бог му наредил да предаде 
на нечестивците, че ще ги сполети 
наказание – „от север ще нахлуе не-
щастието върху всички жители на 
тая земя. Защото ето, Аз ще свикам 
всички племена на северните царства 
... Излиза лъв из своя гъстак, и тръгва 
изтребителят на народите: той излиза 
от мястото си, за да направи земята ти 
пустиня, градовете ти ще бъдат съси-
пани, ще останат без жители“. 

Според Йеремия Бог е Създател 
и върховен Господ. Той ръководи 
и направлява всички неща на небе-
то и земята. Единствен обаче Богът 
на Израил разполага с всичко, кое-
то съществува и само според своята 
воля. Боговете на другите народи са 
безсмислица. Богът на Израил по-
знава човешките сърца: „Аз, Господ, 
прониквам в сърцето и изпитвам въ-
трешностите, за да въздам всекиму 
според пътя му и според плодовете 
на делата му“. Бог е извор на живот 
за всички, които се уповават на него. 
Господ обича своя народ: „В него 
време, казва Господ, Аз ще бъда Бог 
на всички Израилеви племена, а те 
ще бъдат Мой народ... Отдалеч ми се 
яви Господ и рече: с вечна обич те 
обикнах и затова прострях към тебе 
благоволение“.

Бог обаче иска от неговия народ 
да го зачита и да му се прекланя. И 
най-вече – да няма други божества, 
освен него. Ала народът се прекланя 
пред и пред идоли, практикуват се 
ритуали, свързани с езически божест-
ва – Ваал и Молох. В тяхно име край 
Йерусалим започват жертвоприноше-
ния на невръстни деца. Цар Йосия се 
опитва да преустанови тези служения. 
През 621 год. той започва религиоз-
но-нравствена реформа в Юдея. В 
нейното изпълнение царят е подпо-
могнат от първосвещеника Хелкия. 
Последният обявява, че в Храма е от-
крил Книгата на Закона, останала още 
от времето на Мойсей. Народът обаче 
остава глух за призивите към връщане 
на истинския Бог. Срещу основният 
конфликт – идолопоклонството, се 
изправя и пророк Йеремия. В пропо-
ведите си той изцяло подкрепя усили-
ята на Йосия за чистота на религията, 
ала безуспешно. 

Хрониките свидетелстват, че точ-
но по това време започнали нещас-
тията над Йерусалим. Юдея била на-

падната от египетския фараон Нехао. 
Цар Йосия умрял от рана, получена в 
битката край Магедон. С религиозната 
реформа било свършено. Египетски-
ят фараон поставил на престола цар 
Йоахаз, като го задължил да му плаща 
годишен данък. След само три месеца 
управление Нехао сваля от престо-
ла Йоахаз и поставя на негово място 
неговия брат – Йоаким. Данъците се 
увеличават.

През неговото управление се случ-
ва исторически обрат. Могъществото 
на Египет е пречупено от Вавилон. 
През 605 г. пр. Хр. халдейците, под 
предводителството на Навуходоносор 
нанасят тежко поражение на войските 
на Нехао в битките при Кархемиш и 
при Емат /в земите на днешна Сирия, 
северозападно от Алепо/. Основен 
фактор за политическото и религи-
озно развитие в Близкия изток става 
Вавилон. Навуходоносор установява 
контрол над всички пътища към Аф-
рика и на практика поема властта над 
целия регион.

Йеремия разбира прекрасно нова-
та ситуация. За него е ясно, че ако на-
родът иска да оцелее, той трябва, ма-
кар и временно, да се примири с така 
създалото се положение и да признае 
върховенството на Навуходоносор. 
Алтернативата е масово избиване на 
всички. Първото доказателство за 
това е опустошаването от вавилонци-
те на двата града – Аскалон и Софо-
ния. Имуществото им е разграбено, а 
жителите им са избити. Йеремия пре-
дусеща по-нататъшното развитие и 
предсказва, че бедствието ще се стова-
ри и върху Йерусалим.  Царят Йоаким 
обаче има друга външнополитическа 
стратегия. Той иска независимост и в 
стремежа си за постигането й се съю-
зява ту с Вавилон, ту с Египет. Естест-
вено – пророкът с неговите пропове-
ди се явява пречка пред това. Воден от 
амбициите си, царят започва въстание 
срещу Вавилон, но търпи поражение. 
Юдея е поробена изцяло. Йеремия 
укорява за това царя, а заедно с него 
и свещениците и пророците, които са 
го подкрепили. Привържениците на 
Йосия обаче са все още силни. Про-
рокът е подложен на гонения, заловен 
е и е хвърлен в тъмница: “... Пасхор, 
Емеров син, свещеник и надзорник в 
дома Господен, … той удари пророка 
Йеремия и го тури в клада, що беше 
до горните порти Вениаминови при 
дома Господен“. И още: „Тогава све-
щениците и пророците рекоха тъй на 
князете и на целия народ: "тоя човек 
трябва да бъде осъден на смърт, защо-
то пророкува против тоя град, както 
чухте с ушите си!"

Съдбата обаче отново се намесва в 
негова защита. През 598 год. Йоаким 
е убит. Някои текстове свидетелстват, 

че това не е точно така. Според тях 
Йоаким е отведен в изгнаничество във 
Вавилон. Така или иначе на престола 
е поставен следващия цар – Йоахин 
/Йехония/. На възраст от 18 години, 
той успява да се задържи на трона едва 
три месеца. Заради бунта на баща му 
към Вавилон, Навуходоносор обсажда 
Йерусалим и Йоахин се предава неза-
бавно. Царят, заедно със сановниците 
и оцелелите хора е отведен в плен във 
Вавилон. Градът е подложен на разру-
ха, а Храмът е ограбен. Пророчеството 
на Йеремия се сбъдва.

На престола на Юдея е поставен 
най-малкият син на Йосия – цар Се-
декия – мъж слабохарактерен и колеб-
лив. По това време Йеремия проро-
кува, че вавилонският плен на юдеите 
ще продължи 70 години и за да оце-
леят, юдеите трябва да се преклонят 
пред Навуходоносор. Отново се оф-
ормя конфликт с лъжепророците, ко-
ито твърдят, че всичко ще приключи 
само за две години. Седекия подкрепя 
идеите на лъжепророците, дори, за 
да заблуди Навуходоносор, посещава 
Вавилон, уж да засвидетелства подчи-
нението си. Ала през осмата година 
от царуването му, Вавилон разбира за 
истинските му намерения – потенци-
ален съюз с Египет срещу властелина 
на Изтока. Вавилонските войски на-
влизат в Юдея и превземат един след 
друг градовете. Йерусалим е обсаден 
за втори път. 

Йеремия в своите послания съ-
ветва Седекия да се предаде и така да 
се опита да запази Йерусалим. Про-
рокът вече има едно предсказание, 
което се е сбъднало неотдавна – това 
за поражението при Кархемиш преди 
17 години. Царят обаче започва да го 
преследва за дезертьорство. Не след 
дълго Йеремия отново е арестуван и 
хвърлен в тъмница. После го обвиня-
ват в предателство и го хвърлят в яма, 
пълна с тиня. От там го освобождава 
Авдемелех – един от царските скопци, 
който се застъпва за него. Йеремия е 
отведен в двора на стражата. Царят го 
вика на тайна среща с него. „И рече 
царят на Йеремия: "ще те попитам 
нещо; не скривай нищо от мене". И 
рече Йеремия на Седекия: "ако ти от-
крия, не ще ли ме предадеш на смърт? 
и ако те посъветвам, ти не ще ме пос-
лушаш". И закле се тайно цар Седекия 
на Йеремия, думайки: "жив Господ, 
Който ни сътвори душата, няма да те 
предам на смърт и няма да те предам 
в ръцете на тия люде, които искат ду-
шата ти". Тогава Йеремия рече на Се-
декия: "тъй казва Господ, Бог Саваот, 
Бог Израилев: ако отидеш при князе-
те на вавилонския цар, душата ти ще 
остане жива, и тоя град не ще бъде с 
огън изгорен, и ти ще бъдеш жив, и 
домът ти”.  nnDnn

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

особено в кармичен план, смъртта е 
неизбежна. Което не е повод за страх. 
Какво ни очаква след смъртта вълнува 
всеки един човек. Дали ще отидем в 
рая или в ада? А дали изобщо си стру-
ва да се притесняваме? Къде отиват 
нашите близки след смъртта? Ще се 
срещнем ли с тях, когато дойде и на-
шият ред? Има ли живот след смъртта 
или сме се пръкнали един-единствен 
път по незнайна случайност и... хай-
де алчно да грабим с пълни шепи от 
живота? Въпроси, които винаги имат 
ясен и точен отговор, но нерядко 
скрити зад някакви религиозни убеж-
дения или проповядващи атеизъм, 
ние сме склонни да запушваме устата 
на вътрешния си глас, за да не ни по-
дсеща за всичко, което ни очаква, след 
като нашият Дух напусне износената 
дреха на поредното ни тленно тяло.

В равновесието на физическия жи-
вот раждането и смъртта са неделимо 
свързани. Но в делника на повечето 
от нас кой знае поради каква атави-
стична тръпка присъства много пове-
че смъртта. Къде можем да прочетем 
по колко деца се раждат всеки ден? 
Само в специализираните издания, 
ежедневниците си мълчат. Рядкост 
са изключенията. За сметка на това 
справката за броя на убийствата през 
денонощието, по възможност онагле-
дена с красноречиви, често брутални 
снимки, унижаващи достойнството 
на мъртвото тяло, е абсолютно за-
дължителна. Иначе изданието не се 
купува. Дотолкова сме свикнали с 
онагледеното насилие и смърт във 
вестниците, списанията, книгите, фи-
лмите, интернет, компютърните игри 
за деца, че ако те липсват, психиче-
ското равновесие на немалко хора 
няма да е стабилно.

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

щия живот.

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

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

„Тя е за теб, читателю, вкоренил 
се здраво в ограничения материален 
свят, уж приемащ, но всъщност из-
ключващ друг живот след физическа-
та си смърт. 

Ти сигурно си убеден, че не е ни-
какво изкуство да се умре, че това е 
по-скоро една горчива принуда и че 
тя се научава от само себе си.

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

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

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

Животът на материалното тяло е 
основата, върху която разцъфва кипя-
щият живот, без затормозващото го 
физическо тяло, сливащ се с вселен-
ския живот. Тази непрекъсваемост на 
живота е единствено за онези, които 
са го заслужили с делата си по време 
на физическите си въплъщения, спаз-
вайки Вселенския закон за Любовта, 
любов към Създателя, към всичко 

живо двукрако, четирикрако, пернато, 
любов към самите нас, но не самолю-
бие. Тъй изкуството да умрем може да 
се тълкува като умение, така да след-
ваме житейската си пътека, че да пре-
върнем процеса на умиране в миг неу-
сетен, а смъртта - в красива, усмихната 
млада жена с разпуснати светли коси, 
както ни я показа Ванга.

За всички хора 
мигът на смъртта е 

еднакъв 

За всички 
хора периодът 
на умиране е 

различен
Неговата продължителност не се 

влияе от материален или социален 
статус, а е отражение както на кар-
мичните задължения на човека, така 
и на действията му през последното 
му въплъщение. Щастливи са онези, 
срещнали смъртта неусетно по време 
на сън, както и всички хора, за които 
процесът на умиране се припокрива с 
мига на загуба на съзнание и прекрач-
ване на бариерата между двата свята – 
физическия и духовния.

Уви, за мнозинството от хората 
процесът на умиране е твърде дълъг. 
Може да продължи и десетилетия 
на душевно и физическо страдание 
като следствие от натрупани грешки - 
лични и родови. За такива страдалци 
физическата смърт, независимо какво 
има след това, е изход и облекчение. 
Малцина от тях въпреки обреченост-
та си съзнателно и премислено пося-
гат на своя живот... и след това не се 
прераждат никога повече, защото са-
моубийството е най-тежкото престъ-
пление съгласно вселенските закони, 
което търти и най-тежко наказание. 
 nnDnn

Сестра Светлана Тилкова – Алена,  
DCTJ

Изкуството  
да умрем

ВсеЛеНА



Случвало ли ви се е да се събу-
дите уморени, без настроение 
и без желание да правите как-

вото и да било? Ако отговорът ви е 
положителен, то може би е време да 
обърнете внимание на състояние-
то си, защото изброените по-горе 
симптоми са признаци на Синдрома 
Бърнаут или Синдром на прегаряне-
то.

Буквалният превод на термина е 
"да прегориш" - по подобен начин 
се чувства човек, засегнат от този 
синдром. Той би могъл да има из-
ключително сериозни последици, за-
това трябва да обърнем внимание на 
ранните му симптоми. Необходима 
е бърза реакция, докато не е станало 
късно .

Световната здравна организация 
подава сигнал за тревога – 12,6% от 
активното население е потенциална 
жертва на синдрома бърнаут. Това са 
милиони хора, подложени на непо-
силно професионално напрежение, 
които се отличават с перфекциони-
зъм и висока отговорност.

През 1974г. Хърбърт Фрейденбер-
гер, американски психиатър и психо-
лог  формулира  терминът бърнаут, 
като характеристика на психологично 
състояние, при здрави хора, които 
работят в емоционално напрегната 
трудова среда. След дълги наблю-
дения на професии, работещи пре-
димно с хора, той констатира 

психофизично изчерпване при част 
от тях, водещо до загуба на илюзии и 
чувство за полезност и удовлетворе-
ние от извършваната дейност. В нача-
лото професионалното изпепеляване 
е било установено при специалисти, 
работещи в благотворителни органи-
зации, болници, санаториуми  и по-
ликлинични кабинети.    

Дефиницията на синдрома включ-
ва :„Синдром на емоционално и фи-
зическо изтощение, включващ раз-
витието на отрицателна самооценка, 
отрицателно отношение към работа-
та и загуба на разбиране и съчувствие 
по отношение на пациентите“. 

Хората, работещи в сферите на 
здравеопазването, образованието, 
обслужването и занимаващи се все-
кидневно и интензивно с проблемите 
на други хора са подложени на риск 
от професионално прегаряне. Поня-
кога това е свързано с отрицателни 
и негативни емоции, с натрупването 
на гняв, обида, разочарование, които 
създават неясни и потискащи ситу-
ации, често съпътствани от сложни 
гами от чувства.

След 1982 г. групата на рисковите 
професии се разширява, като към нея 
се прибавят педагози, юристи, поли-
тици, мениджъри, полицаи и  социал-
ни работници.     Изследванията през 
последните години показват, че сим-
п т о - матиката на бърнаут може 

да се прояви и при хора, 

които дълго време се грижат за болен 
член на семейството.

Синдромът на изпепеляване се 
проявява с разнообразни, не винаги 
специфични соматични признаци.
Една част от страдащите започват да 
посещават различни специалисти ,за-
почва да  се търсят органични забо-
лявания.Обикновено всички изслед-
вания и консултации са в норма.И 
тогава някой от лекарите се сеща ,че 
това много прилича на „ СИНДРОМ 
НА ИЗПЕППЕЛЯВАНЕ“.След като 
се запознах в детайли с това страда-
ние, започнах все по- често да откри-
вам в моята практика пациенти , коле-
ги лекари и специалисти по здравни 
грижи,  които страдат именно от това 
професионално прегаряне.

Като причини за бърнаут могат да 
се посочат постоянното напрежение 
и всекидневният стрес, чиито после-
дици са особено неприятни, особено 
когато тежката работа и продължи-
телното натоварване са придружени 
от липсата на каквото и да било при-
знание и социална подкрепа. 

Умореният човек в бърнаут със-
тояние се чувства онеправдан  и из-
олиран, срамува се от своето състоя-
ние, с което още повече го влошава.   
Бърнаут до голяма степен е израз на 
настъпващи промени в емоционална-
та сфера. Те по-често се наблюдават 
при жените, които са склонни към 
съпреживява- не, към по- 

Емоции и професия
Сестра д-р Емилия Апостолова, DTJ

МеДиЦиНА
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ирационална преработка на инфор-
мация и потъване в задълженията. 

Етапи в развитието на 
синдрома:

Първи етап – стрес. Човек започ-
ва да страда от усещане за дисбаланс 
между изисквания и ресурси. 

Втори етап – напрежение. На-
прежението е непосредствения емо-
ционален отговор на горепосочения 
дисбаланс. Напрежението се харак-
теризира с тревожност и чувство за 
безпокойство, умора и пълно изто-
щение. 

Трети етап – защитен копинг. Това 
е тенденция да се третират клиенти, 
граждани, пациенти с подчертано 
безразличие и механично. Възможно 
е лицето да демонстрира вглъбеност 
в удовлетворението на собствените си 
потребности. 

Оплаквания и симптоми при 
бърнаут:

Когнитивни – включват ригид-
ност в действията и мисленето, дис-
танциране и отбранителна нагласа, 
песимизъм, който понякога прераства 
до параноични и суицидни мисли. 

Афективни – изразяват се в кон-
фликтни и объркващи емоции, де-
пресия, чувство за вина по отношение 
на търсещите помощ заради отклоня-
ването на контактите с тях. Лицето 
започва да страда от скука, раздразни-
телност, чувство за безпомощност и 
загуба на контрол. 

Поведенчески – изразяват се във 
факта, че някои хора просто започват 
да живеят с поглед, вперен в часовни-
ка. Те постоянно се оплакват и буквал-
но се превръщат в хронични мърмор-
ковци. При други пък се повишава 
склонността към рисково поведение. 
Трети започват да работят по-малко 
отпреди и с по-ниска ефективност 
като в крайна сметка се оттеглят. 

Физически – свързани са с чувство 
на изтощение и липса на ентусиазъм, 
хронична умора, мигрена, понижена 
устойчивост по отношение на вирус-
ни инфекции и простудни заболява-
ния. 

Основният проблем на бърнаут 
синдрома е високото чувство за емо-
ционално изтощение. При изчерп-
ване на емоционалните ресурси ра-
ботещите имат чувство, че не могат 
да дадат нещо повече от себе си на 
психологично ниво. От друга страна 
настъпва развитие на отрицателни и 
дори цинични нагласи по отношение 
на лицата, за които се грижат /клиен-
ти, деца, пациенти /.  nnDnn

Източник на информация- интернет

как да се справим ?

1.  Здравословен сън (поне 8 часа 
на ден).

2. Реална почивка.
3. Техники за релаксация.
4. Изготвяне на план за деня.
5.  Правилната мотивация, напри-

мер, аз работя тази работа, за да 
бъда финансово независими.

6.  Избор на хоби, което ви дава 
шанс да релаксирате.

7.  Сложете снимки на любимите 
си хора в офиса.

8. Ползвайте на работното си място 
и у дома етерични масла за ре-
лакс.

9.  Правилна диета, консумиране на 
храни с повече витамини, мине-
рали, микроелементи.

10.  Разходки на чист въздух.
11. Обичайте себе си.
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Sticky Note
Замръчкай човека на задния план.Ако ме изчакаш довечеря ще ти смуня снимката с готова.
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