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Много често в живота се сблъскваме с едно вече 
станало универсално понятие - рицарски добро-
детели. Време е да припомним и изясним какво 

представляват тези качества и какво се крие под този уни-
версален израз. Съвременните Рицари трябва да се стремят 
да пазят живи в сърцата си тези качества и да ги прилагат в 
живота си, като едни истински наследници на своите пред-
шественици.

Смелостта е основно качество, което ни отличава от 
съвкупната човешка маса и ни прави водачи, способни на 
жертви в името на доброто.

Справедливостта е възможност да се придържаме към 
най-възвишения стандарт на поведение и прави несъвмес-
тими с нашия живот измамата и незачитането на правилата 
на християнския живот.

Милосърдието като начин на мислене ни обвързва с 
едни отношения на мир към околните и отхвърля всяка 
омраза и враждебност.

Щедростта като едно от най-ценните качества, което 
ни извисява над околните, ни обединява в силна общност 
с общи ценности и интереси.

Вярата, като доверие и честност е в основата на рицар-
ският ни кодекс и ни прави по-независими и устремени.

Благородството, не като благородническа титла, а като 
значимост в отстояването на рицарските убеждения, изра-
зява готовност във всяка една ситуация да да бъдем пример 
за подражание.

Надеждата присъства в нашето ежедневие, като една 
позитивност и бодрост, което ни прави защитени и вдъх-
новява нашите последователи по света.

Като истински съвременни Рицари и носители на тези 
добродетели описани в древния ,,Кодекс на честта”, където 
всяко едно понятие е значимо само по себе си, трябва да 
направим всичко възможно, те да станат наша същност и 
да продължим да демонстрираме пред обществото, както 
нашата ценностна система така и силата на рицарсия идеал. 
 nnDnn

Благородни Рицари и Дами,Благородни Рицари и Дами,
Скъпи Постуланти и симпатизанти,Скъпи Постуланти и симпатизанти,

 генерал-майор (о.р.) акад. Румен Ралчев
Член на Великия Магистрален Съвет на Ордена
Носител на Великия Кръст на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България
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За трети пореден път Велик 
Приорат България на Ордена 
на Рицарите Тамплиери на 

Ерусалим, Кантус Фирмус и Българ-
ски Хоров Съюз събраха в София 
едни от най-добрите български хо-
рове. Тази година имаше и силно 
международно участие от Словения, 
Гърция и Сърбия. Идеята на фес-
тивала бе да отпразнува 900 годиш-
нина от основаването на Ордена на 
Тамплерите и да представи образци 
от сакралната музика на всички хрис-
тиянски деноминации. Тя бе претво-
рена с много любов и всеотдайност 
на сцената на красивата Аула на Со-
фийския университет „Св.Климент 
Охридски’’. 

Фестивалът бе в две части, като 
първата започна в 16 ч. с приветствие 
на Негово Превъзходителство гене-
рал-майор (о.р) акад. Румен Ралчев към 
участници и гости.Прочутият Хор на 
Софийските момчета и младежи с ди-
ригент проф. Адриана Благоева даде 
силно начало на хоровия маратон в 
неделния ден с „Христос Воскресе’’ 
на Александър Касталски. Бургаският 
детски хор „Милка Стоева’’ с дири-
гент Светла Стоева, ни поднесе въл-
нуващо изпълнение на шедьовъра на 
Джовани Перголези „Стабат Матер’’ 
със специалното участие на нашата 
сестра, мецосопраното Гергана Нико-
лаева. Първата част на Великденския 
фестивал приключи с уникалната 
програма от Източно- православна 
музика на гостите от Сърбия, Хор 
„Свети Стефан Дечански’’ с диригент 
Тамара Адамов Петиевич.

Специално за сп. „Тамплиер’’проф.
Теодора Павлович, диригент на зна-
менития Софийски камерен хор 
„Васил Арнаудов’’ сподели голямата 
изненада на тазгодишния фестивал 
– съвместното изпълнение на трите 

формации от втория концерт. Пред 
развълнуваната софийска публика 
Смесен хор „Хармония от Гърция”, с 
диригент Анелия Стефанова, Софий-
ски камерен хор „Васил Арнаудов’’ 
и Акадамичен хор на Университета 
„Приморска’’ от Словения с диригент 
популярния и много уважаван ком-
позитор Амброж Чопи, изпълниха 
„Тебе поем’’ на Добри Христов, след-
ван от Великденски тропар и автор-
ската композиция на Чопи Allelujia! 
Laudate Dominum omnes gentes. 

Професор Теодора Павлович из-
рази надежда, че Великденския фес-
тивал ще запали искрата на любовта 
към хоровата музика, която в Бълга-

рия има добри традиции и междуна-
родно признати постижения.

Радостното бе присъствието на 
много млади хора сред изпълнената 
докрай с публика Аула на най-уважа-
ваното ни висше учебно заведение в 
София. 

Третият Международен Великден-
ски Хоров Фестивал вече е в история-
та. Очакваме с нетърпение следващо-
то му издание. Оказа се,че духовната 
музика от преди няколко столетия 
продължава да вълнува все така не-
подправено и да умиротворява стре-
сираният от забързаното ежедневие 
българин.  nnDnn 

Пореден успех за 
международния 
Великденски хоров 
фестивал, София 2018

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 17 април 2018 година в хотел 
„Рила“ – гр. София, Велик Прио-
рат България проведе валидиране 

на пощенска марка посветена на 900-та го-
дишнина от създаването на Ордена на Там-
плиерите. 

Мероприятието уважиха с присъствие 
Председателят на Международната фила-
телна федерация Тай Пенг Хуанг, Заместник 
Министъра на транспорта и съобщенията 
Димитър Геновски, както и Председате-
лят на Съюза на Българските филателисти 
Спас Панчев. 

Художник на изданието е известният 
български илюстратор Явор Гюзелев. Той 
е изобразил конница от девет рицари на 
фона на исторически и културни забележи-
телности, свързани с историята на Христи-
янството и на Ордена.

Колекционерският характер на издание-
то е акцентиран и в начина на отпечатване. 
От общия тираж 10,100 броя, 4,000  блок-
марки са отпечатани на специална хартия с 
индивидуална номерация от 1 до 4,000. Уни-
калността на всеки екземпляр е гарантирана 
и от вградена ултравиолетова нишка.  nnDnn 

Валидиране на
пощенска марка 

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 28-ми април 2018 г. в гр. Со-
фия в парк-хотел „Витоша“ се 
проведе VIII-та Научна кон-

ференция на Велик Приорат България 
на тема „900 години Орден на рицари-
те тамплиери“, на която домакин беше 
„Командерия „Св. Георги Победоно-
сец“- 001.

Както и през изминалите години 
залата трудно побра всички желаещи 
да вземат участие в мероприятието, а 

за всеки гост беше подготвен като ком-
плимент екземпляр от сборника посве-
тен на миналогодишната конференция 
на тема „Религиозните гонения от Ан-
тичността до наши дни“.

Въздействащите лекции на Н. Пр. 
Великия Приор на Велик Приорат 
България акад. проф. д.ф.н Румен Рал-
чев, акад. проф. д.и.н Андрей Пантев, 
Н.В.П. Архимандрит Дионисий, проф. 
д.и.н. Божидар Димитров, д-р Мариела 

Павлова, д-р Владимир Секулов и пи-
сателите Красимир Джамбазов и Дими-
тър Герганов приковаха вниманието на 
участниците,  вследствие на което кон-
ференцията продължи почти час над 
първоначално обявеното време.

Работният ден завърши със заслу-
жена почивка за всички лектори и гос-
ти, които обмениха мисли на организи-
рания като част от събитието коктейл в 
„Клуб 2008“, гр. София. nnDnn 

VIII-а Научна Конференция на 
Велик Приорат България

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 19 май 2018 год. – в деня на провеждането на XXVI Проле-
тен конвент на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим 
– Велик Приорат България в една от залите на хотел „Парадайз 

бийч“ в курортния комплекс Свети Влас, се проведе пресконференция.

Присъстваха Великият Приор на Велик Приорат България - Румен 
Ралчев, Великият Приор на Велик Приорат Сърбия – Драгутин Загорац 
и Великият Приор на Велик Приорат Русия – Александър Шаравин.

В залата присъстваха акредитирани журналисти от централни и ре-
гионални медии и други средства за масова информациа, Рицари и Дами 
от Ордена, а също и много приятели и симпатизанти. 

Великият Приор на България отговори изчерпателно на всички жур-
налистически въпроси. Той даде информация за предстоящите инициа-
тиви на Велик Приорат България, свързани с 900-годишнината от осно-
ваването на Ордена на тамплиерите, едно от които беше откриването на 
възпоменателна плоча, поставена пред централния вход на хотела. При-
състващите се запознаха и с други интересни инициативи – валидиране 
на пощенска марка с изображението на първите рицари – основатели на 
Ордена, посветена на годишнината, изработването на юбилейни меда-
ли-монети, пластики и др.  nnDnn 

Пресконференция на 
трима Велики Приори

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 19 май 2018 год. в курортен комплекс „Свети 
Влас“ – хотел „Парадайз бийч“ тържествено се 
откри и освети възпоменателна плоча, посветена 

на 900-годишнината от основаването на Ордена на там-
плиерите и провеждането на поредния XXVI Пролетен 
Конвент на Велик Приорат България.

Плочата е дело на известния скулптор Спас Киричев – 
Рицар от Командерия „Св. Св. Константин и Елена“ – гр. 
Пазарджик. В изработването на плочата професионално 
се включи и известният художник Климент Атанасов – 
Командер Емеритус на Командерия „Св. Димитър“ – гр. 
Бургас. Върху полиран черен камък е гравиран възпоме-
нателен надпис, а от лявата му страна е вградена масивна 
месингова пластика с изображение на деветимата рицари 
– основатели на Ордена на тамплиерите.

Собственикът на хотел „Парадайз бийч“ – Брат Ве-
нелин Ташев любезно предостави престижното място за 
плочата на челната стена на хотела до главния вход. 

На откриването присъстваха представители на об-
щинското и градското ръководство, Великите Приори на 
Велик Приорат Сърбия – Драгутин Загорац и на Велик 
Приорат Русия – Александър Шаравин – носители на Ве-

ликия Кръст, Велики Офицери и на Ордена и Командери 
на Командерии във Велик Приорат България. Специален 
водосвет и благословия отслужи капеланът на Ордина – 
отец Тодор. 

Великият Приор на Велик Приорат България – ген. м-р 
/о.р./ акад. Румен Ралчев в своето кратко слово благодари 
на автора на възпочменателната плоча и поздрави всички 
присъстващи, като им пожела здраве и по-нататъшни ус-
пехи в отстояването на християнските ценности, залегна-
ли в основата на Ордена на тамплиерите.  nnDnn

Откриване на възпоменателна плоча 
„900 години Орден 
на Тамплиерите“
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Непосредствено преди про-
веждането на XXVI Про-
летен Конвент на Велик 

Приорат България в курортния ком-
плекс „Свети Влас“ беше представена 
41-вата поред книга от Библиотеката 
на Велик Приорат България – рома-
нът „Орденът на оръжието“ с автор 
- нашия Многоуважаван Брат Маноил 
Манев, KCTJ.

От древността до днес съществу-
ват тайни. Тайната на тамплиерите и 
тяхното „съкровище“ е една от най-
разискваните. Каква ли е тя? Какво са 
намерили деветимата рицари преди 
повече от 900 години в дълбините на 
Храма, сътворен от Хирам? Как това 
откритие, съкровище или оръжие ще 
повлияе на историята на човечество-
то?

Посоченият от Господ български 
народ открай време има една основна 
цел и задача – да съхранява знанието, 
познанието и светлината. Това каза 
при представянето на книгата ней-
ният автор. Той подчерта, че за да се 
случва всичко това ние трябва да го 
признаваме и да пращаме послания. 
„Бог е дал правото на народа ни да 
съхранява тайни и да носи светлина“, 
категоричен бе Маноил Манев.

На представянето на книгата при-
съства и Великият Прор на Велик 
Приорат България – ген. м-р /о.р./ 
акад. Румен Ралчев. Той благодари на 
автора за книгата му и му пожела още 
литературни творби.

Какви са ролята и силата на съвре-
менните последователи на древния 
Орден на Храма? Може ли анунаки, 
асасини, зилоти, масони и тамплиери 
да имат нещо общо? Възможно ли е 
проектът ХААРП, кивотът и оръжи-
ето да имат връзка помежду си? Къде 
се преплитат истините и легендите за 
Царичина дупка, църквите с изобра-
женията на Христос, „слизащ“ или 

„влизащ“ в космически кораб, пеще-
рите на Кумран, „Градът на Боговете“ 
в Тибет, Йерусалим и Перперикон? 
През България, Крим, Москва, Ис-
танбул и Вашингтон ли преминава 
бъдещето на света?

Имало ли е православни хрис-
тияни и жени в древния Орден на 
тамплиерите? Може ли България да 
е „Земя на Пазителите на знанието“ 
– от тракийските лади, през тайнстве-
ната колобърска традиция на кукери-
те, та до съвременните политици и 
държавници?

Отговорите на тези, а и на много 
други въпроси, са в книгата на Мано-
ил Манев. В един завихрящ калейдос-
коп читателят ще търси границата 
между реалността и фантазията и това 
търсене ще поставя още нови и нови 
въпроси.

Маноил Манев благодари на хо-
рата, които са помогнали книгата да 
стане факт – за фантастичната и за 
историческата му част а също и за ко-
рицата, като отбеляза: “Романът е моя 
рожба, която се роди много трудно, в 

една тежка битка от спорове. Благо-
даря на всички, които ме подкрепяха 
през цялото това време. Макар напи-
саното в книгата да е фикция, то почи-
ва на сериозни изследвания и факти. 
Тя е подходяща както за любителите 
на фактите, така и за почитателите на 
вълнуващите драматични сюжети“.

Книгата разказва легенда за съз-
даването на Ордена на тамплиерите, 
което се случва тук, на Балканите. Тя 
е пътешествие във времето и прос-
транството, пътешествие сред рицар-
ска история, съвременни шпионски 
игри, политика, геополитика, древни 
и съвременни битки и сражения. От 
Перперикон, през Царичина дупка, 
до Крим и древен Йерусалим.

Авторът посочи, че романът се 
чете лесно, за да се носят и възпри-
емат лесно посланията му. Вътре има 
история, екшън и фантастика. „Има 
няколко главни герои, които са реал-
но съществуващи личности с техните 
качества и характеристики, така както 
аз съм ги видял, някои от тях може и 
да ги познаете“, загатна Маноил Ма-
нев.  nnDnn

Представяне на романа 
на Маноил Манев, KCTJ – 
„Орденът На Оръжието“
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На 19 май 2018 год. в курор-
тен комплекс „Свети Влас“ 
се проведе редовния XXVI 

Пролетен Конвент на Велик Приорат 
България.

Домакин на събитието беше Ко-
мандерия „Св. Димитър“ – гр. Бургас. 
Рицарите и Дамите от Командерията, 
които се включиха в предварителна-
та организация, бяха подпомогнати 
от техни Братя и Сестри от Орга-
низационната Комисия на Великия 
Приорат. С взаимни усилия и с лю-
безното съдействие на Брат Венелин 
Ташев, който предостави мястото за 
провеждането на Конвента – хотел 
„Парадайз Бийч“, бяха създадени 
перфектните условия за това бляскаво 
мероприятие.

В Конвента взеха участие Велики-
те Приори на Велик Приорат Сърбия 
– Драгутин Загорац, носител на Вели-
кия Кръст и Великия Приор на Велик 
Приорат Русия – Александър Шара-
вин, носител на Великия Кръст. Като 
гост присъства и Командерът на Ко-
мандерия „Св. Архангел Михаил“ от 
Скопие, Македония – Антон Кайтажи 
Присъствието на чуждестранните 
гости, които се включиха в работата 
на Конвента, го направи междунаро-
ден. 

Още предния ден Рицарите и Да-
мите започнаха да пристигат в „Па-
радайз Бийч“. Вечерта се проведе 
Ритуален Събор на Командерия „Св. 
Димитър“ – Бургас, на който беше 
прочетен интересен доклад, свързан 
с времето и пространството, съглас-
но теорията на Айнщайн. Съборът 
беше уважен от всички чуждестранни 
гости, а също и от Великия Приор 
на Велик Приорат България – Него-
во Превъзходителство ген. м-р /о.р./ 
акад. Румен Ралчев.

Програмата на следващия ден 
беше изключително динамична. Ра-
ботният ден започна с Велик Съвет 

XXVI-и Конвент на 
Велик Приорат 
България

на Велик Приорат България. В делова 
обстановка Командерите и Великите 
Офицери изслушаха и обсъдиха теку-
щите въпроси от дневния ред. Беше 
приет финансовия отчет за 2017 год. 
Великият Приор изнесе информация 
за преминалия Велик Магистрален Съ-
вет на Ордена в Атина, Гърция. Бяха 
гласувани наградите за отличилите се 
Рицари и Дами на Великия Приорат, 
които по традиция се присъждат само 
на пролетните Конвенти. Присъства-
щите изслушаха председателя на жу-
рито за присъждане на годишната на-
града за млад заслужил актьор в памет 
на Андрей Баташов – Дамата Ирина 
Коцева. Тя обясни подробно прави-
лата за журиране и критериите, на ко-
ито трябва да отговарят номинирани-
те творци. Беше обсъдена стратегия 
за развитие на взаимоотношенията 
между В.П.България и християнските 
църкви в България. Ръководството на 
Ордена се запозна с резултатите от 
приключилите Конкурси за детска 
рисунка „Рицарят в мен“ и за лите-
ратурна творба „Рицарска постъпка“. 

Командерите на Командерии гласу-
ваха създаването на почетно звание 
„Доайен на Командерите на Команде-
рии“ и единодушно го присъдиха на 
Командера с най-дълъг стаж измежду 
всички – Командера на Командерия 
„Никита Ремесиански“ – гр. Кърджа-
ли – Брат Петър Георгиев.

Непосредствено след Великия Съ-
вет се състоя представяне на книгата 
на Брат Маноил Манев – „Орденът 
на оръжието“. Авторът, в присъстви-
ето на Великия Приор, акредитира-
ни журналисти и Рицари и Дами от 
Ордена разказа за идеите, залегнали 
в книгата, за всичко, което го е вдъ-
хновило за написването й, а също и 
за своята гледна точка за зараждането 
на рицарството и за основните ниш-
ки, през които преминава повествува-
нието.

Преди началото на Конвента 
беше открита възпоменателна пло-
ча, свързана с отбелязването на 900-
годишнината от основаването на 
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Ордена на Тамплиерите и провеж-
дането на самия Конвент. Плочата е 
изработена от скулптора-художник 
Брат Спас Киричев от Командерия 
„Св. Св. Константин и Елена“ – гр. 
Пазарджик, с незаменимата помощ 
от страна на Командера Емеритус на 
Командерия „Св. Димитър“ – гр. Бур-
гас – известния художник Климент 
Атанасов. Плочата беше монтирана 
на стената пред главния вход на хотел 
„Парадайз Бийч“. В присъствието на 
всички Рицари, Дами, Постуланти и 
гости, под звуците на духова музика и 
пред десетки обективи, плочата беше 
тържествено осветена от Капелана на 
Ордена. Великият Приор на България 
поздрави авторите и всички присъст-
ващи на церемонията и им пожела 
здраве и творчески успехи.

Ритуалът на Конвента се прове-
де на специално пригодена за целта 
площадка, изградена върху скалите 
над плажа. Оброчното място беше 
украсено със знамената и хоругвите 
на Ордена. Гостите, Постулантите, 
Рицарите и Дамите последователно 
заеха местата си. След тях в мястото 
на Конвента влязоха знамената на 
Командериите. Всички посрещнаха 
Командерите на Командерии и Ве-
ликите Офицери на Великия При-
орат. След тях в тържествена про-
цесия в оброчното място пристъпи 
Великият Приор на Велик Приорат 
България, посрещнат от всички 
присъстващи с отдаване на чест. Ду-
ховият оркестър създаваше допъл-
нителна тържественост на момента. 
Великият Приор пое ръководство-
то на Конвента и посрещна всички 
чуждестранни гости.

Присъстващите почетоха паметта 
на първите деветима рицари на Хра-
ма, като чуха едно по едно техните 
имена при запалването на всяка от 
деветте свещи върху главната маса. 
Беше почетена паметта и на почина-
лите Рицари и Дами от Ордена.



��������	������	

14     Òàìïëèåð • þíè 2018 ã.

Конвентът беше открит с поз-
дравление към всички участници от 
Великия Приор на България.

Както на всеки Конвент, така и на 
този, най-вълнуващата част от днев-
ния ред беше Аколадата. В редица 
пред всички присъстващи се подре-
диха кандидатите за Рицари и Дами 
от различните Командерии. Те из-
слушаха клетвата и се заклеха във вяр-
ност към Ордена. Отец Тодор ги бла-
гослови. След това Великият Приор 
– ген. м-р /о.р./ акад. Румен Ралчев 
извърши посвещаването, като присъ-
ди на всеки от кандидатите рицарско 
звание. Белите мантии с червените 
кръстове бяха наметнати върху кан-
дидатите. Всеки получи и червен 
тамплиерски кръст и беше докоснат 
с шпората – емблема на рицарството. 
Новите Рицари и Дами изслушаха на-
пътствията на Великия Приор и бяха 
поздравени с ръкостискане от Вели-
ките Офицери на Ордена и от чле-
новете на Върховния Съвет. Всички 
присъстващи със ставане на крака и 
аплодисменти също поздравиха но-
вите Рицари и Дами на Ордена. 

Конвентът продължи с издигане 
в степен Командер на Храма и на-
значаване на длъжност Командер на 
Командерия. Брат Мирослав Миткин 
положи клетва като нов Командер на 
Командерия „Св. Николай“ – Русе.

Великият Приор на Велик Прио-
рат България обяви пред всички Ри-
цари и Дами създаването на новото 
звание „Доайен на Командерите на 
Командерии“ и неговия първи носи-
тел. Братята и Сестрите поздравиха с 
ръкопляскане Брат Петър Георгиев – 
първият доайен между Командерите.

Ритуалът на Конвента продължи с 
въвеждане в длъжност на нов Велик 
Офицер на Храма. Пред всички тър-
жествено се закле Брат Димитър Вла-
димиров, назначен за Началник  на 
Кабинета на Великия Приор на Велик 
Приорат България

След това се проведе церемония 
по издигане в степен на Дама – Велик 
Офицер на Храма. В специален ри-
туал Сестра Юлия Николова положи 
клетва и Великият Приор й присъди 
Втора степен – Велик Офицер. Риту-
алът се повтори и за Ковчежника на 

Велик Приорат България, който също 
беше повишен във Втора степен.

След приключването на специал-
ните части от церемонията се прис-
тъпи към връчване на награди на от-
личилите се Рицари и Дами на Велик 
Приорат България. Великият Приор, 
подпомогнат от Великия Секретар, 
връчи Дипломи за признание и вяр-
на служба, медали и ордени на всички 
заслужили. На Конвента беше връ-
чено и едно от най-големите отли-
чия за заслуги към Ордена – Златния 
Кръст за доблест I степен. Командор 
на Кръста стана Заместник-Великият 
Приор на Велик Приорат България – 
Брат Данчо Джиков.

Всички Рицари и Дами, които 
през 2018 година навършват 10-годи-
ни членство в Ордена, получиха въз-
поменателни медали.

С плакет за Командерия-първенец 
на 2017 година беше удостоена Коман-
дерия „Св. София“ – за цялостната й 
дейност по повишаването на автори-
тета на Ордена в България, за целена-
сочената й последователна благотво-
рителна и научна дейност, а също и за 
привлечените от нея нови Постуланти, 
съмишленици и симпатизанти. 

Със специални звездообразни 
медали „900 години Рицари на Хра-
ма“, поставени върху широки черве-
но-черни ленти, за заслугите им към 
Велик Приорат България, бяха награ-
дени Великите Приори на Сърбия и 
Русия – Драгутин Загорац и Алексан-
дър Шаравин.

Конвентът приключи с изпълне-
нието на оперната певица Сестра Гер-
гана Николаева, която поздрави при-
състващите с песента „Аве Мария“.

Вечерта след Конвента се проведе 
тържествена вечеря. Домакините се 
бяха погрижили както за прекрасната 
храна и за отбраните напитки, така и 
за музикалната програма. Изпълнени-
ята на група „Акага“ създадоха изклю-
чително приятно настроение на всич-
ки. Кулминацията на вечерта беше 
ритуалното разрязване на голямата 
тамплиерска торта. Приятелските 
разговори продължиха до късно през 
нощта и оставиха незабравими спо-
мени на Рицарите и Дамите.  nnDnn 
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Скъпи Румен и 
Членове на Велик 
Приорат България
Какъв прекрасен и красив 

Конвент и Инвеститура! Човек се 
чуди как продължавате да над-
минавате вашите изключителни 
Тамплиерски постижения от 
миналото. Но вие го направихте 
отново и това обедини нашата 
Тамплиерска история с краси-
вия и исторически черноморски 
курорт. Вашите възпоменателни 
плочи, които честват 900 години 
Тамплиерска история и приноси 
в България и света заслужават на-
шата специална похвала и при-
знание. 
От името на нашия благо-

роден Християнски Рицарски 
Орден, бих искал да отправя на-
шите поздравления към теб и към 
Велик Приорат България за още 
един отличителен Конвент и Ин-
веститура. Поздравяваме вашето 
ръководство, както и Рицарите и 
Дамите на България. nnDnn
Патрик Рей, Бригадирен Генерал, 
Американска Армия (о.р.), 
Велик Майстор

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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ООсновните цели на консурса 
са свързани с целогодишно 
осмисляне на свободното 

време на децата и учениците; под-
помагане на процеса по усвояване 
на интелектуални, социални и про-
фесионални умения;осигуряване на 
условия за откриване, стимулира-
не и развитие на способностите на 
деца с изявени дарби, повишаване 
на социалните умения на децата и 
учениците, формиране на нагласа 
за творческо развитие през целия 
живот.Рицарството е ковачницата, 
в която горещото сърце се оформя 
като меч,след като e подложено на 
много удари. След това то се зака-
лява в хладната вода на реалността. 
Подобно на стоманата това зака-
лено сърце е способно не само да 
мечтае за по-добър свят, но и при-
тежава силата да изкоренява злото. 
Призванието на рицаря е да офор-

мя света от груба скала – в изящна 
скулптура – такъв, какъвто го е зами-
слил Творецът, при неговото създа-
ване.Да служиш на обществото, да 
помагаш на възрастни, слаби и без-
защитни хора, да проявиш смелост 
и себеотрицание, да спасяваш и да 

помагаш на хората в нужда – това е 
неподвластният на времето рицар-
ски идеал, който не е продукт на 
природата, а е лична потребност и 
необходимост.Идеята на конкурса е 
да провокира ученици от V до VІІІ 
клас (включително) чрез рисунките 

Национален конкурс за детска 
рисунка „Рицарят в мен”
Организатор на конкурса  Орден на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим Велик Приорат-България 
Национален дворец на децата

Включен , за трети път под № 73 в 
Националния Календар на МОН за изяви 
по интереси на децата и учениците за 
учебната 2017/2018 год.

Ïðîô. ä-ð Þëèÿ Íèêîëîâà GOTJ
Âåëèê Îôèöåð  
Ïðåäñåäàòåë íà êîìèñèÿòà çà 
Íàöèîíàëíè 
ïðîãðàìè êúì  OSMTH Âåëèê ïðèî-
ðàò- Áúëãàðèÿ



си да пресъздадат рицарството – 
като изграждане на личности и ха-
рактери, като школа за израстване 
и развитие. Той  се провежда в 3 /
три/ етапа: УЧИЛИЩЕН РЕГИО-
НАЛЕН и НАЦИОНАЛЕН. Учас-
тници са ученици от пети до осми 
клас. За осигуряване на наградите 
и стипендиите Орденът е създал 
„Фонд за даровити деца”. Средства-
та се набират от Рицарите и Дамите. 
Наши  партньори са– Национален 
Дворец на децата към МОН, РУО в 
България, Синдиката на български-
те учители, Министерство на култу-
рата. Конкурсът се провежда за чет-
върта година.  

Победителите в конкурса са с 
равностойни награди. Те получават 
едногодишни стипендии за учебна-
та година 2018-2019.

Победителите в конкурса и по-
ощренията бяха представени на из-
ложба на 1 юни 2018 г. в Национал-
ния Дворец на Децата към МОН– гр. 
София.До момента са взели участие 
представители на:  София – област, 
Пловдив, Пазарджик, Кърджали, 
Смолян, Варна, Бургас, Стара заго-
ра, Габрово, Русе, Силистра,Петрич, 
Димитровград, Свиленград, Враца, 
Обл. Враца, Провадия, Разград, Се-
влиево, Перник, Велико Търново, 
Хасково, Казанлък, Разлог  и др. с 
над 8000 деца.

През 2007 г. и 2008 г. Междуна-
родния Орден на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим прие два мно-
го важни документи, очертаващи 
стратегически задачи и приорите-
ти. Това са Брюкселската и Уин-
дзорската декларации. В раздела 
„Нашата Визия” от Брюкселската 
декларация, т.3, се казва: „ Все по-
широко се разпространяват в обще-
ството принципите на активно ми-
лосърдие, уважение, отдаденост и 
честност, присъщи на най-висшите 
идеали на Кодекса на Рицарството 
и личната ценностна система”, а в 
Уиндзорската се допълва, т.7 : „Ние 
подкрепяме идеята за образовани-
ето на децата и младежите за меж-
дурелигиозен и междукултурен ди-
алог, и на изграждане на умения за 
разрешаване на конфликти и разби-
рателство”. Едно от основните на-
правления в дейността на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
е да възроди рицарството като но-
сител на духовно-нравствени цен-
ности и да подкрепя в обществото 
християнския морал, като основа на 
цивилизовано поведение. Главните 
усилия на Братята и Сестрите по 
света са насочени към благотвори-
телност и подпомагане на болните 
и страдащите по света. Готовността 
да се жертваме за другите, любовта 

,РИЦАРЯТ В МЕН’’

СТИПЕНДИИ 
1.  Витомир Лъчезаров Кръстев 5 б клас – ОУ,,Професор Иван Батаклиев,, 
гр.Пазарджик

2. Вяра Пламенова Пенчева 2в клас – СУ „Райчо Каролев” гр.Габрово

3.  Иван Маринов Иванчев -7Б клас – Средно Специално училище за деца с 
увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ – гр. София

4.  Елена Джангозова 6 а клас – СУ,,Симон Боливар,,гр.Пловдив 

5.  Атанас Атанасов Димитров - 6Б клас – 41 ОУ „Св.Патриарх Евтимий“ – гр. 
София 

ГРАМОТИ И НАГРАДИ 

6. Йоан Данаилов Данаилов 8 клас – Школа „ВВ Арт” гр. Севлиево

7. Цветелин Тодоров Илиев – 54 СУ „Св. Иван Рилски“   - гр. София

8.  Джена Миленова Писколийска – 7 клас – 6 ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“  - гр. 
София         

9. София Георгиева Милева 7 в клас – СУ,,Георги Брегов,,гр.Пазарджик

10. Александър Станимиров Танев 7кл. – ОУ „Чудомир” гр.Казанлък 

11.  Мария Венциславова Петрова – 126 ОУ „ Петко Ю. Тодоров“- гр. София

12. Мерлин Иксан Мустафа 7 клас – ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград

13. Мелин Метим Вели 6 б клас - СУ,,Йордан Йовков”, гр.Кърджали

14.  Калина Бориславова Борисова – Национална Професионална Гимназия 
по Фотография и Полиграфия  - гр. София  

15.  Камен Силов Унков – 8 група – 101 СУ „ Бачо Киро“ социални специално 
образователни потребители – гр. София                                                            

16.  Стела Манчева Караилиева 8кл. – НУПИД ,,Академик Дечко Узунов,,  
гр.Казанлък

17. Йълдъз Ахмедова 8 б клас - СУ,,Св.Климент Охридски”, гр.Пловдив

18.  Мария Кънчовска 6 б клас  – ОУ,,Виктория и Крикор Тютюнджиян” 
гр.Пловдив

19. Троян Георгиев 5 а клас –СУ,,Св.Климент Охридски,, гр.Пловдив

20.  Георги Илиянов Германов – 7 Б клас – 18 СУ „Уилям Гладстоун“- гр. Со-
фия

21. Васил Шарков 7 в клас – ОУ,,Душо Хаджидеков,,гр.Пловдив

22. Михаела Емилова Емануилова 5 клас – ЧОУ„ Св. София“ – гр. София

23. Лилия Маташева 7 а клас СУ,,Св.Климент Охридски,, гр.Пловдив

24. Селин Мюзкер 7 клас -– ОУ,,Христо Ботев”, гр.Варна
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към Отечеството, способността да 
отличаваме истината от лъжата, са 
само част от етичния кодекс на Ри-
царството. Според нас най-великата 
цел на всяко образование, възпита-
ние, култура и съществуване е из-
граждането на  съвършеният човек. 
При посвещаването ни в рицарски 
сан ние даваме  Обет: ” Заклевам се 
в дълбоко уважение към Дамите и 
преклонение към майките; да защи-
тавам децата и слабите, да помагам 
на старите и самотните ”. Затова  

възпитанието на подрастващите, 
носители на надеждата за един по-
добър и мирен свят, стана един от 
приоритетите на Велик Приорат 
България.Нашите деца са нашето 
настояще и бъдеще! Tе ще продъл-
жат делата ни и ще пазят традиции-
те ни! Прекрасните деца на Бълга-
рия ! Благодарност и преклонение 
към българските учители, които с 
цялата си душа и горещо сърце са 
посветили живота си на тази трудна 
и отговорна професия!        nnDnn
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◄ Среща с ВП на Русия - 
Александър Шаравин

▲ Среща с ВП на Сърбия - 
Н.Пр. Драгутин Загорац

На 17.05.2018г. беше награден 
Брат Борислав Дионисиев, кой-
то навърши 10 години членство 
в Ордена на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим. На връчване-
то присъстваха Великия Приор 
на Велик Приорат България 
ген.м-р /о.р./, акад. Румен Рал-
чев, Великия Приор и Замест-
ник-Великия Приор на Велик 
Приорат Сърбия – Драгутин За-
горац и Зоран Радоман, както и 
други членове на Великия Съвет 
на Велик Приорат България. 

На 11.04.2018г. Великият При-
ор на В.П. България Румен Ралчев 
проведе среща с Началника на 
НСО генерал-майор Данчо Дяков. 
На срещата г-н Дяков беше запоз-
нат с целите и дейностите на Велик 
Приорат България, с надеждата за 
успешно бъдещо сътрудничество. 

СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР 
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На 10.04.2018г. в „Галерия 900“ на Велик При-
орат България – гр. София бе представена те-
матичната изложба-базар, озаглавена „Рицар-

ството във времето“. В нейния хронологичен обхват 
от XVIII в. до XXI в. попадат европейски гравюри, 
литографии, хромолитографии, пощенски картички 
и първодневни пликове, свързани с рицарството.

С поредната изложба в „Галерия 900“ продъл-
жиха честванията, организирани от Велик Приорат 
България във връзка с 900-та годишнина от основа-
ването на Ордена на Тамплиерите, чиято кулмина-
ция и заключителна церемония ще се състоят през 
2018 година. Както подсказва и самото заглавие на 
изложбата-базар, “Рицарството във времето”, в нея 
преобладаваха гравюрите с рицарска тематика.

Посетителите на „Галерия 900“ се насладиха на 
произведения на изкуството на автори като Шарл-
Никола Кошен (1715-1790 г.), Антоан-Жан Дюкло 
(1742-1795 г.), Шарл Гавар (1794-1871 г.), Ари Ше-
фер (1795-1858 г.), Тони Йоханот (1803-1852 г.), 
Пол Лакроа (1806-1884 г.), Алфонс дьо Ньовил 
(1836-1885 г.) и др.

Изложените експонати представиха малка 
част от графичните творби, създадени от XVIII 
в. до XXI в. и посветени на рицарската тематика 
в Европа. В изложбата-базар присъстваха също 
хромолитографии на източноправославни све-

тци, свързани с рицарството, проповядващи християн-
ството и станали мъченици в името на вярата. Бяха изложени 
и пощенски картички от края на XIX в. и началото на ХХ в., 
обикаляли света и разпространявали идеите и въжделенията на 
благородната рицарска философия. nnDnn 

Изложба 
на Иван Бърнев 

На 05.06.2018 година в „Арт га-
лери Недев“ – гр. Стара Загора, 
собственост на художника Брат 
Светлозар Недев, се проведе из-
ложба на детски рисунки. 
Талантите на произведенията 
бяха подпомогнати от Брат Свет-
лозар, както и от художника аван-
гардист Иван Яхнаджиев.  nnDnn 

Изложба 
на детски 
рисунки

ГАЛЕРИЯ 900 ГАЛЕРИЯ 900 
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На 23.04.2018 г. в гр. София, в „Га-
лерия 900“, Командерия „Св. Ге-
орги Победоносец“ представи по-

редния сборник посветен на VІІ-та Научна 
конференция на ВПБ на OSMTH “Религи-
озните гонения от Античността до наши 
дни“. Мероприятието беше уважено от Ве-
ликия Приор на Велик Приорат България 
генерал-майор (о.р) акад.проф. д.ф.н. Румен 
Ралчев, акад. проф. д-р Динко Динков от 
УНСС, Председателя на Организационната 
комисия Високоуважаемия Брат посланик 
Димитър Владимиров, Многоуважаемия 
Брат Командер Борис Начев, Многоуважа-
емия Командер-емеритус Иван Дочовски и 
много други.

Сборникът беше оценен подобаващо от 
присъстващите, а залата трудно побра всич-
ки, които имаха желание да се сдобият с ек-
земпляр от изданието. nnDnn 

Представяне на Сборник 
от VII Научна Конференция 

ГАЛЕРИЯ 900 ГАЛЕРИЯ 900 
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Магията на сътворението е 
онази искрица, която ни до-
ближава до Бога. Създава-

нето на триизмерните образи от ни-
щото прави скулптора съпричастен в 
мистичното и необяснимо тайнство. 

Да Ви запознаем с познатия и не-
познат брат Спас Киричев - скулптор 
по призвание и рицар по вдъхнове-
ние от командерия "Св. Св. Констан-
тин и Елена" град Пазарджик. 

Няма художник, които да не е из-
кушен от миналото на своя народ, от 
следите върху родната земя, от знаци-
те, които са оставили в битието пред-
ците си. 

Скулпторът Спас Киричев завърш-
ва Национална художествена акаде-
мия - София, специалност скулптура 
преди тридесет  години - 1988 година.  
Творческият му път е осеян с множе-
ство желони, отбелязващи неговото 
развитие и успехи. 

Герои на монументалните му 
скулптури са емблематични фигури 
от българската история: паметници-
те на Св. Св. Кирил и Методии в град 
Пазарджик и град Стрелча, паметни-
ците на Васил Левски в град Пещера 
и село Лесичево, бюст-паметник на 
Димитър Коклев в село Оборище, 
скупторна композиция на първия 
български журналист Константин 
Фотинов в град Самоков, паметници-
те на Георги Бенковски, Тодор Каб-
лешков и Мария Сутич в град Белово, 
паметника на Пайсии Хилендарски в 
град Стрелча и други. 

Тази увековечена памет е елемент 
от реализирането на народните знаци 

за идентичност като част от творче-
ското кредо на автора. 

Интерес представлява и реализа-
цията на трите фонтана ситуирани в 
Международния панаир в град Плов-
див. Средният е реплика на фонтана 
на италианския скулптор Арналдо 
Дзоки. 

Освен монументалните му про-
изведсения, включващи паметни-
ци, релефи, бюстове, паметни зна-
ци, които надхвърлят четиридесет, 
скулторът Спас Киричев твори и 
областта на малката кавалетна скул-
тура. Излага свои творби във всич-
ки големи градове на България. 
Реализирал е около двадесет и пет 
самостоятелни изложби в странат и 
извън нея. Излагал е свои творби в 
Европарламента в Брюксел, Базел - 
Швейцария, Лептокара - Гърция и 
Молдова. 

Творческата биография на скулто-
ра е свързана с художествения и култу-
рен живот на Одена на рицарите там-
плиери, Велик Приорат България. 

Негови проиведения са както до-
бре познати  наградни пластики за 
"Рицар на годината", наградата на 
Велик Приорат България на Андрей 
Баташов, статуетката на Кинофести-
вала за съвременно европейско кино 
"Златната липа". Така и множество 
плакети и почетни знаци. 

Произведенията му, свързани с 
историята на Ордена на рицарите 
тамплиери са:  "Двама тамплиери на 
кон", "Надпревара с времето", "Клет-
ва", "Рицарят, смътта и дявола", "Зна-
кът на Йоан" и др. 

Пътят на скулптора 
Спас Киричев

АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ

Голяма част от тези произведения 
са намерили своите стопани между 
членовете и приятелите на Ордена. 

Чрез скултурите си Спас Киричев 
постоянно надгражда пластове исто-
рия на своето време и търси допирни 
точки между настояще, минало и бъ-
деще.  nnDnn 
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По решение на Великия съвет на 
Велик Приорат България и в па-
мет на нашия брат Андрей Бата-

шов  и Първи Велик Церемониалмайстор 
/Емеритус/, беше учредена ежегодна ак-
тьорска награда. Тя ще се присъжда на 
млади актьори за творческите им пости-
жения в областта на театралното и фил-
мовото изкуство и за дейността им в полза 
на хората. 

Андрей Баташов си отиде от нас 
твърде рано, но остави след себе си ярък 
спомен за необикновен талант и за жи-
вот, изживян  достойно и с чест. Актьор, 
режисьор, чиито  спектакли не могат да 
бъдат забравени, преподавател по актьор-
ско майсторство, народен представител,  
едно от най-красивите мъжки лица на 
България, всичко това беше преплетено в 
удивителен синхрон с дълбока и красива 
душа. Отдадеността му към многобройни 
благородни каузи, добротата, почтеността 
и доблестта му  го нареждат сред най-дос-
тойните български мъже и интелектуалци 
и извайват образа на един истински рицар, 
за който ще си спомняме с много любов и 
признателност. 

В памет на нашия брат, и за да е вечен 
и светъл споменът  за него,  с наградата 
„Андрей Баташов“ ще бъдат удостоявани 
млади български актьори с принос  в раз-
витието на театралното и филмовото из-
куство, ярък талант и професионализъм, 
заявен значителен творчески потенциал, 
както и за тяхната хуманна дейност, проя-
вени християнски добродетели и морални 
качества – състрадание, сила на духа, без-
користност, честност, достойнство и дей-
ност в полза на хората.

Наградата ще бъде присъждана в съот-
ветствие с определените критерии  по ре-
шение на петчленна комисия от професи-
оналисти, работещи в областта на театъра 
и киното, и ще се връчва всяка година на 
официалната церемония по провеждане-
то на Есенния Конвент на Ордена на Ри-
царите Тамплиери на Йерусалим – Велик 
Приорат България. nnDnn 

Награда в памет на 
Андрей Баташов

Сестра Ирина Коцева, DTJ –  Председател на Комисията за присъждане на 
Наградата на Велик Приорат България за млад заслужил актьор в памет на 
Андрей Баташов.

АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ
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Съдбата ме срещна с Матрицата 
на Питагор в началото на мо-
ите студентски години. Тълку-

ванията към познатия ни квадрат бяха 
кратки, телеграфни. Отминаха почти 
две десетилетия, в които разкривах и 
обогатявах кодираната информация 
в числата от едно до девет и техните 
повторения, преди да се запитам не 
би ли могло да се съчетае с тази на 
имената. След десет години проверки 
общото кармично тълкуване на ма-
трицата и имената е знание, което от-
давна предавам и на моите ученици. 

С настъпването на третото хиля-
долетие Матрицата на Питагор по-
каза три недостатъка, които в изчис-
лителните редове дават негодни за 
използване резултати и обезсмислят 
тълкуването, а то, дори и точно, ос-
таваше непълно, тъй като пренебрег-
ваше числото нула. Включването на 
нулата в матрицата и като промяна 
на нейния графичен вид, запълва съ-
ществуваща празнина и прави явни 
характеристики, които са били скри-
ти или опосредствено тълкувани.

Търсенията ми за влиянието на 
числото нула – самостоятелно, с нат-
рупване и в съчетание с останалите 
числа в Матрицата на Питагор, раз-
криха изненадваща връзка, незабеля-
зана досега, поради което е останала 
неизследвана и без тълкуване.

Шестият ред на матрицата се оказа 
кодирана карма, която можем да раз-
четем посредством взаимодействието 
между доминантата и нулите.

Терминът „доминанта“ или „до-
миниращо число“ се дефинира чрез 
нулата. Досега не е използван, но 
въвеждането му е наложително, тъй 
като обогатява тълкувателните въз-
можности на Матрицата на живота. 

Промените, които направих в из-
числителния порядък при изграждане 
на Матрицата на Питагор, ни позво-
лят да преодолеем неговите недос-
татъци и да превърнем матрицата в 
универсална, работеща за всяка дата 

на раждане и летоброене, изписвани 
чрез арабските числа. Така Матрица-
та на Питагор отново ще си възвърне 
загубената в предходните хилядоле-
тия своя всеобхватност. 

След петнадесет години проверки 
на променения изчислителен апарат 
и емпирично натрупване на тълкува-
телен смисъл на числото нула и него-
вите повторения в матрицата настъпи 
времето да споделя достигнатото от 
мен знание чрез Универсалната ма-
трица на Питагор.

Óíèâåðñàëíî ïðèëîæèìà ëè 
å Ìàòðèöàòà íà Ïèòàãîð çà 
âñÿêî ëåòîáðîåíå?

Отговорът е отрицателен, дори и ако 
работим само с християнското лето-
броене и датите на раждане са в на-
чалото на настоящото хилядолетие. 
При такива дати, например 7.11.2002 
г., 30.10.2000 г. и подобните им, в тре-
тия аритметичен ред на матрицата се 
получава отрицателен резултат или 
нули в третия и четвъртия ред. 

Два са възможните извода: 

– Матрицата на Питагор не е съ-
вършената изчислителна система, 
след като в познатия ни вид получава-

ме негодни за използване резултати. 

– До наши дни е достигнал прера-
ботен и нагоден към последните три 
века вариант на матрицата, който оба-
че показва грешки и не работи за дати 
от началото на третото хилядолетие. 

По времето на Питагор арабските 
цифри, дошли от Индия, все още са 
били непознати. Тяхното използване 
в европейските държави е започнало 
повече от 1500 години след неговото 
раждане.

Датата на раждане на човека, без 
която матрицата се обезсмисля, едва в 
последните сто-сто и петдесет годи-
ни се превърна в задължителна част 
от личните ни документи. Това не оз-
начава, че винаги е вярната, но дори и 
грешна, пак я има. И днес в България, 
сигурна съм, че и в други държави на 
планетата, има хора, които знаят, че 
са родени „по черешово време“; „по 
гроздобер“; или „по време на големия 
сняг“, „преди европейската война“, 
независимо че в личните им докумен-
ти е записана дата на раждане, защото 
без дата човекът за системата за иден-
тификация не съществува.

В предходните векове и хилядоле-
тия датата и часът на раждане са били 
записвани задължително единствено 
на родените във властващите динас-
тии и хората в най-богатите аристо-
кратични фамилии, които са имали и 
лични звездобройци. За редовия по-
даник датата му на раждане не е озна-
чавала нищо. Времето на Питагор не 
е правело изключение. Тогавашните 
хора нито са знаели своите рождени 
дати, нито са любопитствали да ги 
научат, защото нищо в техния живот 
не е зависело от деня и мига им на 
раждане. 

Какво тогава е изчислявал Пита-
гор и защо му е била тази матрица 
за разкриване на човешкия характер, 
след като тя дава единствено номеро-
логично знание, което няма допирни 
точки с практикуваната тогава астро-
логия? Ето още едно основателно 

Универсалната Матрица 
на Питагор 

АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ
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съмнение за авторството на Питагор 
на тази система за изчисление и но-
мерологичното тълкуване на човеш-
кия характер.

Въпреки основателните съмнения, 
защото знаем, че Питагор не е оста-
вил свое писмено наследство, този 
велик представител на траките е съз-
дател на матрицата, съхранена през 
хилядолетията и достигнала до нас в 
своя осъвременен и масово достъпен 
за използване вид.

Êëàñè÷åñêà Ìàòðèöà íà 
Ïèòàãîð. Èç÷èñëåíèå è 
ïîäðåæäàíå

Определението „класически“ за 
познатия ни изчислителен ред при 
построяването на Матрицата на Пи-
тагор не е грешно, но не е и най-пра-
вилното.

Класическият изчислителен ред е 
този, създаден от Питагор чрез ком-
бинирането на геометрични фигури, 
числа (с изключение на нулата) и 
географско местоположение, който 
не е достигнал до нас. Поради тази 
причина, въпреки неточността на 
определението, за да разграничим 
използвания досега ред на изчисле-
ние от универсалния, който е обект 
на настоящото изследване и работи 
безгрешно за всяка дата на раждане, 
изписана с арабски числа, ще го на-
ричаме класически.

Ðåä íà èç÷èñëåíèå
Първо. Събираме всички числа, 

които съдържа датата на раждане. В 
номерологията това изчисление се 
прави при определяне на Съдбовния 
път.

Второ. Събираме двете цифри, 
образуващи сборното число, получе-
но при първата изчислителна стъпка.

Трето. От двуцифреното число, 
получено при първата стъпка, се из-
важда първата цифра от деня на раж-
дане, умножена по две.

Четвърто. Сумираме двете ци-
фри, образуващи сборното число, 
получено при третата стъпка (ако не 
е единично).

Пето. Подреждаме последовател-
но всички числа по реда на тяхното 
получаване – от първа до четвърта 
стъпка.

Шесто. Подреждаме датата на 

раждане и полученото число едно 
след друго, като на първо място е да-
тата на раждане. Ако има нули в чис-
лата, се пропускат (7,6).

ПРИМЕР:
16.11.1994 година
Първо: 1 + 6 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 4 = 
32
Второ: 3 + 2 = 5
Трето: 32 – (1 х2 ) = 30
Четвърто: 3 + 0 = 3
След подреждането получаваме:
Пето: 325303
Шесто: 1611199432533
Подреждаме цифрите от 1 до 9, 
съдържащи се в шестия хоризон-
тален ред, но този път по вертика-
ла в квадрата на матрицата, всяко в 
своето квадратче. 
Изписваме цифрите от 1 до 9 тол-
кова пъти, колкото се повтарят в 
хоризонталния ред.
1111 4 –
2 5 –
333 6 99

Матрицата на Питагор за дата 
16.11.1994 година е готова. Следва 
тълкуване.

В изготвената класическа фор-
ма на матрицата числото нула, което 

присъства в петия ред, не е записано 
като пренос в шестия.

В класическата форма на Матри-
цата на Питагор числото нула и не-
говите повторения не се взимат под 
внимание и не се тълкуват.

Възможните причини числото 
нула да бъде пренебрегнато както в 
изчисленията, така и в тълкувателната 
част на Матрицата на Питагор са две.

Първата е, че числото нула не е 
било познато в Европа през 6-и век 
пр. н. е., по времето на Питагор, по-
ради което не съществува негово пи-
тагорейско тълкуване.

Втората причина е, че номероло-
зи от пред¬ходните векове и настоя-
щето не са успели:

– да открият точното място на ну-
лата в строежа на Питагоровия ква-
драт; 

– да достигнат до крайно и кате-
горично тълкуване на числото нула в 
Матрицата на Питагор; 

– да дефинират промяната на 
тълкуването с натрупването на броя 
нули; 

– недвусмислено да установят как 
се променя тълкуването на нулата в 
различните съчетания с числата от 1 
до 9. nnDnn 

Продължава в следващия брой

Питагор на фреската на 
Рафаело „Атинската школа“

АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ



ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Знаем ли за какво сме в командерията, защо 
сме били приети в Тамплиерството, защо 
участваме в ритуалите ? Да получим, да 

дадем, да обменим мисли ? Иска ми се да пого-
ворим за градежа на ниво споделени лични усе-
щания, някаква форма на изповед. И нека първо 
го изнесем пред себе си, преди да го споделим с 
братята и сестрите.

Нека не забравяме, че всеки е най-добрият 
учител на самия себе си.

За себе си разбирам понятието градеж като 
изразена под различни външни, символни фор-
ми духовност. Градежът изразява личните усеща-
ния на неговия "автор". Автор е условно казано, 
защото всъщност "авторът" е само вдъхновен по-
средник между неизразимите идеи на Вселената и 
другите, до които следва да достигнат тези идеи, 
чрез послания, представени, сгъстени, символи-
зирани от "автора" под различни външни фор-
ми. В този смисъл градежът не е информативен 
текст. Следва да се прави разлика между инфор-
мациите, които ни впечатляват и вдъхновяват, 
най-вече от книгите и електронното простран-
ство, и които свободно обменяме помежду си, и 
резултатите от онова което се нарича "вътрешна 
работа" и води до самонадграждането. Градежът 
е споделено самонадграждане.

Без нашето лично съучастие никой не може 
да ни въведе в Храма. Но то само ни отвежда до 
предверието. Оттам нататък трите стъпки са наше 
дело, с което не просто ще пристъпим в някакво 
помещение за формален ритуал, а ще влезем в 
състоянието храм. В него се извършва обменът 
на духовност - Вселена-Човек-Вселена. 

Градежът е предадено от нас към другите и 
към висшия разум лично вдъхновение. Той е пре-
работеното вселенско послание, преминало през 
нас и предизвикало духовния, мистичния екстаз, 
който чрез нас се връща и захранва източника, за 
да се запази целостта на всемира. Тамплиерът е 
човек в храмово състояние. 

Усещането на мистичния екстаз се изразява 
символично с думата любов, която поради анало-
гия с човешките усещания за влюбване се асоции-
ра най-вече с обичта. По същия начин усещането 
на разума, създал, поддържащ и трансформиращ 
Вселената се изразява с думата закон. Това е пра-
вилото, формулата, редът, по който е създаден 
всемирът. А словото, "В началото бе Слово", е 
Логосът, но основното значение на логоса е ми-
съл, идея, намерение.  И усещането за свобода е 
вече усещане не само за изпълнение на послания-
та и на идеите, а за пълното им разбиране и съз-
нателно съучастие в запазването на цялото.  

За нас е важно и най-приоритетно през пе-
риода на земното ни присъствие да можем да 
направим Връзката. Да придобием съзнателното 
усещане за свързаност с разума, носител на иде-
ите. И това усещане да се превърне от кратковре-
менно в постоянно.

Човек действа съзнателно според висшата 
воля, логоса и закона. В случай на отклонения, 
съзнателни или несъзнателни, съпротивител-
ни или инерционни от правилата, реда, закона, 
поемаме по профанния, „кармичния”, изправи-
телния път, по който усещаме живота си и като 
страдание. 

Имаме само един земен живот време да на-
правим връзката и да се превърнем във вселенски 
хора, богове с космическо съзнание и да про-
дължим с него през другите светове. Едно земно 
присъствие, през което изначалната ни жизнена 
енергия да се превърне в съзнание, а не само да 
се върне обратно към източника в несъзнателна 
форма след отпадането на физическото тяло.     

Както и да бъде символизирана и субек-
тивно усложнявана чрез концептуалния ни ум, 
осъществяването на връзката, усещането за 
нея, е основният смисъл на съществуването на 
човека. Тамплиерството е подходяща среда за 
развиване на това усещане. Умът ни е средство, 
инструмент за постигане на усещането за връз-
ка и не следва да се използва само или главно за 
лични продоволствени и удоволствени нужди, 

Сянката в градежа ни
Áðàò Ïëàìåí Ëàçàðîâ, KCTJ

ЕЗОТЕРИКАЕЗОТЕРИКА
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което от своя страна води до появата и разду-
ването на суетното, унищожителното за духо-
вността ни его.      

По време на ритуал в храма не е прието и не се 
толерира да се говори на профанни, извънхрамо-
ви теми, основно за бизнес, политика и религия. 
Но това е също символично изразяване на нещо 
по-дълбоко по смисъл. Ако в храма се говори за 
нещо външно, значи присъстващите там не са в 
храма. Те не са в ритуал, в състоянието храм, а 
играят в някакво изкуствено представление, напо-
добяващо само по външни признаци истинския 
ритуал и духовната, градивната работа. Думите са 
само външен резултат от тайнствени, мистични, 
духовни процеси. Затова не е възможно истинско 
духовно присъствие в ритуала и същевременно 
профанно присъствие. 

В храма профанната изразност е невъзможна, 
както и свързаните с нея. 

Както в реалността не можем да избягаме от 
сянката, която нашето тяло хвърля, така и в нашия 
живот ни се налага рано или късно да се изправим 
лице в лице със СЯНКАТА, която сами сме създа-
ли. Тя се промъква отначало в нашето обкръжение 
- колеги, роднини, съседи, дори онлайн познати - 
и в тях ние виждаме всичко онова, което ние не 
сме. И тъй като сме на страната на доброто, то се 
опитваме да им дадем от нашето знание и морал, 
за да ги приобщим към каузата на доброто. 

Êàê ìîæåì äà ñå ñïðàâèì 
ñúñ ÑßÍÊÀÒÀ?

Първо – като не се упрекваме за нищо, нито 
обвиняваме когото и да било - светът е такъв ка-
къвто е и просто го приемаме. Така ще изпитаме 
радостта от живота и благословението на благо-
дарността.

Второ – като не осъждаме и не слагаме „ети-
кети” на хората - добър, лош, зъл, богат, красив, 
православен, сектант и т.н., а още по-малко на 
себе.

Трето – като обикнем всички хора около нас 
такива каквито са, защото благодарение на тях ние 
сме такива, каквито сме - справедливи, честни, до-
бри.  

Четвърто – като простим на всички, които са 
ни обидили или наранили по един или друг на-
чин. Но най-напред трябва да се научим да вижда-
ме в другите собствената си СЯНКА - тази част от 
нашето битие, която сме отхвърлили. След като 
се научим да я разпознаваме и успеем да я инте-
грираме в нашето съзнание ще заживеем отново в 
единен и цялостен свят, съвършен до най-малката 
подробност. 

Обикновенно този когото приемаме в Там-
плиерското братство е човек който отдавна си е 
установил житейските правила.  След време, за-
познавайки се с философията на тамплиерското 
изкуство, започва да се съмнява дали част от тия 
правила са били истинските и къде е бъркал в на-
чалото. Започва да разбира, че това е изкуство и 
дори малко прилича на живота, но съзнава, че не 
е самия живот, тъй като е прекалено безпогреш-
но. При излизане от Светлината винаги попадаш 
в Сенки и Полусенки. Хармонията между Светли-
ната и Сянката ражда Красотата. 

И така тамплирът приел тамплиерското изку-
ство за свое верую, дълбоко в душата си иска да 
направи света по-добър под една или друга фор-
ма. Та нали затова изграждаме Храма – да бъде мо-
щен извор на Светлина.

Дали животът ни се определя и контролира 
от кода на хаоса? Дали е непредвидимо хаотичен, 
заплетена мрежа от причини и следствия, в коя-
то незначителни моменти могат да ескалират в 
непредвидима поредица от събития, променящи 
живота ни завинаги? Едва ли. А ако погледнем 
това от друг ъгъл и го представим по друг начин. 
За да се задейства някъде някой ураган е необхо-
димо някъде някоя пеперуда да размаха крила. Но 
това нейно действие не е просто случайно и не 
е предизвикано от други предшестващи хаотични 
събития, а е първото и последното действие пре-
ди да се инициира ураган. Това възможно ли е? 
Да, ако е необходимо за изпълнението на плана за 
сътворението, поддържането и трансформацията 
на световете.   nnDnn 
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На 20.03.2018г в "Клуб 2008" –гр. 
София Командерии "Свети Иван 
Рилски" и "Свети Йоан Кръсти-

тел" проведоха съвместен Ритуален Съ-
бор. Прие се един нов Постулант. 

Рицарите и Дамите от двете Коман-
дерии се събраха да почетат паметта на 
Вискоуважаемият Брат Асен Янев – Ве-
лик Канцлер Емеритус на Велик Приорат 
България. 

Беше изнесен доклад. 
Бяха наградени с дипломи отличили 

се Братя. 
Волните пожертвожания бяха дарени 

на отец Тодор, за ремонт на църквата. 
Съборът завърши с традиционната 

братска агапа. nnDnn 

Съвместен Събор на Командерии 
„Св. Иван Рилски“ 

и „Св. Йоан Кръстител“ 
гр. София, 20 март 2018 г. 
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На 3 април 2018 година в „Клуб 2008“ се 
състоя Ритуален Събор на Командерия 
"Княз Борис I".

Присъстваха Великият Приор на Велик Прио-
рат България - Н.Пр. академик Румен Ралчев, как-
то и Великият Офицер Началник на Кабинета на 
Великия Приор Брат Димитър Владимиров.

Отчет за работата на Командерия "Княз  Борис 
Първи" за първите месеци на годината направи 
Командер Петър Спасов. Бе отчетено присъстви-
ето на Духовния събор на Рицари, Дами и Пос-
туланти от Командерията, както и работата във 
връзка с конкурса "Рицарят в мен" - проведените 
тържества, в училищата, поверени на Командери-
ята, от които има шест наградени деца. 

Великият Приор на Велик Приорат България 
Н.П. академик Румен Ралчев сподели подготовката 
за най-важните предстоящи събития - валидиране-
то на марка свързана с честването на 900 години 
от създаването на средновековния Орден на Там-
плиерите, както и с провеждането на пролетния 
Конвент на Велик Приорат България през месец 
май 2018 година. nnDnn 

Събор на Командерия 
“Княз Борис I” 
гр. София, 3 април 2018 г. 
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Събор на Командерия 
„Св. Георги Победоносец“

гр. София, 4 април 2018 г. 

На 4-ти април  2018 г. в гр. София, в Ритуалния дом на 
„Клуб 2008“, се проведе Събор на Командерия „Св. Геор-
ги Победоносец“ - 001. На него беше обсъдена организа-

цията на VІІІ-та Научна конференция на Велик Приорат България 
на тема „900 ГОДИНИ ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ“, 
както и беше изнесен доклад от Брат Милко Шопов на тема „Зна-
нието и вярата“.

Мероприятието беше уважено от Началника на Кабинета на 
Великия Приор на В.П. България Високоуважаемия Брат посланик 
Димитър Владимиров, KCTJ, Великия Офицер Рада Пангелова, 
DGOTJ, Командера на Командерия „ Св. Иван Рилски“ Борис Ди-
митров, KCTJ, Командера-емеритус на Комадерия „Св. Иван Рил-
ски“ Иван Дочовски, KCTJ и др.

Събитието завърши с братска агапа в „Клуб 2008“. nnDnn 
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На 17 април 2018 г. в Клуб 
2008, гр.София се проведе 
открит Събор на Коман-

дерия ‘’Сердика’’. Гости на Събо-
ра бяха Великият Приор на Велик 
Приорат България, Н.Пр. генерал-
майор (о.р) акад. Румен Ралчев и 
Великите офицери Светозар Сте-
фанов, GOTJ,Велик Секретар на Ве-
лик Приорат България и Димитър 
Владимиров, KCTJ, Председател на 
Организационната Комисия.

По време на Събора Командер 
Ясен Божилов, KCTJ, даде отчет за 
дейността на Командерията през 
първите 3 месеца на годината и на-
блегна на особено успешната работа 
на членове на Командерията свърза-
на с Националния конкурс  за дет-
ска рисунка‘’Рицарят в мен’’. Друга 
инициатива, по която се работи в 
момента е набирането на средства и 
предметни дарения за Колежа по из-
куства и занаяти за талантливи деца 
от социално слаби семейства в село 
Русаля, община Велико Търново. 
Канцлерът на Командерията, сестра 
Милена Цанкарска, DTJ сподели 
информация за проведения Велик-
денски Хоров Фестивал в аулата на 
Софийския униреситет на 15 април 
2018, както и предостави информа-
ция за предстоящата VII-ма Научна 
конференция на Велик Приорат 
България, която ще се проведе на 28 
април 2018 в хотел Витоша.   

Съборът продължи с вълнуващ 
ритуал, на който беше приет един 
Постулант и въведен в длъжност  
като Церемониалмайстор  брат Бо-
рислав Филипов, KTJ, както и съ-
брана благотворителна лепта. 

Негово Превъзходителство гене-
рал майор (о.р) акад. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH даде своите съвети и 

Събор на Командерия 
„Сердика’’ 

гр. София, 17 април 2018 г. 

напътствия към Командер Ясен Бо-
жилов, KCTJ и очерта приоритети-
те за развитие и активно участие на 
Братята и Сестрите от Командерия 
‘’Сердика’’ в работата на Велик При-
орат България на Ордена на Рица-
рите Тамплиери на Йерусалим.

С това Съборът бе закрит и тър-
жеството приключи с кратка брат-
ска агапа и неформални разговори.
 nnDnn 
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Събор на Командерия 
„Св. Лазар Български“

гр. Габрово, 21 април 2018 г. 

На 21 април 2018г. в художест-
вената галерия „Христо Цо-
кев“ – гр. Габрово, се проведе 

Ритуален Събор на Командерия „Св. 
Лазар Български“. 

На Събора Командерът Богомил 
Петков, KCTJ представи на всички 
присъстващи Рицари, Дами и гости 
информация за мероприятията по слу-
чай 900-та годишнина от създаването 
на Ордена на Тамплиерите. 

В дневния ред на Събора бе и наг-
раждаването на участниците в регио-
налния етап на Националния конкурс 
за детска рисунка „Рицарят в мен“. 
В габровската художествена галерия 
бяха изложени творбите на всички 
участвали деца от областта. И тази 
година над 70 деца изследваха рицар-
ството в миналото и днес. Участници-

те от Габрово бяха от ОУ Ран Боси-
лек и СУ Райчо Каролев,  а Севлиево 
представиха СУ Васил Левски, ОУ 
Христо Ботев, ОУ Стефан Пешев,  
школата по изобразително изкуство 
ВВ Арт. В таз годишната надпревара 
се включиха и децата от ОУ Христо 
Ботев - с.Добромирка.

След прецизна селекция на  про-
фесионалното жури  17 рисунки бяха 
допуснати до националния кръг на 
конкурса. Те участваха в борбата за 
най-големите награди – една от ко-
ито е годишна стипендия от Фонда 
за подпомагане на даровити деца на 
Велик Приорат България. Материал-
ни награди получиха финалистите, а 
грамоти за участие бяха връчени на 
всички участници, техните препода-
ватели и директорите на участвалите 
училища.

Командерът Богомил Петков бла-
годари на всички участници в конкурса 
и на техните преподаватели. „Щастлив 
съм от това, че този конкурс се пре-
върна в традиционен и идеята беше 
на нашата Командерия. Рицарството е 
ковачницата, в която горещото сърце 
се оформя като меч, след като e подло-
жено на много удари. След това то се 
закалява в хладната вода на реалността. 
Подобно на стоманата това закалено 
сърце е способно не само да мечтае за 
по-добър свят, но и притежава силата 
да изкоренява злото. Да служиш на 
обществото, да помагаш на възрастни, 
слаби и беззащитни хора, да проявиш 
смелост и себеотрицание, да спасяваш 
и да помагаш на хората в нужда – това 
е неподвластният на времето рицарски 
идеал, който не е продукт на природа-
та, а е лична потребност и необходи-
мост”. nnDnn 
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На 25.04.2018 г. в гр. Дупница 
се проведе  Ритуален Събор 
на Командерия Рила.

На Събора присъстваха Великият 
Секретар на Велик Приорат България, 
Брат Светозар Стефанов, Началник 
на Кабинета на Великия Приор – Ве-
лик Офицер Димитър Владимиров,  
Командер (Емеритус) на Командерия 
„Княз Борис Първи“ Брат Калоян 
Джамбазов, както и Рицари, Дами и 
гости от Командерия „Рила” и от Ко-
мандерия “Княз Борис Първи”.

Командерът направи отчет за дей-
ността на Командерията за 2017 г. и 
информира присъстващите за бъде-
щите мероприятия на Великия При-
орат до края на годината и тяхната 
подготовка – предстоящите Конвенти 
през пролетта и есента. Великият се-
кретар Брат Светозар поздрави благо-
родните Рицари от името на Негово 
Превъзходителство Великия Приор 
акад.ген. Румен Ралчев.

Ритуалът заърши с братска агапа и 
неформални разговори. nnDnn 

Събор на Командерия 
„Рила” 

гр. Дупница, 25 април 2018 г. 
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Събор на Командерия 
„Св. Архангел Михаил“ 

гр. София, 26 април 2018 г. 

На 26 април 2018 год. в Клуб 
„2008“ се проведе Ритуален 
Събор на Командерия „Св. 

Архангел Михаил“. Ритуалната зала 
едва успя да побере присъстващите 
повече от 45 Рицари, Дами и Пос-
туланти на Командерията. Съборът 
беше уважен и от Великия Приор на 
Велик Приорат България – ген. м-р 
/о.р./ акад. Румен Ралчев, от Велики 
Офицери, Командери на други Ко-
мандерии и гости. 

Командерът на Командерията на-
прави кратък обзор на по-значимите 
мероприятия и на участието на Ри-
царите и Дамите в тях, а също и на 
предстоящите инициативи на Велик 
Приорат България. След това бяха 
прети двама нови Постуланти в Ко-
мандерията.

Вечерта след Събора всички при-
състващи си направиха обща снимка, 
която да бъде публикувана в пред-
стоящата книга с историята на Вели-
кия Приорат. След това се проведе и 
братска агапа, на която бяха вдигнати 
наздравици за здравето на трите бебе-
та в Командерията. nnDnn
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Съвместен Събор на Командерии
„Свети Иван Рилски” и 

„Света Екатерина”
8 май 2018 г. 

На 08.05.2018г в "Клуб 2008" 
Командерии "Свети Иван 
Рилски" и "Света Екатери-

на" проведоха съвместен Ритуален 
Събор. 

По време на Събора бяха приети 
двама нови Постуланта. Също така 
встъпи в длъжност новият Церемо-
ниалмайстор на  Командерия "Свети 
Иван Рилски“ и бяха наградени с ди-
пломи отличили се Братя и Сестри 
от Командерията.

Беше изнесен доклад на тема 
"Алхимичното хранене" от Сестра 
Джорджия Николова, който захвана 
вниманието на присъстващите на 
Събора, а след това Рицарите и Да-
мите имаха възможност за нефор-
мални дискусии на проведената след 
Ритуала традиционна братска агапа.
 nnDnn 
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Събор на Командерия 
„Св.Св. Константин и Елена” 

Паталеница, 12 май 2018 г. 

На 12 май 2018г., в храма 
"Свети Димитър" в Пата-
леница, се проведе вто-

рият редовен Събор на Команде-
рия "Св.Св. Константин и Елена" 
- гр. Пазарджик. По време на ра-
ботата на Събора Командерът Ди-
митър Боянов представи събития-
та, случили се в живота на Ордена 
от предходния Събор, а също така 
и събитията, които предстои да се 
осъществят в Командерията и Ве-
лик Приорат България. 

Постулантът Петко Спири-
донов представи доклад за значе-
нието на египетския символ Анх, 
който бе изслушан с интерес от 
страна на Рицарите, Дамите и 
гостите от гр. Велинград. Те бяха 
много впечатлени също така от 
Съборния Ритуал, като изявиха 
желание да посещават и други 
наши мероприятия.  nnDnn 
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На 18 май 2018г. Командерия 
„Св. Димитър” гр. Бургас 
проведе Събор в изключи-

телно тържествената атмосфера на 
Тамплиерската зала на хотел „Мари-
ета Палас” в Несебър.

Командерът -  Благородният брат 
Пламен Русев KCTJ изнесе своя пръв 
Ритуал. На него той отдаде почит към 
Жак дьо Моле във връзка с 900 годи-
ни от неговата героична смърт, на-
значи нови длъжностни лица и събра 
волни пожертвования. 

Командерът - Емеритус на Ко-
мандерия „Св. Димитър” гр. Бургас 
Климент Атанасов прочете доклад на 
тема: „Езотеричният възглед за време-
то - накратко”, подготвен от възпре-
пятствания да присъства на Събора 
Благороден брат Димитър Стоянов. 
Докладът беше приет с изключите-
лен интерес от присъстващите. 

Великият Приор на Велик При-
орат България Негово Превъзходи-
телство генерал-майор (о.р.) академик 
Румен Ралчев GCTJ поздрави Коман-
дерията и подчерта изключителната 
важност и смисъла на обсъжданията 
и дискусиите по актуални духовни и 
образователни теми, разисквани по 
време на Събори на Командериите. 

На Събора присъстваха Великият 
Приор на Велик Приорат Сърбия - 
Н. Пр. Драгутин Загорац, повече от 
50 Командери, Рицари, Дами и Пос-
туланти от Ордена придружени от 
много гости. 

Вечерта завърши с тържествена 
агапа в хотелски комплекс „Пара-
дайз”.  nnDnn 

Събор на Командерия
„Св. Димитър” 
гр. Несебър, 18 май 2018г.
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Събор на Командерия
„Св.Висарион Смолянски“

гр. Смолян, 8 юни 2018г.

На 08.06.2018 год.се проведе 
Събор на Командерия „Св.
Висарион Смолянски“. Гос-

туваха Братя и Сестри от Командерия 
„ Улпия“ гр. Пловдив.

  Представен беше отчет за дей-
ността на Командерията след послед-
ния събор и определени предстоящи-
те задачи.

До края на годината ще бъде по-
ставена паметна плоча в чест на 900 
год. от създаването на Ордена на 
Тамплиерите. Взе се решение и със 
съгласието на Сестра Станислава Та-
чева беше определено плочата да се 
постави на входа на хотел „Дикас“, 
собственост на Сестра Станислава.

Ще започне изграждането на па-
раклис в двора на МБАЛ „ Д-р Братан 
Шукеров“ Смолян, по инициатива на 
Командерията. Определен е органи-
зационен комитет и е нает архитект 
за изработване на проекта. Получено 
е съгласието на административното 
ръководства на здравното заведение.

Изграждат се параклиси в 
кв.Райково- „ Св.Константин и Еле-
на“ и в с.Стойките- „ Св.Георги“.

Взе се решение всички членове на 
Командерията да закупят юбилейни 
марки и плик, за което е направена 
организация.

Командерията прие нов посту-
лант.

След  събора братята и сестрите се 
срешнаха на агапа в ресторант „Ди-
кас“  nnDnn 
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На 12 юни 2018 година, в присъствието на Н.П. акаде-
мик Румен Ралчев, Велики Приор на Велик Приорат 
България, част от Ордена на рицарите тамплиери на 

Йерусалим, Велики офицери, Рицари, Дами и Постуланти, се 
състоя съвместен събор-ритуал организиран от Командерия 
„Княз Борис I“ с участието на Командерия „Св. Георги По-
бедоносец“, Командерия „Св. Екатерина“, Командерия „Св. 
Иван Рилски“, Командерия „Сердика“, Командерия „Улпия“, 
Командерия „Рила“, Командерия „Св. прмчк. Игнатий Ста-
розагорски“,  Стара Загора, на който присъстваха 61 рицари, 
дами, постуланти и гости.

След встъпителните думи на Командера на Командерия 
„Княз Борис първи“ Брат Петър Стасов KCTJ, бяха приети пе-
тима Постуланти, а за отличната си работа към Командериите 
и Велик Приорат България бяха отличени Рицари и Дами от 
присъстващите Командерии.

В заключение Н.П. Великият Приор на Велик Приорат 
България изнесе заключително слово и запозна присъстващи-
те с предстоящите събития на Велик Приорат България до кря 
на 2018 година. nnDnn 

Съвместен събор на Командерии
„Княз Борис I”, 

„Св. Георги Победоносец”, 
„Св. Екатерина”, „Св. Иван Рилски”, 

„Улпия”, „Рила”, „Сердика” 
гр. София, 12 юни 2018г.
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Темата, по която ще говоря, 
а именно за християнските 
Църкви и Тамплиерския ор-

ден, в съвременната актуалност и то 
по Светите Земи ще я разделя в две 
направления: първо – историограф-
ска справка за връзката на Ордена със 
Светия град и причините за неговото 
активно присъствие в този свещен аре-
ал и второ – своеобразна програма за 
взаимодействие с Църквите в Светите 
Земи и някои богословски аспекти на 
това сътрудничество. Темата изисква 
някакъв, макар и незадълбочен, кратък 
историографски и естествено библе-
истичен преглед на значими събития, 
върху които можем в обсъждане да 
градим съждения за днешното и обо-
зримо бъдно предназначение на вза-
имодействията в различни сфери на 
живота в определен географски и со-
циален регион. Изследването изглежда 
като взор върху два проблематични 
въпроса, но от еклезиологична гледна 
точка, обединяването им насочва обек-
тива към конкретната цел – съвместно 
съработничество в особените обсто-
ятелства, в които живеят Църквите от 
Светите Земи, съобразно исторически 
наслагвания.

Йерусалим! Свещения град на три-
те авраамистични религии, които са 
и основните монотеистични религи-
озни конституирани и структурирани 
общности. Това са, по хронологичен 
ред на възникването им, а и съобразно 
библеистиката и изследванията върху 
най-ранните различни свещени тек-
стове – юдаизъм, християнство и ис-
лям. Почти 7-хиляди годишният град 
Йерусалим е главният за Светите Земи 
– понятие по-точно отколкото “Света-
та Земя”, защото обхваща териториите 
между Средиземно море и река Йордан 
и от днешна Южна Сирия до Синай-
ския полуостров. Това е Terra Sancta, в 

която основно са се състояли и случва-
ли онези особено значими събития от 
Свещеното Писание, а и особено пък 
тези от земния живот на нашия Господ 
и Спасител – Богочовекът Христос 
или по еврейски: Месия, както и други 
новозаветни и свещени за църковната 
история прояви и проявления.

За нас – християните тази земя е 
свързана най-вече с това, че на нея 
става една пълна трансформация. От 
етнически богоизбран народ в Стария 
Завет се пресъздава друг богоизбран 
народ не на етнически, а на верови 
принцип. Новозаветният народ Божий 
е от поданици на Триединния Бог, ко-
ито са повярвали в Него и са кръсте-
ни в Неговото име на Отца, и Сина, и 
Светия Дух. Това е земята, в която Бог 
ни се разкри. Там по земному живя вто-
рото лице на Светата Троица – Божи-
ят Син Иисус Христос, станал заради 
нашето спасение и Син Човешки. Това 
определеното свещено място, където 
се открива тайната на Боговъплъще-
нието. 

Светата Земя е термин, който за 
пръв в Свещеното Писание се появява 
в пророчеството на свети пророк Заха-
рий със следния текст: “…ще прибяг-
нат към Господа мното народи в оня 
ден и ще станат Негов народ; и Той ще 
се посели посред тебе, и ще узнаеш, че 
Господ Саваот ме е пратил при тебе. 
Тогава Господ ще вземе във владение 
Иуда, Своя дял на светата земя, и пак 
ще избере Йерусалим.” (Зах.2:11-12).

Тези земи, поне според всеобщата 
археологическа научна общност, са на-
селени преди около 7500 години. Ста-
розаветният богоизбран народ - еврей-
ският се заселва в Ханаан през 12-ти век 
пр. Хр. и ханаанската земя е поделена 
между 12-те колена на еврейския род. 

Светите Земи и тяхното сърце – 
Светия град Йерусалим. Местополо-
жението на града Господ е осветил 
още в най-стари времена, около 21-ви 
– 20-ти век пр. Хр. Именно там Господ 
е изпитал вярата на Авраам – баща-
та на народите. Там на възвишението 
Мóрия, където по-късно е въздигнат 
Йерусалимския храм. Това, за мястото, 
е видно от библейската Втора книга 
Паралипомéнон, където се казва: “И 

Християнските църкви и Ордена 
на Тамплиерите по светите земи в 
началото на десетото столетие от 
основаването на Ордена
Àðõèìàíäðèò Äèîíèñèé 
Èçáðàí, óòâúðäåí è íàðå÷åí 
çà Ñòîáèéñêè åïèñêîï
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начена Соломон да строи храм Госпо-
ден в Иерусалим, на планина Мóрия, 
която бе посочена на баща му Давида, 
върху гумното на иевусееца Орна.” (2 
Пар. 3:1). 

Най-старото име на Йерусалим е 
Салим, което означава в семитските и 
древни, и днешни езици – мир. По-
сетне градът е назован и в Библията 
като Йевус, защото е бил цевтралния за 
йевусейците град (Съд. 19:10-11). Най-
голямата му слава, благолепие и вели-
чие бил обаче подготвеният от Давид 
и съграден от сина му – Премъдрият 
Соломон великолепен храм, в който 
Се вселил и открил Себе Си Единният, 
Живият и Истински Бог.

През 928 г. пр. Хр. след смъртта на 
цар Соломон разделянето на Юдейско 
царство и Израилско, то град Йеруса-
лим с храма, останали в Юдея – която 
доста по-късно ще стане известна като 
Римска провинция Юдея. Юдея била 
многократно превземана и плячкос-
вана, а най-накрая била и съсипана и 
унищожена при Вавилонския плен, от 
който евреите се връщат в Йерусалим 
след 70 години изгнание и възстано-
вили или по-точно въздигнали втория 
Йерусалимски храм в 536 г. пр. Хр. В 
170 г. пр. Хр. Светият град е попад-
нал под жестокия и кощунствен гнет 
на Антиох Епифан, който поставил в 
светилището на храма статуя на Юпи-
тер и въвличал евреите в езическо идо-
лопоклонство. При братята Макавеи 
евреите отново придобили своята не-
зависимост през 163 г. пр. Хр., а един 
век по-късно градът паднал в ръцете ва 

римляните. В този период Ирод Вели-
ки е преустроил храма в най-голямо-
то му за историята благолепие и това 
всъщност бил третия Йерусалимски 
храм.

Историята продължава до наши 
дни. През 70 – 71 г. Тит напълно уни-
щожава града като го разорава, посипва 
го със сол, а каменните блокове, коло-
ните и ценностите на Йерусалимския 
храм са пренесени в Рим и от тях е по-
строен Колизеумът. 

При император св. Константин Ве-
лики през 326 г. градът е с възвърнато 
име, което повече никой до сега не е 
и променял. Света императрица Еле-
на – майка на Константин и ревност-
на християнка е открила значимите за 
християните места, които са били из-
вестни на ланните християни, което е 
добре описано от испанската монахи-
ня Евагрия. 

В християнската Римска империя 
със столица Константинопол Импери-
ята представлявала земно отображение 
на Царството Небесно и съвсем естест-
вено гр. Йерусалим процъфтявал от 
даренията на множество поклонници 
и императорски дарове. Но през 613 
г. Персийският цар Хосров е превзел 
града, избил населението му – тогава 
около 100 000 души и разрушил всич-
ки християнски светини. 

20 години по-късно, около 637 г., 
когато се е начевала мюсюлманска-
та ера на ислямската религия халиф 
Омар, създател на Арабския халифат 

след смъртта на ислямския пророк Мо-
хамед, е превзел Йерусалим от ромеите 
– неправилно наричани византийци и 
от тогава, та до 868 г. е бил владение на 
Багдадските халифи, поради отслабе-
ната от Север и Изток Източна Римска 
империя, а и поради честите полити-
чески промени в града на Босфора. 
Тогава е и построена известната Ома-
рова джамия Ал Акса в чест на мястото, 
от което, според исляма, се е възнесъл 
на небето пророкът Мохамед. Тази 
джамия с нейният златен купол са като 
емблематичен символ на днешен Йе-
русалим.

През 1099 г. кръстоносците пре-
вземат свещения град, избиват цялото 
мюсюлманско и еврейско население и 
държат под гнет източните християни, 
подлагат ги на гонение и им отнемат 
местата за богослужение, предавайки 
ги на латинско духовенство, възприе-
мани от тях като еретици и основават 
Кралство Йерусалим. Пръв крал на 
Кралство Йерусалим е е Балдуин I, 
миропомазан и коронясан в църквата 
“Рождество Христово” във Витлеем от 
Латинския патриарх на Йерусалим и е 
такъв до смъртта си през 1118 г., когато 
се основава Ордена на тамплиерите. 

Два периода са интересни в йеруса-
лимската история. Това са периоди на 
неконституирано, но реално съществу-
ващо самоуправление на града. Първи-
ят е от 1382 г. до 1517 г. с придобиване 
на частна собственост и пълна автоно-
мия на местните първенци. Вторият е 
от 1700 г. до разпадането на Османска-
та империя в края на XIX в. Изключе-
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ние от две години има в периода 1832 
– 1834 г., когато града е завладян от 
Египетският Ибрахим Паша.

Храмът и Орденът. По Божия воля 
в 480-тата година от излизането на ев-
реите от Египет цар Соломон съгради 
първия Йерусалимски храм. За нас – 
християните Йерусалимския храм на 
Стария Завет няма преминалата вече 
от него сакрална стойност. За юдеи-
те това е храм на Бога, а християните 
нямаме необходимост от ръкотворния 
храм на Бога, защото имаме Самия Бог 
в тайнството св. Евхаристия, установе-
но от Господ Иисус Христос на Тайна-
та вечеря и ежедневно ни приканва да 
пристъпим към небесната трапеза още 
тук на земята и да приемаме Неговите 
Тяло и Кръв в Негов спомен до Него-
вото второ пришествие. Ето защо, ние 
чрез покаяние и изповед трябва в св. 
Причастие (Приобщение) да станем 
храмове на Живия Бог, защото телата 
ни са храм на Св. Дух.

Зловеща илюзия е замяната на Бог 
в съвременния свят с човека на Негово 
място, както и борбата против христи-
янството чрез дехристиянизирането на 
обществата, та дори и на Църквите. 

Днес в XXI-ви век, когато се из-
пълват 900 години от основававането 
на Ордена и навлизането в неговото 
десето столетие от съществуването му 
намирам, че той би имал една огромна 
роля в създаването на култура на диа-
лог. 

Християнските църкви по Светите 
земи – православни, католици, маро-
нити, копти, сиро-яковити, малабари, 
халдеи, армено-григориани, асирийци, 
маланкари, етиопци, еритрейци – те и 
протестантските общности, които са 
представени там трябва да се грижат за 
своите в нужда, да известяват елитите 
и света за случващите се религиозни 
прочиствания в Египет, Сирия, Палес-
тина, Иран, Турция, Либия, Ирак, Су-
дан и в други страни. Орденът трябва, 
основно в сътрудничество с Йеруса-
лимската Гръко-Православна Патри-
аршия, Кустодията на францисканите 
в Палестина, нунция на Светия Прес-
тол в Израел, Йерусалимската Армено-
Григорианска Патриаршия и Руската 
духовна мисия, да говори за това в Ню 
Йорк в събранията на ООН, но и в ме-
диите в САЩ, защото там все още не 
са си затворили очите както в Европа. 
В региона действайте взаимно и с ка-
толическите организации като Каритас 
и Малтийския военен хоспиталиерен 
орден, и с православните хуманитарни 
организации, сътрудничещи на Мос-
ковска Патриаршия, и с филантроп-
ски фондации в Америка за помощ на 
християните от Близкия Изток. 

Винаги ще повтарям написаното 

от св. Бернар от Клерво на Устава на 
Ордена на тамплиерите: “Основна до-
бродетел е смирението, а главна цел на 
човешкия живот – сливането с Бога.” 
Това е вашия християнски девиз и с 
личен пример го изисквайте от окол-
ните, дори от Църквите, когато отпадат 
изпълняване на служението си.  Ще по-
могнете не само на Църквите, но и на 
Самия Бог, като се стремите онова, “що 
е истинно, що е честно, що е справед-
ливо, що е чисто, що е любезно, що е 
достославно, за това, що е добродетел, 
що е похвала” (Фил. 4:8) – само за него 
мислете и само него вършете! Превър-
нете се в светъл модел на общност за 
изграждането на по-голяма общност! 
Църквите в Светите Земи знаят, че: 
“светът преминава, и неговите похоти, 
а който изпълнява волята Божия, пре-
бъдва довека.” (1 Йоан. 2:17).

За Ордена на тамплиерите, който е 
пряко свързан със Светия Град е важно 
да обърна внимание на 4 свещени те-
кста от Новия Завет, които са валидни 
и за тамошните Църкви и техните па-
соми:

Първо. Сам Господ Иисус Хрис-
тос казва: “да се не кълнете никак: ни 
в небето, защото е престол Божий; ни 
в земята; защото е подножие на назете 
Му; ни в Иерусалим, защото е град на 
великия Цар… Но думата ви да бъде: 
да, да; не, не; а каквото е повече от това, 
то е от лукавия.” (Мт. 5:34-37).

Второ. Евангелието според свети 
апостол и евангелист Йоан Богослов 
ни разкрива Христовото предопреде-
ление, че ще дойде ден, в който вече 
няма да се покланяме на Бог Отец в 
Йерусалим, защото се изпълва време-
то, когато истинските поклонници ще 
се поклонят на Отца с дух и истина, за-
щото именно Отец иска това, тъй като 
Бог е дух: и тия, които Му се покланят 
трябва да го извършват с дух и истина. 
(Йоан. 4:21-24).

Трето. “… броят на (Христовите) 
ученици се уголемяваше твърде много 
в Иерусалим” и тоя град стана майка на 
всички Христови църкви, които първо-
начално се основаваха от апостолите, 
а подир тях – от техните приемници. 
(Деян. Гл. 6)

Четвърто. Важен е оня Йерусалим, 
за който ни разкрива последната биб-
лейска книга Апокáлипсис (Открове-
ние): “ Тогава аз, Йоан, видях светия 
град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, 
от небето, стъкмен като невеста, преме-
нена за своя мъж.” (Откр. 21:2).

Възкръсналият Господ идва и се 
гответе, защото Съдът не на сляпата 
Темида, а на Всепровиждащия Бог ще 
правораздава! Не се плашете! Бог ни-
кога не оставя Своите верни, а Той ги 

познава по делата и по плодовете им 
ще ги съди. 

В миналото Орденът е закрилял 
поклонниците – може да го прави и 
сега, но много повече ще е ако закри-
ля прокудените християни от родните 
за тях Свети Земи навсякъде по света и 
да работи за възстановяването на мира 
в района и за неговия политико-ико-
номически прогрес и етичен възход, 
който да служи за пример и стремеж от 
храмовия хълм в Йерусалим за всички 
човеци по цялото земно кълбо.

От епопеите в Палестина и Фран-
ция до смелите приключения Орденът 
е служил 9  века на човечеството, дори и 
в гонение и разорение. От своето нача-
ло в Йерусалим до ООН Орденът про-
повядва християнските ценности. Той 
е жизнен, открит и разпознаваем. Сега 
не притежава крепости, но е крепост за 
всички онеправдани и подложени на 
глад, болест, мизерия и неправда. Ор-
денът винаги остава рицарски без зна-
чение, съответно рицарят или дамата 
как ще се прояви - дали като войн или 
като лекар, фелдшер или санитар във 
военния лазарет или при пострадали 
от природни бедствия и аварии. Орде-
нът винаги е бил гласът на истината в 
обществото, без значение от сигурно-
то конфронтиране с властта. Орденът 
има вече почти хилядолетие опит със 
славни победи, благотворителни дела, 
исторически грешки, извлечени поуки 
и дадени човешки жертви, а членовете 
му са доказали се личности – всеки на 
своето поприще. Модерният период 
на Ордена на тамплиерите познава со-
циалните движения, нагласи и тенден-
ции, особено силно след Наполеон III. 
Това са хора на нашето съвремие, а не 
движими музейни експонати от един 
отишъл си анахроничен свят, но на-
против това са избрани хора, даващи 
сили, енергия, време и възможности 
за християнско състрадание, което го 
вършат с честта на униформата и с 
доблест и всеотдайност. Така трябва да 
действат във взаимодействие с Хрис-
тиянските църкви в Светите Земи! А 
те знаят, че ще са полезни, защото ин-
вестирането е въпрос на интелект, зна-
ния, умения, опит, професионализъм 
и постоянно усъвършенстване, които 
те като част от Ордена притежават. 
Рицарите и дамите на Ордена са до-
бре калибрирани професионалисти в 
спасяването на човешкия живот и на 
човешката душа, поднасяйки я в свеще-
ните ръце на Църквата. Запомнете, че 
сте чеда църковни и прилагайте вярата 
на Църквата на дело и така спасявайте 
душите си, предани на Вашето служе-
ние на ближния в име Божие!

НА ДОБЪР ЧАС И БЛАГОСЛОВЕН 
ПЪТ! НАПРЕД СЪС СВ. КРЪСТ!

 nnDnn 
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На богомилството са посвете-
ни голям брой творби и спе-
циални проучвания от сред-

ните векове до наши дни. В много 
от тях авторите се спират предимно 
върху социалните аспекти на бого-
милското движение – тоест върху ек-
зотеричната му същност. За сметка на 
това пък, съвсем малко внимание се 
отделя на езотеричната страна на уче-
нието. Странно, тъй като едно езоте-
рично по същността си учение не би 
могло да бъде обяснено единствено 
с екзотерични методи. В следващите 
страници ще насоча вниманието на 
аудиторията точно върху религиоз-
но- мистичната същност на богомил-
ството, като се позовавам на древни 
писмени извори и множество ценни 
и редки книги на езотеричната мисъл 
от Средновековието до началото на 
20 век. 

Преди всичко ще обясня накрат-
ко същността и разликите между 
„екзотерично“ и „езотерично“. Още 
Аристотел в своето произведение 
Политика от 348 г. пр. Хр. употребя-
ва прилагателното „екзотеричен“. От 
друга страна, до неотдавна на фило-
софа е приписвано авторството на 
антонима „езотеричен“. Грешката се 
дължи отчасти на факта, че в стигна-
лите до нас негови произведения, съ-
брани от Андроник от Родос към 40 г. 
пр. Хр., откриваме много теми, свър-
зани с онова, което наричаме „езоте-
ризъм“. Едва Лукиан от Самосата към 
166 г. създава думата esotericos; или 
поне я употребява за пръв път в свои-
те произведения, но той може да е за-
имствал прилагателното от по-ранни 
автори. Климент Александрийски е 
човекът, който влага в произведението 
си Стромата друг смисъл на термина 
„езотеричен“. Тогава думата esoterica 
се появява, за да обозначи онова, ко-

Богомилското учение 
Средновековното възраждане 
на Древната езотерична доктрина

НАУКАНАУКА

Ñåñòðà Ìàðèÿ Àðàáàäæèåâà, DCTJ
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ето остава скрито, и тя е свързвана 
също с школите на Древните Мисте-
риите като обучение, предназначено 
за избрани посветени.

Жак Етиен Маркони дьо Негр 
(1795-1865.), един от представителите 
на френската окултна школа и създа-
тел на Ритуала Мемфис, обяснява в 
Le sanctuaire de Memphis, ou Hermes: 
developpements complets des mysteres 
maconniques (Светилището в Мем-
фис, или Хермес) и в  L’Hiérophante, 
développement complet des mystères 
maçonniques (Йерофантът, Пълни 
разработки върху масонските мисте-
рии, 1849 г.), че „езотеризмът оли-
цетворява мисълта, а екзотеризмът 
– силата. Екзотеризмът се изучава, 
преподава и предава на поколенията. 
Докато езотеризмът не се изучава, не 
се преподава, нито се предава. Той 
се получава свише“. Видно е, че това 
кратко определение отговаря на ста-
рата традиция, която още от откри-
тията на Древен Египет (известна ни 
е египтофилията, присъща на 19 в. 
след походите в Египет и разкритията 
на Шамполион), та до гръцките Мис-
терии (Елевсинските мистерии, Ди-
онисиевите мистерии или Орфиче-
ските мистерии), преминавайки през 
мистичния Орден на питагорейците, 
установява йерархия в посвещаването 
в божествените Мистерии и определя 
нивата на посвещаване относно пра-
вото за разпространяване на тайните. 

Какво представлява Древната езо-
терична доктрина?

В дадения исторически момент 
човечеството притежава два вида зна-
ния: знания, получени благодарение 
на съвременната наука, и знания, пре-
давани от поколения на поколения, 
от цивилизации на цивилизации, 
още от дълбините на времето. И ако 
съвременните знания непрестанно се 
променят в процеса на развитие на 
науката, то древните знания остават 
неизменни и наблюдаваме единстве-
но промяна на отношението към тях. 
Някога хората, владеещи древните 
знания, били високо ценени. После, 
в процеса на развитие на материали-
стичната концепция за света, офи-
циалната наука започва да тълкува 
древните знания като митове, прими-
тивни култури и останки от минало-
то... Носителите на древните знания 
се оттеглят от света, а самите знания 
са прикрити в затворени и тайни об-
щества и школи. 

На съвременния етап на развитие 
на нашата цивилизация, на определе-
ни и невидими за цялото човечество 
нива, започва преосмисляне на древ-
ните знания от позицията на съвре-
менната наука, като основното ново 
виждане е, че древните знания съвсем 

не са култови вярвания на примитив-
ните хора, а останки от научни пости-
жения на предишни цивилизации, 
далеч превъзхождащи съвременните 
ни възможности. 

Древната езотерична доктрина е 
построена върху следните основни 
твърдения:

1. Цялата Вселена сама по себе си 
представлява разпределена енергия, 
притежаваща собствено съзнание;

2. Вселената е многоизмерна, тя 
съвсем не е триизмерното простран-
ство, което ние възприемаме с „невъ-
оръжено“ око;

3. Всички обекти във Вселената 
представляват сгъстена енергия, която 
е одържана в конкретни форми с по-
мощта на информация;

4. Всяка сгъстена енергия, тоест 
обект, притежава по-сложно съз-
нание от енергията, разпределена в 
пространството. В процеса на услож-
няване на енерго-информационната 
структура на обекта, се усложнява и 
неговото съзнание;

5. Всички обекти във Вселената са 
свързани енергетично, тъй като пред-
ставляват сгъстена енергия от единно 
енергетично поле.

Или както е казал Волтер: Всич-
ко е ЕНЕРГИЯ! А Айнщайн пояс-
нява, че материята, която виждаме, е 
само видимата форма на невидимата 
енергия. и добавя: „Всичко е енергия 
и нищо друго. Когато помислите за  
периодичността на реалността, каква-
то я поискате, не можете да получите 
друго освен тази реалност. Няма друг 
начин за това. Това не е философия. 
Това е физика.“

Не знам дали има съвременен 
човек, който да не е на ясно с актуал-
ните открития на квантовата физика. 
Всички знаем за изследванията на ла-
бораториите на ЦЕРН. Преди някол-
ко години беше присъдена Нобелова 
награда за откритието на така нарече-
ната Божествена частица. Съвремен-
ната физика с всяка своя следваща 
стъпка доказва това, което от хиляди 
години повтарят многобройните уче-
ния по света - че всичко е енергия. 
Материята също е енергийна форма 
- живеем във време, когато интернет 
свързва целия свят и информацията 
се разпространява мигновено.

Цялото езотерично познание за 
света е изградено върху принципа на 
енерго-информацията. Това ново по-
нятие вече се използва и от съвремен-
ната наука. Тази идея се състои във 
факта, че енергията и информацията 

са неразделни. Всяка енергия носи в 
себе си информация и всяка инфор-
мация съществува само ако има енер-
гия. Вселената не е пуста, а е изпълне-
на с енерго-информация.

Френският окултист, изследова-
тел и автор на множество книги Ернс 
Боск дьо Вез (1837-1913) в своя дву-
томен труд La doctrine ésotérique à 
travers les âges (Езотеричната доктри-
на през вековете), 1899-1900, заявява: 
„Откакто човекът се превръща в ци-
вилизовано същество, всички нации 
притежават собствен „морален код“, 
който им позволява да живеят в от-
носителна праведност и почтеност. 
Този морален код е винаги един и 
същ, при всички народи и цивилиза-
ции, наричан е Езотерична доктрина 
и е бил предаван на всички от Тра-
дицията. Езотеричната доктрина, или 
езотеризмът, е тайно и скрито учение, 
което не е давано на всеки, а само на 
Посветени, тоест на малко на брой 
привилегировани, които са заслужи-
ли това благодарение на своя морал, 
познания и висша мъдрост.“

Френският философ и езотерик 
Едуард Шуре (1841-1929) в своята про-
чута книга Les Grands Initiés. Esquisse 
de l’histoire secrète des religions (Ве-
ликите посветени: тайната история 
на религиите, 1889 г.) дава едно от 
най-точните описания на Древната 
езотерична доктрина: „Прилагане-
то на метода, наричан „езотеризъм“ 
към историята на цивилизациите и 
религиите, ще ни доведе до резултат 
от огромно значение, който може да 
бъде изразен по следния начин: древ-
ността, непрекъснатостта и основно-
то единство на езотеричната доктри-
на. И това е факт с огромна важност, 
той като той определя, че мъдреците 
и пророците от най-различни епохи 
стигат до еднакво заключение относ-
но основите, първите и последните 
истини за съзиданието на света; като 
при това те го постигат по един и същи 
начин - чрез вътрешно посвещение 
и медитация. Да добавим, че именно 
тези мъдреци  и пророци са най-го-
лемите благодетели на човечеството, 
именно тяхната изкупителна сила 
изтръгва човечеството от бездните 
на низшата природа и отрицанието. 
А от това не следва ли, както е казал 
Лайбниц, че съществува нещо като 
вечна философия - perennis quaedam 
philosophia - която образува първич-
ната връзка между науката и религия-
та и утвърждава тяхното единство.“

Според Едуард Шуре основните 
принципи на Езотеричната доктрина 
могат да бъдат формулирани по след-
ния начин:  „Духът е единствената 
реалност, Материята е само външния 
му израз, изменчив и мимолетен - не-
говият динамизъм в пространството 
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и времето. Съзиданието е вечно и 
непрекъснато, като самия живот. Ми-
крокосмосът - Човекът по своята кон-
струкция е троичен (дух, дуща, тяло) 
и е подобие и отражение на Макро-
космоса - Вселената (божествен свят, 
човешки свят и природен свят), който 
сам по себе си е орган на Неизрази-
мия Бог, на абсолютния Разум, който 
по своето естество е Баща, Майка и 
Син (същност, субстанция и живот). 
Ето защо човекът, бидейки образ и 
подобие на Бог, може да стане живо-
то му Слово. 

Гнозисът или рационалната мис-
тика на всички времена е изкуството 
да намираш Бога в себе си, разкри-
вайки тайни дълбини, скрити и тле-
ещи способности на съзнанието. 
Човешката душа, индивидуалността е 
безсмъртна по естеството си. Нейно-
то развитие се осъществява по следва-
щи един след друг модели на възход и 
падение, чрез алтернативни духовни 
или телесни съществувания. Реинкар-
нацията (превъплъщението) е зако-
нът на нейната еволюция. Достигнала 
съвършенство, душата се освобожда-
ва и се завръща към чистия Дух, към 
Бога, към цялата пълнота на нейното 
съзнание. По същия начин както ду-
шата се извисява над закона за борба-
та за съществуване, когато започва да 
осъзнава своята човечност, така тя се 
издига над закона за превъплъщения-
та, когато започва да осъзнава своята 
божественост.“

Древната езотерична доктрина, 
създадена в дълбините на времето, 
преминава от цивилизация на циви-
лизация, от епоха в епоха, от конти-
нент на континент, пренасяйки през 
превратностите на времето вечна-
та философия - perennis quaedam 
philosophia - за съзиданието на света.

Ернс Боск дьо Вез в книгата си 
Езотеричната доктрина през векове-
те, описва по следния начин мигра-
цията на древната философска сис-
тема: „След Потопа, няколко групи 
от старата раса успяват да се спасят 
върху високите плата на Хималаите и 
по множество острови от Полинезия. 
Групите от Индия откриват простор-
ни земи и започват да се развиват, 
продължавайки старите си традиции. 
Постепенно Наследниците на Рутас 
населяват Земното кълбо чрез два 
мощни потока: единият от Юг чрез 
Иран, Арабия и Египет, а другият - от 

Север пак през Иран, но от западна-
та му страна, чрез Мала Азия, Кавказ, 
Балканския полуостров, Италийския 
полуостров, Германия, Скандинавия 
и Галия. Тези емигранти от Запа-
да и Севера говорят на санскритски 
език, докато тези от Юга - говорят 
на тамилски език. Ето защо, според 
привържениците на теорията за миг-
рацията от Изток, сред всички наро-
ди от Запад, Север и  Юг откриваме 
еднакви традиции, еднакви вярвания, 
всичките почерпени от Великата кни-
га на закона - Ведите, спасени според 
легендата от Вишну в неговия аватар 
(въплъщение) като риба. (Вж. Веда 
Словена)

Що се отнася до групите, Наслед-
ници на Рутас, оцелели от големия 
катаклизъм върху островите, останки 
от големия потънал континент По-

линезия, те постепенно загубват спо-
мените си за миналото и принудени 
да живеят на островите, без да могат 
да нарастват и да пътуват, те изгубват 
спомените си за техните древни сим-
воли. Индия и Полинезия забравят 
общия си произход, тъй като хиляди 
столетия ги отделят от момента на 
тяхната раздяла. 

Други археолози и лингвисти 
твърдят (най-вече френският писа-
тел и окултист Фабр д’Оливе (1767-
1825) в своя прочут труд Histoire 
philosophique du genre humain (Фи-
лософска история на човечеството 
(2 тома,  1824) , че Езотеричната тра-
диция произхожда от келтите, които 
според тях са най-древния народ на 
Земята, обитавал северната част на 
Европа, Ирландия, Англия. Една част 
от тези келти, под предводителство-
то на Рам, тръгват към Азия и отнасят 
там Древната езотерична доктрина.

Но каквито и да са хипотезите за 
възникването и пренасянето на древ-
ното познание, едно е ясно: брамини-
те на Индия, йерофантите на Египет, 
пророците на Израил, есеите, кабба-

листите, гностиците, християните-
мистици, както и всички общности 
от философи и мислители винаги са 
имали езотерични доктрини - или по-
точно казано това е една и съща Древ-
на езотерична доктрина, преминава-
ща през вековете и пространството.“

Да се върнем към Едуард Шуре, 
който в неговата книга Великите 
посветени описва дългия път на Езо-
теричната доктрина: „За арийската 
раса зачатъкът и същността на Езо-
теричната доктрина се заключава във 
Ведите. Нейната първа историческа 
кристализация се появява в трие-
динната доктрина на Кришна, която 
придава на брахманизма неговото 
могъщество, а на религията на Индия 
- нейната изначална роля. Буда, кой-
то по хронологията на брамините се 
явява 2400 години след Кришна, дава 
на света другата същност на тайната 
доктрина - учението за метемпсихо-
зата - за преражданията и поредицата 
от човешки съществувания, свързани 
помежду си чрез закона за кармата. 

Древността на свещената док-
трина е не по-малко поразителна и 
в Египет, чиито традиции се коре-
нят в далеч по-древни цивилизации 
от арийската, далеч преди тя да се 
появи на историческата сцена. Все 
още масово е наложена идеята, че 
триипостасният монизъм, изложен в 
книгите на Хермес Трисмегист, тоест 
в херметизма, е компилация на Алек-
сандрийската школа, създадена под 
двойното влияние на иудео-христи-
янството и неоплатонизма. Но тази 
теория е ясно атакувана от откритите 
през 19 в. египетски надписи върху 
стели, обелиски и в храмовете. Раз-
читането на тези надписи доказва 
дълбоката древност на мъдростта на 
Египет и потвърждава цялата древна 
хронология на египетския жрец Мане-
то (в труда му Aegyptiaca (История на 
Египет), който е изгубен, но сведения 
за него са достигнали до нас благода-
рение на по-късни историци). Тези 
надписи доказват и този факт, че жре-
ците на Амон-Ра изповядват висшата 
метафизика, преподавана под други 
форми по бреговете на Ганг. Подоб-
но на слънчевата светлина, която сияе 
в Мистериите на Изида и Озирис, 
учението на Хермес Трисмегист, от-
разяващо древната доктрина за Бога  
Слово, всъщност е фундаменталната 
основа на древната езотерична фило-
софия. nnDnn 

Енергията и информацията са 
неразделни. Всяка енергия носи 
в себе си информация и всяка 
информация съществува само ако има 
енергия. Вселената не е пуста, а е 
изпълнена с енерго-информация.

НАУКАНАУКА
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В началото на ХІІІ в. Четвъртият 
кръстоносен поход размества 
основните субекти на исто-

рическата сцена на границата между 
Европа и Азия - на мястото на по-
бедената Византия (Източна Римска 
империя) се появява нова сила в лице-
то на Латинската империя (Imperium 
Romaniae). Съществено влияние вър-
ху хода на събитията оказва и друг ри-
гионален политически и военен фак-
тор – Второто българско царство.

С един от първите си укази им-
ператорът на новата Латинска импе-
рия Бодуeн I Фландърски (Baudouen 
І)  номинира  няколко херцогства. 
Повечето от тях са само укрепени за-
мъци или храмове, без организирана 
феодална структура и администрация 
(11). Не е такъв случая със създадено-
то през 1204 г. Филипополско херцог-
ство. Център на херцогството е Фили-
попол, главен град на Северна Тракия 
преди разпадането на Византийска-
та империя. Така че по онова време 
Филипополска област официално е  
византийско владение и преминава 
директно под латинско управление, 
въпреки че известно време е била и 
в ръцене на българския цар Калоян. 

Границите на херцогството  се опре-
деляли  от описан около града кръг с 
радиус 1 ден път или територия при-
близително около  3000 кв. километра. 
Тук са обособени дванадесет васални 
феода (баронства, фиефства),  някои 
със замъци и крепости. Те са разпо-
ложени край селищата:  Kукленд (дн. 
гр. Куклен), Боа дьо Кроа (с. Мосто-
во), Стрельц (гр. Стрелча), Диоклеци-
анопол  (гр. Хисар), Стенимахос (гр. 
Асеновград),  с крепостта Скрибенци-
он, Тумрус или Тимгус (с. Изворово), 
Белиатоа (с. Розовец), Алексиопол  
(гр. Раковски или с. Старосел), Перес-
тиен (гр. Перущица), Дебора (Дебър) 
и още два неидетифицирани феода.

Пръв владетел на Филипопол-
ското херцогство е валонският ри-
ацар Рение дьо Три (Rénier de Trith) 
(5). През ноември 1204 г. той  влиза 
във Филипопол с армия от 120 ри-
цари и техните баниери (сержанти, 
копиеносци, щитоносци и коняри). 
Събитието потвърждава писмото на 
Анри Фландърски (Henri de Flandre)  
до неговия „най-скъп брат Готфрид, 
предстоятел на Св. Амат де Дуако”(но 
не „своя” роден брат, както погрешно 
се приема в някои източници): „Фи-
липопол, много голям и много до-
бре укрепен град, намиращ се близо 
до земята на Йоаниций (Калоян), по 
нарeждане на нашия брат и предшест-
веник  император Балдуин беше при-
ел като владетел много известния мъж 
Рение дьо Три“ (8). Рение дьо Три не 
е избран измежду "великите барони" 
на кръстосната армия, но е участник 
в атаката на Константинопол по вре-
ме на Четвъртия кръстоносен поход. 
Назначенето си за херцог несъмнено 
дължи на роднинството си с Бодуен 
І. Рение дьо Три е барон на Три Сен 
Леже в графство Ено, а граф на Ено 
и Фландрия e самият латински импе-
ратор Бодуен Фландърски.

Оползотворявайки пряката си 
зависимост и връзки с императора, 
Рение дьо Три бързо структурира и 

организира управлението на херцог-
ството си. Само за половин година 
успява да построи замък- цитаделата 
Естанемак, едно сериозно за време-
то си фортификационно съоръже-
ние, разположено на три льо (около 
13 км,) южно от Пловдив („château 
d'Estanemac, qui était à trois lieues de 
là”/ Finepople) (12). Повечето истори-
ци отъждествяват замъка Естанемак с 
укрепеното селище Стенимахос или 
прилежащата му крепост Скрибенци-
он (Scribention). Но по-вероятно той 
да е бил в района на днешния град 
Куклен (6), който отстои от Пловдив 
на оказаното разстояние, а Станима-
хос е не на три, а на пет льо от (ок. 20 
км.).  Летописецът на похода маршал 
Жофроа дьо Вилардуен описва „па-
лисадите  (заострени дървени колове 
на отбранителен ров) пред стената” 
(5) на замъка, но ландшафът на Скри-
бенцион не предполага оформянето 
на ров и подобни съоръжения. Окол-
ностите над Kуклен приличат на оп-
иаснието, а и запазените каменни зи-
дове край града могат да се приемeт 
като руини на крепостта. По-нататък 
четем: ”И тогава бароните се настани-
ха в един много хубав и укрепен град, 
който беше разположен в близост до 
(в подножието на) замъка” (5), което  
разграничава град Стeнимахос от за-
мъка Естанемак. Близкото звучене, 
непознаване на географските и терен-
ни дадености на района или грешки 
в съдържанието или превода от стари 
източници са логична предпоставка 
за подобно недоразумение.

Филипополското херцогство не се 
радва на особено дружелюбни отно-
шения с българските си съседи. През 
1205 г. отряд, включващ 30 рицари със 
сержантите и оръженосците им, огла-
вяван от сина на херцога и други него-
ви близки, напуска града. Не е съвсем 
ясно дали отрядът е изпратен от Рение 
дьо Три в помощ на латинския им-
ператор при конфликта му с Калоян 
или просто прави опит да се спаси от 
разбунтувалото се местно население. 

Филипополско 
херцогство
Êðàñèìèð Äæàìáàçîâ KTJ, 
Êîìàíäåðèÿ „Óëïèÿ“ - Ïëîâäèâ

ФИЛИПОПОЛСКО ХЕРЦОГСТВОФИЛИПОПОЛСКО ХЕРЦОГСТВО
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В крайна сметка отрядът е ликвидиран 
безкомпромисно от българите (3),(5). 

През лятото на същата година 
Калоян, вбесен от опита на византий-
ския благородник Алексий Аспиета 
да създаде самостоятелна византийска 
власт във Филипопол, напада града и 
се разправя жестоко с противниците 
си. Рение дьо Три успява да избяга, но 
преди това запалва махалата, където са 
живеели павликяните (попеликаните), 
защото ги подозирал в предателство. 
Жофроа дьо Вилардуен описва рази-
гралите се събития така: „Една част от 
хората, които бяха попеликани, оти-
доха при Йоанис и му се предадоха, и 
му казаха: „Господарю, ела язди пред 
Филипопол, или изпрати твоята вой-
ска: ние ще ти предадем целия град... 
И когато го посрещнаха с почит, той 
нареди да убият най-напред архиепис-
копа на града; а от високопоставените 
люде заповяда някои да одерат живи, 
други да сварят, а на други да отрежат 
главите, а всичките останали той на-
реди да срутят целия град – и кули-
те, и стените, а дворците и богатите 
високи къщи да разрушат и изгорят. 
И на другия ден всички бяха оковани 
във вериги и отведени като роби. Така 
бе унищожен благородният град Фи-
липопол, който беше един от трите 
най-красиви градове на Константи-
нополската империя“(5). Подобно е и 
описанието на византийския историк 
Никита Хониат (2), бивш градоначал-
ник на Филипопол и свидетел на съ-
битията. Не бива да се забравя обаче, 
че оценките за варварската жестокост 
на Калоян се правят от негови проти-
вници.

След бягството си от Филипопол 
Рение дьо Три заедно с около 80 ри-
цари се оттегля в новопостроената 
крепост-замък Естанемак (3), (5). Тук 
той се оказва обсаден, напълно из-
олиран и накрая остава само с 15 от 
подчинените му рицари. Незавидната 
съдба на Рение дьо Три потвържда-
ва и Жофроа дьо Вилардуен: „И си 
отиде в крепостта, която бе на три льо 
оттам и бе с гарнизон негови хора, и 
влезе вътре, и бе след това дълго вре-
ме затворен в нея – около 13 месеца 
– в голяма грижа и в голяма нищета, и 
от лишения яде конете си…“ (5). През 
юли 1206 г. обсаденият Рение дьо Три 
е освободен и върнат в Константино-
пол след безпрецедентна спасителна 
акция, която се води лично от маршал 
Жофроа дьо Вилардуен.

      Въпреки че Калоян безпощад-
ното разрушава Филипопол, рицари-
те бързо възстановят управлението 
над него. После Борил се опитва да 
върне града и областта под българска 
власт, но e разбит на 31 юли1208 г. 
при село Строево край Пловдив (1). В 
битката участва Рение дьо Три, може 
би с желанието да си възвърне изгу-
беното владение. Това е последното 
сведение за първия филипополски 
херцог.

За приемник на Рение дьо Три 
император Анри Фландърски ръко-
полага фламандския рицар барон 
Жерар дьо Стрьом (Gérard de Strøm, 
Girard of  Stroim , Gerard of  Estreux). 
Той е роднина на предшественика си,  
чиито наследници (син, зет и племен-
ник), както вече споменахме, били 
екзекутирани от Калоян. Херцог дьо 
Стрьом започва възстановяването 
на Филипопол, а също на градове-
те Стенимахос и Диоклецианопол. 

Замъкът Естанемак става обичайно 
място за организиране на престижни 
срещи и различни явни и тайни ди-
пломатически мероприятия. Приема 
се, че Жерар дьо Стром и Йосташ 
дьо Ено (Eustache de Flandre), по-
малкият брат на император Анри, с 
посредничеството на Жофроа дьо 
Вилардуен, именно тук планират сва-
тосването на императорската щерка с 
Алексий Слав, деспот на княжество в 
Родопско-Пиринската област. Всич-
ки прекрасно знаели цената на брака 
като политически аргумент. За импе-
ратора Слав е обикновен варварин, 
собствената му дъщеря е още дете, но 
интересите са по-важни и под натиска 
на негови барони той бързо се съгла-
сява на брака. Летописец на Четвър-
тия кръстонисен поход предава думи-
те му: „ Аз Ви давам дъщеря си, стига 
Бог да Ви позволи да й се радвате. Аз 
Ви давам с нея и цялото завоевание, 
което ние направихме тук, при усло-
вие, че Вие ще бъдете мой човек и ще 
ми служите..."” (7).

Жерар дьо Стрьом се отнася срав-
нително добронамерено към местно-

то население. В писмо до жена си във 
Фландрия пише: „И много ми е чудно 
как тези мои поданици от всякакви на-
родности са научили за такова кратко 
време да говорят и по франкски, и по 
латински, и даже да четат и пишат, а 
нашите селяни във Фландрия и за 100 
години не са се научили...“ (6).

Барон Жерар дьо Стрьом упра-
влява херцогството от 1208 до 1219 г., 
а твърде вероятно и до 1229 г. През 
1219 г.(или 1223 г.) Република Вене-
ция проява безуспешни претенции за 
дългосрочно владеене на част (3/8) от 
херцогството, а Жерар дьо Стрьом e 
почти готов да ги признае (14). 

На 9 април 1229 г. в Перуджа, в 
присъствие на Папа Григорий IX се 
подписва договор (Gregorius IX Papa 
Romanus de stata et concordia inita inter 
Grecos et Latinos Imperii Romanie, A.d. 
1229, die 9.m. Aprilris), по силата на 
който осемдесетгодишният екс-иеру-
салимски крал Жан дьо Бриен (Jean de 
Brienne) става император-регент на Ла-
тинската империя и покровител на ма-
лолетния Бодуен II. Заедно с това той 
получава във владение за вечни време-
на Филипополското херцогство  и става 
негов херцог. В договора е записано:

„... да се сключи брачен договор на 
Балдуин с дъщерята на крал Йоан“ „а 
господин кралят Йоан ще има импери-
ята и ще се короняса за император...“ „... 
И да се знае, че във властта на краля ще 
бъде да вземе, каквото пожелае, за свои-
те наследници: или цялата земя, която е 
отвъд протока и някога са владели гър-
ци или латинци, или цялата земя, която 
владее Комнин чак до околностите на 
Димотика и на Адрианопол, и цялото 
херцогство Филипопол, от когото и да 
бъде то владяно, и цялата земя на Слав, 
и онази, която е била на Стрез, с из-
ключение на онова, което Асен владее 
оттатък и с изключение на Солунското 
кралство....“ и без да се „...накърнява на-
следството, което е приписано или ще 
бъде приписано на наследниците на 
краля“. (13)

Марино Санута Торсело и други 
хронисти свиделстват, че договор с 
подобни клаузи имало преди това 
(1228 г.) между цар Иван Асен ІІ и 
латинците  в Константинопол. Но 
бароните на империята се отказват 
от него и сключнат съюз с Жан дьо 
Бриен, опълномощавайки го с почти 
неограничени права (3).

Кратък, но динамичен е животът 
на Филипополското херцогство – 
една малко позната, но колоритна 
страница от хилядолетната история 
на България.
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Вероятно това е една от причини-
те  цар Иван Асен II след победата над 
ромеите при Клокотница (март 1230 
г.) да направи опит за присъединява-
не на Филипополското херцогство. 
Папата, който преди го нарича „лю-
бимия син, благородния мъж Асен”, 
сега охлажда за кратко намеренията 
му с гневните думи: „Не пипай Фили-
попол. Ти видя каква е силата на сто-
тина рицари. Ако тръгнеш към града, 
аз ще ти изпратя 200 000 рицари“. Все 
пак през 20-те години на ХІІІ век хер-
цогството вероятно става васално на 
Второто българско царство. Според 
някои източници на страната на бъл-
гарската войска в битката при Клокот-
ница участва и отряд рицари.

Жан дьо Бриен е известен френ-
ски благородник, почитан като „най-
рицарствения и храбър воин в целия 
свят“. По силата на брака си с титу-
лярната кралица на Иерусалим Мария 
дьо Монтферат става крал на Иеруса-
лим (1210 г.). Жан дьо Бриен произ-
лиза от графство Бриен в Шампания, 
Франция. В тази област идеите на 
катарството и идеалите на рицарите 
тамплиери са много популярни. Така 
че вероятно дьо Бриен ги е познавал 
добре и може би споделял, за което 
намекват някои по-късни факти. Ко-
ронацията му за крал е специално 
уважена от Гийом дьо Шартр, ново-
избрания Велик магистър на рица-
рите тамплиери. Под ръководството 
на Жан дьо Бриен по време на Пе-
тия кръстоносен поход рицарите 
тамплиери започват мащабно стро-
ителството по Светите земи (главно 
крепости като Акра и др.), участват в 
епични битки (като завладяването на 
Дамиета). Повод за особена гордост 
на западните историци  е защита на 
Константинопол (1235 – 1236 г.) сре-
щу обединените сили на никейския 
император Йоан ІІІ Дука Ватаци и 
българския цар Иван Асен ІІ.Тогава 
87 годишният Жан дьо Бриен със 160 
рицари и три отряда опълченци раз-
бива по-многобройната обединена 
българо-византийска армия. (4)

Конкретни сведения за присъст-
вието и дейността на Жан дьо Бриен 
във Филипопол не са открити. Наржо 
дьо Туси, баюлус на империята (най-
висока длъжност към императора), и 
константинополските барони добавят 
един пункт към договора от Перуджа 
от 9.04.1229 г.(13), според който „Фи-
липополското херцогство (Ducatum 

de Finepople), което техният обичан и 
верен другар и имперски барон, гос-
подин Жерар дьо Стрьом и неговите 
предшественици са владели по право, 
да го владее заради дължимата служ-
ба независимо от това,  в чия част сe 
е паднaло споменатото херцогство, а 
именно на императора или на него-
вите наследници”. Тези обстоятелсва 
хвърлят известно съмнение върху ро-
лята на Жан дьо Бриен  като владе-
тел на херцогството (10). Въпреки, че 
както вече бе споменато, със същия 
договор му се дава да вземе „и цялото 
херцогство Филипопол, от когото и 
да бъде то владяно”. Освен това има 
и твърдение, че на входа на фамил-
ното му имение в Шампан, Франция 
е запазен надпис: „Дьо Бриен, велик 
щамбелан на Франция  и херцог на 
Филипопол” (6). 

 Жан дьо Бриен почива през 1237 
г. Вероятно негови наследници пое-
мат управлението на  херцигството до 
края съществуването му.  

Залезът на Филипополското хер-
цогство настъпва постепенно в резул-
тат на упадъка на Латинската империя 
в периода 1247 – 1261 г. Византийци-
те превземат Филипопол, Стeнимахос 
и Естанемак, а кръстоносците  напус-
кат нашите земи. Византия е възста-
новена.

Кратък, но динамичен е живо-
тът на Филипополското херцогство 
– една малко позната, но колоритна 
страница от хилядолетната история 
на България.  nnDnn
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Християнска деноминация е 
идентифируемо религиозно 
тяло под общо име, структу-

ра и доктрина в рамките на Христи-
янството. В ортодоксалната тради-
ция църквите са разграничавани по 
етнически и лингвистични (на база 
на езика) линии в отделни църкви и 
традиции. Технически различните 
деления между една група и друга се 
дефинират от доктрината и църков-
ната власт. Въпроси като:а) природата 
на Исус,  б)правото на апостолското 
приемство, в) есхатологията и пап-
ския принципат разграничават една 
деноминация от друга.

Основни клонове са Православие, 
Римокатолицизъм, ориенталските 
ортодоксални църкви, Англиканство 
и Протестантство. Всеки един  от тях 
има свои значими подразделения. На-
пример протестантските подразделе-
ния не поддържат обща теология или 
дори общо ръководство, и по тази 
причина се приема, че са доста по-
различни помежду си от други под-
разделения така. Поради това те често 
биват възприемани и като съвсем от-
делни деноминации.

Деноминационализъм е идеоло-
гията, според която някои или изоб-
що християнските групи са в някакъв 
смисъл варианти на едно и също 
нещо, независимо от отличителните 
им "етикети". Това обаче не е възпри-
емано от всички църкви. Например 
може да има неприемане на теоло-
гичните учения (такова има между 
Римокатолицизъм и Източно Право-
славие), някои групи могат да виждат 
други като апостатични или еретич-
ни, или дори нелегитимни версии на 
Християнството.

Католическата църква е най-го-
лямата деноминация с над 1,1 млрд. 

члена, повече от половината христи-
яни по целия свят, която я прави най-
голямата деноминация за която и да е 
религя в целия свят (макар че църква-
та не се възприема като деноминация, 
но като изначалната пред-деномина-
ционна църква).

Протестантството като деномина-
ция обхваща около 38–39% от Хрис-
тияните по света, и заедно с Като-
лици, Протестанти и Англиканите и 
други близо-свързани деноминации 
формират Западно Християнство. 

Източно-православна църква, 
Ориенталските ортодоксални църкви 
и Асирийска източна църква са смя-
тани за Източно християнски дено-
минации. Западното Християнство 
доминира основно в Западна Европа 
и нейните бивши колонии, а Източ-
ното - в Източна Европа, Близкия из-
ток и Северна Африка.

Çàùî èìà òîëêîâà ìíîãî 
õðèñòèÿíñêè äåíîìèíàöèè?

За да  се отговори на този въпрос 
трябва най-напред да се направи раз-
лика между:     А) деноминации в тя-
лото на Христос и Б)нехристиянски 
култове и лъжливи религии. През-
витерианите и лутераните са при-
мери за християнски деноминации. 
Мормоните и свидетелите на Йехова 
са примери за култове (групи, които 
претендират, че са християни, но от-
ричат един или повече съществени 
елементи от християнската вяра). Ис-
лямът и будизмът са изцяло различни 
религии.

Произходът на деноминациите в 
християнската вяра може да се про-
следи назад във времето до протес-
тантската Реформация, движението 

за „реформа” на Римокатолическата 
църква през 16 век, от което се поя-
вяват четири големи протестантски 
групи или традиции: Лутеранската, 
Реформираната, Анабаптистката и 
Англиканската. С течение на вековете 
от тези четири възникват други дено-
минации.

Лутеранската деноминация е на-
речена на името на Мартин Лутер и 
се основава на неговото учение.  

Лутер казва: "Само ако бях съвър-
шен, щях да бъда спасен." Но когато 
изучавал Библията, Бог му разкрил, че 
спасението е само по благодат и то е 
Божий дар и не може да се изработи. 
Лутер започнал да разбира, че нищо, 
което човеците правят, не може да ги 
спаси. Той осъзнал, че спасението е 
по благодат и единствено по благо-
дат. И тогава на вратата на тази църк-
ва във Витенберг Лутер заковал свои-
те 95 тезиса или 95 причини, поради 
които купуването на индулгенции за 
опрощение на греха било погрешно.

Методистите са наречени така за-
ради техния основател, Джон Уесли, 
който бил известен със своите „мето-
ди” за духовен растеж.  

Едни от най-известните му цита-
ти:

- Вярата и разумът вървят ръка за 
ръка.
- Любовта е сърцевината на цялото 
християнско учение. 
- Вярата за мен е любов към Бога 
и хората, която извира от сърцето и 
променя живота. 
- Всеки, който вярва, трябва да се 
радва на живота.

Ïðîô. ä-ð Þëèÿ Íèêîëîâà GOTJ, Âåëèê Îôèöåð

Християнски 
деноминациии
(първа част)
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Ако ограничим истинската вяра 
само до хора, подобни на нас, ще по-
кажем тесногръдие, което трябва да 
бъде избягвано и дори изкоренявано.

  През 1705 година на  религи-
озната сцена излизат Джон и Чарлз 
Уесли в Англия.  Братята Уесли  за-
явяват: "Ако живееш благочестив 
живот, ако си християнин, Христос 
не е само твой Спасител, но е и твой 
Господ. Той не е само Онзи, Кой-
то е умрял за теб, но Той желае да 
живее в твоя живот. Той желае да те 
преобрази, желае да те направи съв-
сем различен. Христос поставя един 
стандарт. Християнинът трябва да 
живее по-различно от света." Това 
е вестта на братята Уесли. "Излезте 
изсред тях и бъдете различни." Те 
поставили стандарт. Призовавали са 
към посвещение. 

 Презвитерианите са наречени 
така заради техния възглед за цър-
ковно ръководство – гръцката дума за 
старейшина е presbyteros. Презвите-
рианите са шотландската протестант-
ска деноминация. Докато в Англия 
католицизмът е отхвърлен от Хенри 
VIII по политически причини и в Ан-
гликанската църква се запазва немалка 
част от характера му, то Реформация-
та в Шотландия е далеч по-радикална 
под водачеството на Джон Нокс.  

Молитвата на шотландският ре-
форматор била: „Господи, дай ми 
Шотландия или аз ще умра!”

Прекарвайки известно време в 
Женева, той се утвърждава като бли-
зък последовател и сподвижник на 
Жан Калвин. Със завръщането си в 
Шотландия той следва калвинистката 
религиозна доктрина и така се фор-
мира Презвитерианството. Членовете 
на тази деноминация искат премах-
ване на свещениците, а начело на 
общините да се поставят избираеми 
презвитери, които да се отчитат на 
общото събрание. 

Æàí Êàëâèí
Калвинизмът силно повлиява духа 
на капитализма, като учи, че човек 
се спасява благодарение на своя дис-
циплиниран, производителен и до-
бре платен труд. Последователи на 
Калвин са шотландските презвите-
риани, френските хугеноти, англий-
ските пуритани и др. Калвинисти 
са т.нар. "поклонници" (Pilgrims), 
които бягат от Англия през 1620 г. с 
кораба "Майско цвете" (Mayfl ower) и 
се заселват в Америка. Те се смятат 
за основатели на САЩ и техните по-
томци днес образуват политическата 
и икономическата върхушка на тази 
страна.

Баптистите получават името си 
заради това, че винаги наблягат на 
важността на кръщението.  

 Те са християни, вдъхновени от 
проповедите на Йоан Кръстител и 
негови последователи, изразявайки 
духовното си извисяване чрез ритуала 
потапяне във вода.

Българската християнска баптист-
ка църква (БХБЦ) е вероизповедание, 
създадено през 2007 г., за да разпрос-
транява посланието на Господ Иисус 
Христос.

Всяка деноминация има леко раз-
лична доктрина или поставя разли-
чен акцент от останалите, като мето-
дът на кръщение, предоставянето на 
Господната трапеза на всички, или 
само на хората, чиито свидетелства 
могат да бъдат потвърдени от цър-
ковните водачи; суверенитета на Бога 
в противовес на свободната воля по 
отношение на спасението; бъдещето  
църквата; съществуването на дарби 
„за вършене на знамения” в съвре-
менната епоха и др. 

Същността на тези разделения ни-
кога не е Христос като Господ и Спа-
сител, а по-скоро честни различия в 
мненията на набожни хора, които се 
стремят да почетат Бог и да запазят 
доктринална чистота според своята 
съвест и разбиране на Неговото Сло-
во.

Днес деноминациите са много и 
разнообразни. Първоначалните „ос-
новни” деноминации, споменати по-
горе, са породили многобройни раз-
клонения като Събранията на Бога, 
Християнски и мисионерски Алианс, 
Назаретяните, Свободните евангели-
сти, независимите Библейски църкви 
и други. Някои деноминации набля-
гат върху леки доктринални различия, 
но най-често те предлагат просто раз-
лични стилове на поклонение, които 
да отговарят на различните вкусове и 
предпочитания на християните.  Като 
вярващи, ние трябва да имаме едино-
мислие за основните елементи на вя-
рата, а отвъд тях има голяма свобода в 
начина, по който християните трябва 
да се покланят организирано. Тази 
свобода на действие е това, което 
причинява толкова много различни 
„вкусове” на християнството. Една 
презвитерианска църква в  Африка 
ще има стил на поклонение, който 
ще се различава силно от този на 
една презвитерианска църква в друга 
част на света, но тяхната доктринална 
позиция като цяло е еднаква. Никога 
не бива да забравяме, че разнообра-
зието е добро нещо, но раздорът не 
е. Ако две църкви не са съгласни по 
отношение на доктрините, може да се 

наложи дебат и диалог относно Сло-
вото. Този вид  на диалог известен 
като „желязо остри желязо” (Притчи 
27:17) е полезен за всички. Ако  оба-
че, те не постигнат съгласие за стила 
и формата е добре да останат разделе-
ни. Това разделяне все пак не отменя 
отговорността на християните да се 
обичат едни други (1 Йоан 4:11-12) и 
в края на краищата да бъдат обедине-
ни в едно в Христос (Йоан 17:21-22).

Отговорът на Библията

Хората са използвали ученията на 
Исус Христос, за да сформират раз-
лични „християнски“ деноминации.  
Библията посочва:

1. Исус казал, че поучава „истина-
та“. Освен това първите християни 
наричали религията си „истината“. 
(Йоан 8:32; 2 Петър 2:2; 2 Йоан 4; 3 
Йоан 3) От тези изрази разбираме, че 
хората, които прокарват идеи, про-
тиворечащи на Исусовите учения, не 
изповядват истинското християнство.

2. Библията учи, че християните 
трябва ‘да говорят в съгласие’. (1 Ко-
ринтяни 1:10) Много християнски 
деноминации обаче се различават в 
основни учения, като например какво 
означава да си християнин. Не е въз-
можно всички те да са прави. (1 Пе-
тър 2:21)

3. Исус предсказал, че мнозина 
щели да твърдят, че са християни, но 
нямало да изпълняват заповедите му и 
затова той щял да ги отхвърли. (Матей 
7:21–23; Лука 6:46) Някои хора щели 
да бъдат подведени от религиозни 
водачи, които покваряват истинското 
поклонение за своя собствена изгода. 
(Матей 7:15) Други щели да предпо-
четат фалшивото християнство, за да 
слушат онова, което им харесва, а не 
истината от Библията. (2 Тимотей 4:3, 
4)

В притчата за житото и плевелите 
Исус казал, че щяло да се появи от-
стъпничество сред християните. (Ма-
тей 13:24–30, 36–43) За дълъг период 
от време разликата между истинските 
и фалшивите християни нямало да 
бъде видима. Както предсказал Исус, 
отстъпничеството процъфтявало 
след смъртта на апостолите. (Деяния 
20:29, 30) Макар че отстъпническите 
учения може да се различават, всички 
течения на християнството „отстъпи-
ли от истината“. (2 Тимотей 2:18)

 Исус предсказал също, че в край-
на сметка разликата между истински-
те и фалшивите християни щяла да 
стане явна. Това се изпълнява именно 
днес — при „завършека на система-
та“. (Матей 13:30, 39)  nnDnn
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Ментален клуб на Командерия „Улпия“ 

На 01.04.2018 год.  в р-н Пълдин, 
гр. Пловдив, сестра Мария Ара-
баджиева, която е част от Ака-

демия за наука, изкуство и култура към 
Велик Приорат България, изнесе лекция 
на тема “Истинското учение за вселена-
та и битието; Как е изгубено древното 
познание?“ Практическо приложение 
на херметичната и окултна филосо-
фия“. Лекцията бе част от „Ментален 
клуб“ и на нея присъстваха членове на 
Командерия „Улпия“ гр. Пловдив, Ко-
мандерия „Княз Борис I“ гр. София и 
Командерия „Св. Св. Константин и Еле-
на“ гр. Пазарджик, гости и симпатизан-
ти. Темата бе приета с огромен интерес 
и бяха зададени множество въпроси. Тя 
стана повод за размисъл  на посетилите 
я, като мотивира всички да погледнат на 
вселената и битието от друг непознат до 
този момент ъгъл. Накрая всички си по-
желаха и обещаха, че тази лекция ще е  
началото на поредица от такива, които 
ще ни тласкат към самоусъвършенства-
нето ни!

Командерия „Света София“ съв-
местно с район Подуяне, Столична 
община на 11.05.2018г организира 

ежегодишния фестивал „ПАЗИМ БЪЛ-
ГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ“ 

В него взеха участие всички училища и 
детски градини от района. Лошото време 
и проливният джъжд не успяха да развалят 
празника, който беше преместен от парк 
„Герена“ в актовата зала на ОУ 49 „Бенито 
Хуарес“.

Фестивалът беше открит от Н.Пр. Ру-
мен Ралчев GCTJ, CMTH Велик Приор I на 
Велик Приорат България и уважен от Вели-
кия канцлер на ВП България Витан Иванов 
GOTJ и Великия Секретар на ВП България 
Светозар Стефанов  GOTJ , както и от кмета 
на район Подуяне Столична община госпо-
жа Ева Митова.

Празникът започна с песен на  отличничката на На-
ционалната музикална академия „Проф. Панчо Влади-
геров“ и ученичка на брат Владо Димов KTG, Криси. 
Фестивала беше воден от любимият на малки и големи 

БАТЕ ЕНЧО,  брат Енчо Данаилов KTJ. Децата показа-
ха страхотни умения и знания в областта на българските 
танци, песни и традиции.  Залата беше пълна и не поби-
раше всички желаещи да станат част от забавата.

Фестивал „Пазим Българските традиции“

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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По инициатива на Команде-
рия “Св. Игнатий Старо-
загорски”, с подкрепата на 

Командерия “Улпия” и Командерия 
“Св. София” се проведе волейбо-
лен турнир “Дами на розата”. В него 
премериха сили отборите на Марица 
Пловдив, ЦСКА София и Казанлък 
волей. Победител в турнира бе отбо-
ра на Марица Пловдив. nnDnn

Волейболен турнир

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ

Емблематичният паметник е 
посветен на загиналите през 
войните. Построен е през 

1944-1945 г. от инициативен коми-
тет и скулпторът Борис Кадийски. 
Дългогодишният кмет на с. Капитан 
Димитриево Иван Златинов сподели, 
че възстановяването на паметника в 
първоначалния му вид е негово от-
давнашно желание. Изчистването и 
реставрацията на паметника продъл-
жава 40 дни и е съобразено със специ-
фиката на материала – камък варовик. 
Освен почистването на войнишката 
фигура, бе облагородено и околното 
пространство, както и подходът към 
паметника. Средствата са осигурени 
от Министерството на отбраната. Из-
пълнител на реставрацията е колек-
тив с ръководител скулпторът Спас 
Киричев, който е тамплиер от Коман-
дерия „Св.Св. Константин и Елена“ в 
Пазарджик. nnDnn

Брат Спас Киричев възстанови 
войнишкия паметник в 
Капитан Димитриево
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На 25 май 2018г. Ри-
цари, Дами и Пос-
туланти от Коман-

дерията „Св. Св. Константин 
и Елена“ взеха участие в 
изпращането на абитуриент-
ката Мария, която е зрелост-
ничка от ЕГ "Б.Брехт" – гр. 
Пазарджик. Момичето бе 
подпомогнато от Команде-
рията със сума в размер на 
1800 лв., за закупуването на 
тоалет за бала и заплащане-
то на екскурзия. По стечение 
на обстоятелствата Мария 
губи родителите си преди се-
дем години и към момента е 
отглеждана от баба си. Тя е 
пълна отличничка и мечтата 
й е да стане лекар. В момента 
се подготвя за приемни из-
пити по химия и биология. 
Желаем й успех. nnDnn

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ

Постулант Марияна Папали-
чева, собственик на модна 
къща „Агресор“, направи 

бала на 5 деца от гр. Пловдив неза-
бравимо преживяване. Абитуриен-
тите бяха облечени с костюми по 
последни модни тенденции напъл-
но безплатно. За подбора на децата 
помогнаха всички членове на Ко-
мандерия Улпия, а след  това за тях 
се погрижиха модните експерти на 
г-жа Папаличева. nnDnn

Абитуриентска вълна
Командерия „Улпия“ 
помогна на 
5 деца да посрещнат 
абитуриентските си балове 
достойно облечени
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

На 21 април 2018 год. в Атина – 
Гърция, се проведе Пролетни-
ят Велик Магистрален Съвет на 

Ордена на Рицарите тамплиери на Йеру-
салим. Международтото ръководство на 
Ордена и Великите Приори заседаваха 
в дух на разбирателство, като обсъдиха 
стратегическите инициативи в развити-
ето на организацията, а също и ролята й 
за запазване на християнските ценности и 
подкрепата й за християните в беда.

Важна част от работата на присъства-
щите беше избора на нов Велик Командер 
и Велик Майстор на Ордена. 

За нов Велик Командер беше избран 
Кавалер Джордж МакЛийн - настоящ Ве-
лик Приор на Обединеното Кралство. Той 
замени изпълняващия Длъжността Велик 
Командир Кавалер Подполковник Томас 
Къртис.  Великия Командер Джордж МакЛийн официално беше въведен в длъжността си по 
време на вечерната Инвеститура в Атина още на същия ден, в който беше избран. Великият 
Командер МакЛийн е посветил живота си  на гражданското, корпоративното и християнското 
лидерство. По мнението на присъстващите Велики Приори той ще носи с чест отговорностите 
на новата си висша ръководна длъжност.

За нов Велик Майстор на OSMTH беше избран Полк. Дейвид Апълби - Велик Приор на 
Съединените Щати (Емеритус). Той ще замени настоящия Велик Майстор, Бригаден Генерал 
Патрик Реа в края на следващата международна среща на OSMTH, която ще се проведе през 
октомври 2018 г. в Белград, Сърбия. Пол. Дейвид Апълби се с блестяща кариера във военното, 
правно и християнско ръководство.

Великият Майстор и Великият Командер получиха най-много гласове измежду шест номи-
нации на висококвалифицирани и отличени лидери от Европа и Съединените щати за тези две 
най-висши длъжности. 

Насотящият Велик Майстор -  Бригаден Генерал Патрик Реа изказа задоволството си за ра-
ботата на Заместник-Великия Командер Томас Къртис през последната 2017 г. и първите чети-
ри месеца на 2018 г., чиято дейност допринесе изключително много за успешното провеждане 
на Великия Магистрален Съвет в Атина. nnDnn

Велик Магистрален 
Съвет на OSMTH
Атина
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Джордж Александър МакЛейн е роден през 1963 годи-
на. Има бакалавърска степен по математика и магис-
търска степен по технически финансов анализ.

Понастоящем Джордж МакЛейн работи като консултант 
по обучение, като съчетава тази позиция с почасова рабо-
та като лектор в Лондонския икономически университет 
(London School of  Economics). 

На 22 април 2016 година Джордж основава своя собст-
вена благотворителна компания заедно с Великия Маршал 
на OSMTH Антъни Кътбърт под названието „Фондация 
МакЛейн-Кътбърт“, Главната им дейност е финансиране и 
дарения на оборудвания, с цел напредък на образованието, 
изкуствата и духовността. 

На 20 април 2018 година, Джордж МакЛейн бе избран за 
Велик Командер на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йеру-
салим, с избирателният му манифест включващ цели като по-
дбиране на нови млади таланти за Ордена, развитие на дей-
ностите на Ордена в Обединените Нации и формирането на 
по-обширни връзки с църковни лидери и духовници.  nnDnn

Биографична справка

Велик Командер 
Джордж МакЛейн, GCTJ

Полковник /о.р./ Дейвид Апълби е роден през 1948 
година в Мисури. Завършил е бакалавърска степен 
по икономика в Щатски Мисурски университет 

(Missouri State University) и има докторат по право от Мисур-
ския университет (University of  Missouri). Практикува право от 
1976 година и е лицензиран да практикува във всички съдили-
ща в Мисури. 

Сега пенсиониран полковник, Дейвид има дългогодишна 
служба в активните и резервните войски на Американската ар-
мия. Той е ветеран от Виетнам и е получил многобройни на-
гради и ордени, включително „Легион за Заслуги“, Бронзова 
звезда и „Медал на бойния пехотинец“. 

Дейвид завършва и чуждестранна служба в Панама, Южна 
Корея, Германия и Белгия, служил е в 92-ра въздушна диви-
зия, 101-ва въздушна дивизия и многобройни военни едини-
ци в сътрудничество със специалните сили (Зелени Берета).

На 20 април 2018 година Дейвид Апълби е избран като 
новия Велик Майстор на OSMTH, най-висшата длъжност в 
Международния Орден на Рицарите Тамплиери на Йеруса-
лим. Като новия Велик Майстор, неговите цели са продъл-
жително сътрудничество с ООН и други неправителствени 
организации, комуникация между всички Синове на Авраам и 
поддържане на отворени пътища към Йерусалим.   nnDnn

Велик Майстор Полковник /о.р./ Дейвид Апълби, 
GCTJ, GMTJ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

На 8-10 юни 2018г. Големия Го-
дишен Конвент и Инвеститу-
ра на Велик Приорат Герма-

ния се проведе в Коптския православен 
манастир в гр. Хьокстер - Бренкхаузен, 
Северен Рейн – Вестфалия. Поради 
невъзможност поканеният Велик При-
ор на Велик Приорат България, Н.Пр. 
ген.-майор (о.р.), акад. Румен Ралчев 
да присъства, специално упълномоще-
ният Рицар Август Хаджипетров, KTJ 
от Командерия „Св. Игнатий Староза-
горски“ беше представител на Негово 
Превъзходителство и Велик Приорат 
България на германския Ритуал. 

 Главна тема на обсъжданията от-
ново бе тежките мигове и враждебна-
та заобикаляща среда в която живеят в 
наше време християните от коптската 
православна църква в Египет, обобще-
на в докладите на Проф. Райнер Ханиг 
("Египет вчера и днес") и Епископ Да-
мян - глава на коптската православна 
църква в Германия и духовен наставник 
на Велик Приорат Германия. Защита-
та от гонения на коптските християни 
- една от най-старите християнски де-
номинации, е един от самовъзприети-
те основни ангажименти на Братята и 
Сестрите Тамплиери от Велик Приорат 
Германия, като дипломатическите им и 
обществени активности в тази посока 
са придружавани от дарения на храни-
телни продукти, вещи от първа необ-
ходимост, медицински консумативи и 
други.

На предадените персонално поз-
драви от името на Н. Пр. Румен Рал-
чев към Братята и Сестрите участващи 
в Конвента, Великият Приор на Велик 
Приорат Германия Н. Пр. Герд Швагер 
отговори от високата си трибуна със 
специални благодарности във  встъпи-
телното си слово при започването на 
Ритуала по Инвеститурата и подчерта 
важността на особено близките контак-
ти с Велик Приорат България.

Големия Годишен Конвент също 
уважиха с присъствие Великия Коман-
дер Джордж МакЛийн, Д-р Марсел де 
Пичиото, както и гости от Белгия и 
Франция.   nnDnn

Конвент и Инвеститура 
на ВП Германия 
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През юни председателството 
на Съвета за сигурност на 
ООН преминава към Руска-

та федерация. Държавите-членки на 
Съвета изпълняват това задължение 
по реда, в съответствие с английската 
азбука.

Според постоянния представител 
на Русия в ООН Василий Небензя, 
ключовото събитие на Съвета за си-
гурност през юни ще бъде дебат по 
въпроса за тероризма в Близкия изток 
и Северна Африка. Той също така 
потвърди, че Русия е разпространи-
ла проекторезолюция за Украйна, а 
ЕС е представил свой собствен текст. 
Небензя не изключва, че и двата те-
кста ще могат да бъдат доведени до 
"общ знаменател". Държавите-членки 
председателстват Съвета по реда си в 
продължение на един месец, според 
английската азбука.

Съветът за сигурност се състои от 
15 членове на Организацията. Китай-
ската народна република, Франция, 
Руската федерация, Обединеното 
кралство и Съединените американски 
щати са постоянни членове на Съве-
та. Други десет непостоянни членове 
се избират от Генералната Асамблея 
за период от две години. Всяка година 
се извършва смяна на пет от тях.

Съветът за сигурност носи основ-
ната отговорност за поддържането 
на международния мир и сигурност. 

Това е единственият орган на ООН, 
чиито решения са задължителни за 
всички членове на организацията.

Жените често са основните жерт-
ви на тероризма .

 Момичетата и жените по света 
често се експлоатират, подлагат се на 
насилие и се взимат в сексуално роб-
ство, а тези които по някакъв начин 
са свързани с терористи, често изпа-
дат от социалната си среда. Същевре-
менно жените играят ключова роля в 
борбата срещу тероризма: някои от 
тях участват в контратерористичната 
дейност по местата им, други работят 
с жертвите на тероризма. Това зая-
ви заместник-генералния секретар и 
ръководител на Контратерористич-
ното управление на ООН Владимир 
Воронков, по време на мероприятие, 
посветено на ролята на жената в осъ-
ществяването на  Глобалната контра-
терористична стратегия на ООН. То 
се проведе в рамките на 62-та сесия на 
Комисията на ООН по положението 
на жените.

Вниманието на участниците в 
дискусията беше насочено върху си-
туацията, когато жените отиват в дру-
ги страни, за да се присъединят към 
редиците на терористи, а след това се 
връщат у дома с децата си. По мне-
нието на заместник-генералния се-
кретар на ООН, за да се решат тези 
и други проблеми е необходимо на 

национално равнище да се обединят 
усилията на женските организации  и 
контратерористични подразделения 
в тези страни.

Съветът за сигурност на ООН не 
успя да приеме проекторезолюция 
за предоставяне на международна за-
крила на палестинци, живеещи на те-
риториите, окупирани от Израел и в 
ивицата Газа. 

Тя бе предложена от Кувейт от 
името на група арабски държави. 
Документът беше подкрепен от 10 
държави, включително Русия, но Съ-
единените щати наложиха вето, като 
гласуваха против него. Четири държа-
ви се въздържаха.

Постояният представител на Ку-
вейт в ООН Мансур Айяд ал Утейби 
нарече проекторезолюцията "пре-
теглена и обективна", напомняйки, 
че тя включва формулировката на 
предишните резолюции на Съвета 
за сигурност по този въпрос, както и 
призивите за спазването на междуна-
родното хуманитарно право и права-
та на човека за защитата на мирното 
население,  както и "привличането 
под отговорност пред съда на всички 
нарушители.  

Постоянният представител САЩ 
в ООН Ники Хейли заяви, че нейната 
делегация е против резолюцията, тъй 
като тя не споменава  ХАМАС, а цяла-

Áðàò Äèìèòúð Âëàäèìèðîâ, KCTJ 
Ïðåäñåäàòåë íà Îðãàíèçàöèîííàòà 
Êîìèñèÿ íà Âåëèê Ïðèîðàò Áúëãàðèÿ

ООН

ООНООН
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та отговорност за насилието е на Из-
раел. Според нея в документа е изло-
жено «грубо и едностранно виждане 
за това, което е станало в Газа ».

Последното избухване на насилие 
последва трагичните събития в Газа, 
когато израелската армия използва 
огнестрелни оръжия, за да разпръсне 
демонстрантите. От края на март там 
са убити 87 палестинци, включително 
12 деца. Още 29 палестинци, вклю-
чително три деца, за загинали при 
други обстоятелства. Над 12 души са 
били ранени. Тези цифри са цитира-
ни в речта на върховния комисар на 
ООН по правата на човека Зейд Раад 
Ал Хюсеин,който призова Израел да 
спре "умишленото убийство на па-
лестинци" и да спре окупацията на 
палестинската територия.

САЩ имат различна представа за 
ситуацията. "Терористичната група 
ХАМАС носи главната отговорност 
за ужасните условия на живот в Газа, 
- каза Ники Хейли в петък на Съвета 
за сигурност. – Именно ХАМАС е  е 
фактически правителството на Газа 
през последните 11 години.“ Според 
американската делегация по-голямата 
част от хората, убити от Израелските 
отбранителни сили в Газа не са мир-
ни жители, а членове на  ХАМАС. 

Председателят на Съвета за сигур-
ност през юни, Постоянният пред-
ставител на Русия Василий Небензя, 
представи предложеният от САЩ 
свой проект за гласуване. Само деле-
гацията на Съединените щати гласува 
за него. Три държави, включително 
Русия, се противопоставиха и 11 дър-
жави се въздържаха.

За 70 години от съществуването 
на "Сините каски" повече от 3 700 
военнослужещи, полицейски служи-
тели и представител на гражданския 
персонал на мироопазващите мисии 
са загинали при изпълнение на задъл-
жениятя си. 

Говорейки на церемонията в се-
далището на ООН в Ню Йорк за да 
почете паметта им, генералният се-
кретар на ООН Антониу Гутериш 
припомни, че само миналата година 
132 миротворци от 37 страни са загу-
били живота си. Според ръководите-
лят на ООН, събитията от изминалата 
година са показали ефективността на 
мироопазващите операции на ООН. 
Благодарение на успешните усилия за 
възстановяване на стабилността в Кот 
д'Ивоар и Либерия, мисиите на ООН 
са приключили своята работа в тези 
страни. На  церемония в ООН той 
посмъртно награди с медала "Даг Ха-
марскьолд"  128 мъже и жени, които 
са починали, «при служба под флага 
на ООН».  nnDnn
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БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК 

Церемониалмайсторе, запалете 
символа на Светлината, който 
ще освети нашата работа“.

Всеки присъствал на ритуален Съ-
бор на Командерия в Ордена на рица-
рите тамплиери на Йерусалим – Велик 
Приорат България, е чувал тези думи на 
Командера. Те приканват Церемониал-
майстора да запали трите бели свещи, 
поставени от лявата страна на централ-
ната маса. Церемониалмайсторът ги за-
палва една по една, като винаги започва 
от свещта, разположена отляво.

Командерът продължава: „Тези све-
щи символизират Св. Троица - Отец, 
Син и Светия Дух“.

Отец, Син и Светия Дух – сакрална-
та Троица на християнството. Светата 
Троица на цялата христова религия, 
залегнала във всички молитви и в Сим-
вола на вярата. 

Знаем ли с точност какво означава 
тя? Известно ли ни е откъде произхож-
да, кои са нейните елементи и тяхната 
религиозна същност? Защо тя създава 
така нареченото триединство в нашата 
религия, в нашата вяра?

На тези, а и на други въпроси ще се 
опитаме да дадем отговор в настоящото 
изложение.

Самата дума или понятие „Троица“ 
не се среща никъде в Библията. Квинт 
Септимий Тертулиан, смятан за баща 
на латинската теология и първи автор 
на християнска литература на латински 
език, използва понятието „Троица“ 
чак към края на II в. сл. Хр. Едва към 
края на IV и V в. сл. Хр. понятието е 
широко разяснено. То се явява основ-
на доктрина за цялото християнство. 
Вярата в „Троицата“ се поддържа от 
повечето негови разклонения. Това е 
т.нар. тринитарианство в богословска-
та наука. Според тринитарианството 
Бог е едно единствено същество, което 
съществува едновременно като три от-
делни личности. Това са три личности, 

наречени „хюпостасис“, т.е. – личност 
във взаимоотношение. Те са: Бог Отец, 
Бог Слово /логосът, въплътен в Иисус 
от Назарет/ и Бог Свети Дух. Трите за-
едно съставляват Светата Троица.

Историческото учение за Светата 
Троица се състои от три основни твър-
дения:

1. Има само един Бог.
2. Бог Отец, Син и Светия Дух за-

едно /неразделно, единонасъщно/ са 
Бог.

3. Отец, Синът и Духът са три раз-
лични личности в самата Света Трои-
ца.

Съчетанието на тези три твърдения 

Áðàò Ñâåòîçàð Ñòåôàíîâ – Áðàò Îð, GOTJ
Âåëèê Ñåêðåòàð

СВЕТАТА ТРОИЦА
/Част 1/



Òàìïëèåð • þíè 2018 ã.     63  

не може да се срещне на нито едно мяс-
то в Библията. Въпреки това в Библи-
ята съществува основна теза, от която 
може да се направи извода, че Бог е 
Троица – това е основата на тринити-
арната изповед.

В Стария Завет основните свидетел-
ства говорят за единствеността на Бога.
Еврейските молитви и особено Шема 
от Второзаконие утвърждава: „Слушай, 
Израилю: Господ Бог наш, е Господ 
един“, или още: „Яхве, нашият Бог, е 
един Господ“. Подчертано е, че вър-
ховният повелител, единонасъщният 
Творец на Израил няма нему равен или 
съперник. Ако не се държи сметка за 
изявата на Иисус Христос, то е повече 
от видно, че Старият Завет утвърждава 
абсолютен монотеизъм. Това е главни-
ят отличителен белег както на юдаизма, 
така и на исляма.

По-късните апологети на хрис-
тиянството изповядват, че монотеиз-
мът трябва да бъде тълкуван по т.нар. 
„включващ начин“, т.е. че Бог е един, 
но обхваща повече от една личност. 
Първото обяснение на това е, че Иис-
ус е една единствена и обща ъсщност с 
Бога Отец. Малк опо-късно идва схва-
щането, че Бог съществува в три лица 
и това отново не му пречи да е един. 
Всички тези три лица са вечни и имат 
отделно съществуване, но една един-
ствена божествена природа. Именно 
тази постановка се превръща по-късно 
в своеобразен лакмус, чрез вярата в кой-
то се проверява принадлежността на 
човек към християнството. Сетне идва 
и още едно схващане – това за Иисус 
Христос, който като Син Божи има 
също две проявления – едното – на-
пълно човешко, а другото – напълно 
божествено.Затова той често е наричан 
Богочовек.

От своя страна Стария Завет допус-
ка известни загатвания за множестве-
ност на самия Бог, въпреки подчерта-
ния монотеизъм. Те са: собствената реч 
на Бога в Битие, където той говори за 
себе си в множествено число: „След 
това рече Бог: да сътворим човек по 
Наш образ и по Наше подобие“ и „И 
рече Господ Бог: ето, Адам стана като 
един от Нас да познава добро и зло“. 
Но от друга страна множественото чис-
ло би могло да се възприеме като израз 
на божественото разсъждение, при ко-
ето множествеността навява алюзия за 
господарство.

Друго загатване за множественост 
са случаите, при които се говори като 
че ли за две отделни личности – „Бог“ 
и „Господ“. В Псалм 45 се казва: „Зато-
ва, Боже, твоят Бог те е помазал с миро 
на радост“. А също в Битие, където се 
явяват три „божествени“ ангела – пред 
Авраам, за да му донесат вестта, че жена 

му Сарра ще роди син, и малко по-къс-
но – когато същите трима мъже отиват 
в Содом, за да станат свидетели на раз-
врата в града и „поплакът“ срещу него. 
След това, по тяхна поръка, Господ уни-
щожава града. Монотеистите отговарят 
на тези свидетелства с твърдението, че 
винаги Бог се изявява чрез божествен 
посредник /обикновено – ангел/. В 
тозди антгел Бог обитава и той се явява 
представител на самия Бог.

Множественост в проявленията на 
същността на Бог може да се потърси 
и в словото на Бога. Например в Битие: 
словото на Бога действа при самото сът-
ворение, а не самия Бог: „Рече Бог: да 
бъде светлина. И биде светлина“ и още 
– в Псалом 33: „Чрез словото на Гос-
пода станаха небесата и чрез диханието 
на устата Му – цялото им множество“. 
На това монотеистите възразяват, че 
видите ли, това са само свидетелства на 
могъщите заповеди на Бога, само тяхно 
проявление. Бог е един и единствен.

Израз на множествеността е и мъд-
ростта на Бога. Тя е съзидателна, както 
е отбулязано в Притчи: „Не вика ли 
мъдростта?... Към вас, човеци, викам... 
Всичките думи на устата ми са справед-
ливи“. Въпреки че това би могло да се 
изтълкува и като олицетворение на са-
мата Божия собствена мъдрост.

Синоптичните евангелия предста-
вят Иисус като най-висшия изпълнител 
на Божието месианско изкупление. Той 
е представен като Месия, въпреки че 
не му се приписват божествени черти. 
Имаме единствено някакви загатвания 
за синовност спрямо Бога Отец. На-
пример в Евангелие от Матея се казва: 
„Всичко Ми е предадено от Моя Отец, 
и никой не познава Сина, освен Отец; и 
нито Отца познава някой, освен Сина, 
и комуто Синът иска да открие“. В 
Евангелието от Марко: „А понеже още 
имаше едничък син, обичен нему, най-
сетне изпрати и него при тях, думайки: 
ще се засрамят от сина ми“. И при Лука: 
„Ангелът й отговори и рече: „Дух Све-
тий ще слезе върху ти, и силата на Все-
вишния ще те осени; затова и Светото, 
Което ще се роди от тебе, ще се нарече 
Син Божий“. В тези текстове Иисус е 
представен като Син на Бога, единствен 
и неповторим.

Земните деяния на Иисус също го-
ворят за неговата божественост. Той из-
вършва чудеса – изцелява неизлечимо 
болни, избавя от греховете, като пред-
лага божествено опрощение и божест-
вена закрила на всички онези, които по 
една или друга причина са отхвърлени 
от обществото. В Евангелието от Мар-
ко: „Но за да знаете, че Син Човеческий 
има власт на земята да прощава грехове 
(казва на разслабения): тебе казвам: ста-
ни, вземи си одъра и върви у дома си“. 

И при Лука: „Ней пък рече: прощават 
ти се греховете. И тия, които седяха с 
Него, на трапезата, почнаха да си думат: 
кой е Тоя, дето и грехове прощава? А 
Той рече на жената: твоята вяра те спа-
си; иди си смиром“. 

Очевидно Синът на Бога е надарен 
с неговите качества и има същите пре-
рогативи. Може да се каже, че Бог се 
проявява и съществува чрез Сина си, а 
също и обратното – че Синът е израже-
ние на Бога. Абсолютната идентичност 
между двете категории установява идея 
за една единствена личност във две 
взаимоотношения /досега/. Към него 
ще бъде прибавено и третото – това на 
Светия Дух, или на Логоса. Тогава ще 
бъде изпълнена тринитарната идея. За-
сега обаче тя е само бинитарна, двойн-
ствена – Бог Отец и Бог Син. Бог има 
две лица. Но те не са достатъчни за да 
се изведе твърдението за божествената 
синовност на Иисус. Едно от доказа-
телствата за това е, че и ученицитена 
Иисус след него също извършват чу-
деса, без при това някой да ги назовава 
Божии Синове. Те също опрощават 
грехове /дадена им е тази власт/, участ-
ват в единството с Отеца и Сина на рав-
ни начала.

Според евангелията иисус приживе 
предрича, че след смъртта си ще се въз-
несе при Бог Отец и ще заеме място-
то от дясната Му страна. Марко пише:  
„Иисус Му рече: Аз съм; и ще видите 
Сина Човечески да седи отдясно на 
Силата и да иде на небесните облаци“. 
Това твърдене влиза в известно про-
тиворечие с постулатите на юдаизма, 
изразени от някои равини, а именно, 
че само на Давид ще е позволено да 
седне отдясно на Господ. В Псалом 110 
е казано: „Господ каза на моя Господ: 
„Седи от дясната Ми страна, докато 
поставя Твоите врагове за подножие на 
нозете Ти.“

От всичко казано до тук може да се 
направи извод, че Иисус се смятал за 
Месия, който е съществувал предвари-
телно, за божествен посредник, окичен 
с голяма слава и правомощия. Но в съ-
щото време той се явява творение, в ко-
ето самият Бог обитава по неповторим 
начин. Това е чувствително по-различ-
но от идеята за Божи Син. 

Обаче има нещо, с което Иисус се 
издига над горната критика, а именно, 
че той обещава на учениците си, че ще 
им изпрати Светия Дух от небето. Са-
мият Свети Дух ще се яви като посред-
ник на Бог Отец и Син в тях. Ето  тук 
започва идеята за тринитаризма, утвър-
дена по-късно в Никейския символ на 
вярата и в атанасиевия символ на вяра-
та.   nnDnn

Продължава в следващия брой
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Акашовите записи нахлуха в 
езотеричния вакуум на българ-
ското обществено съзнание и 

познание с падането на „желязната 
завеса“. За някои наши сънародни-
ци, робуващи на обсебилата мислите 
на множеството през далечната 1989 
година политическа подозрителност, 
Акашовите записи бяха изнесени от 
приближени на генерал Кашев тайни 
записи. Който не помни или още не е 
бил роден, да му кажа, че ген. Кашев, 
светла му памет, беше знаещият всич-
ко за всички шеф на УБО при Тодор 
Живков. За други важността на Ака-
шовите записи се изчерпваше с кате-
горичното „Мани, не ме занимавай с 
глупости!“. Трети обаче припознаха 
Акашовите записи като бащиния, ко-
ято по неведоми причини им бе поз-
волено да експлоатират за величаене-
то на своето его, благото на джоба си 
или и двете.

В претрупаното ни от информа-
ция битие за Акашовите записи или 
хроники има колкото душата ти иска 
писания – верни, лъжовни, вредни, 
фантазия. Как любопитният човек да 
разбере кое е истина и кое не? Всеки 
ли има достъп до тях или допускът е 

избирателен? Ако е само за избрани 
човеци, на какви изисквания трябва 
да отговарят? Възможно ли е чрез 
курсове, медитации всеки да достигне 
и ползва информацията в Акашовите 
хроники? Крие ли опасност досегът с 
това невидимо енергийно информа-
ционно поле?

Êàêâî ñà Àêàøîâèòå 
çàïèñè? 

На санскрит думата „акаша“ означа-
ва етер или онази все¬проникваща, 
невидима, неуловима енергия, в коя-
то се съхранява знанието за всичко 
и всеки, за всяко време и простран-
ство. 

Всяка планета, независимо докъде 
е стигнала еволюцията на разумните 
същества, които я обитават, а дори и 
да е безлюдна, притежава своите Ака-
шови записи, обградена е от такова 
информационно поле. Казано с пра-
вилните думи, съгласно вселенската 
терминология Акашовите записи, как-
то ги наричат земляните, са полевите 
структури, изграждащи Вселената. До 
тях имат достъп няколко от адептите 

от Шамбала и още няколко човека на 
Земята, които са не само Призвани и 
Избрани, но са и малка частичка от 
единиците Посветени. Причината е 
основателна. Всеки, който има достъп 
до полевите структури на планетата 
Земя и на човечеството, има силата да 
променя естествения ред на Живота, 
да предотвратява събития, да прово-
кира събития, да не допуска раждане-
то на определени хора, да прекъсва 
преди времето му нечий живот. Вла-
деещият тези умения дори има властта 
да унищожи живота на Земята и сама-
та планета. Представете си какво би 
се случило, ако хора като Ленин, Ста-
лин, Хитлер, заобиколени от немалко 
свръх одарени за незримото хора, мо-
жеха да стигнат до Акашовите записи. 
Какво ще се случи с човечеството, ако 
някои съвременни политици, религи-
озни водачи, военни имат достъп до 
Акашовите записи?

Бих казала, че няма да има кой 
да ни прочете завещанието. Няма да 
има и кой да го чуе, защото полеви-
те структури са деликатна материя и 
прескочи ли се определена граница 
на промяна, разрухата е светкавична, 
унищожението – мигновено.

Акашовите записи
Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà - Àëåíà, DCTJ
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ВСЕЛЕНАВСЕЛЕНА
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Информацията в Акашовите за-
писи е абсолютно недо¬стъпна за 
всеки, независимо дали е феномен, 
ясновидец, маг, контактьор или нада-
рен свише. Ще ви дам един пример. 
Представете си, че по ул. „6 септем-
ври“ в София крачи и си проветрява 
мислите някой свободен от работа и 
грижи или пък милеещ за родината 
си отговорен гражданин. Минава по-
край Министерството на вътрешните 
работи и му хрумва свежа, оригинална 
мисъл. Казва си човекът: „Я да отскоча 
аз да разгледам какви документи има 
в секретния отдел на министерство-
то. Пък може и в секретния отдел на 
разузнаването да се поровя.“ Според 
вас каква ще бъде последицата? Или 
ще го арестуват, или ще го отпратят 
с разбиране, както се постъпва с луд 
човек. И ако тези държавни секрети 
са скрити зад девет ключа, то Вселен-
ските Акашови записи са заключени 
зад 999 ключа. 

Вселенските тайни не са разграден 
двор и не канят кандидатите за слава 
да ги разгледат, че да си правят мето-
дики, курсове и майсторски класове 
за работа с Акаша. За да имат право-
то малцината Посветени да „четат“ в 
полевите енергийни структури, в Ака-
шовите записи, трябва да притежават 
едно много важно качество: да са от-
говорни, не според земните, а според 
Вселенските критерии, за да не се из-
кушават да променят историческите 
факти, когато странстват във времето 
и пространството. Промяната на исто-
рията във вековете, както много пъти 
вече казах, може да доведе до разруха 
на планетата Земя, а и на околните 
планети, които са дом на разумни съ-
щества на по-високо от нашето ниво 
на развитие. Във Вселенския простор 
всичко е взаимно свързано. 

Такива са фактите. Вие обаче ще 
попитате, след като достъпът до Ака-
шовите записи е невъзможен, защо 
има курсове, обучение, медитация, 
молитви, чрез които едва ли не за все-
ки минал през тях и научен как да го 
прави Акашовите записи са отворена 
книга – разлиствай, чети, променяй 
каквото ти скимне.

Îáó÷åíèå çà âÿðâàùè 
íàèâíèöè

Има такива курсове и ще продължи 
да има. Наивност, съчетана с отказ от 
мислене и самозаблуда в собствените 
възможности, е често срещано състо-
яние при хората. Ще дам пример за 
тези курсове чрез извадки от писмо, в 
което се искаше отговор от мен:

„Открих обучение за Акашовите 
записи. 

Не знаех кое е бяло и кое е черно, 

отидох първия ден на въпросния курс. 
Вечерта вкъщи ме налегна паническа 
криза. Поставиха ми диагноза обсе-
сивно-компулсивно разстройство. Не 
спах почти цяла нощ. Когато осъзнах, 
че трябва да спра курса – всичко из-
чезна и се успокоих. Осъзнах, че до 
Бога, Божественото, Всемира не се 
стига по изкуствено създадени от хо-
рата пътеки. 

При това положение може ли да 
си „прилепя“ болести от групата и 
обучаващите? Ние правихме някакъв 
ритуал, при който уж се влизаше два 
пъти в Акашовите записи.“

Въпросите имат категоричен от-
говор, но междувременно научих, че 
е излязла книга за Акашовите хрони-
ки с автор българин. Поръчах да ми я 
доставят от книжарница за езотерич-
на литература. Отговориха ми, че са 
отказали да вземат книгата, защото 
била несериозна и подвеждаща, кое-
то не означава, че на други места не 
се продава. Не ме интересува какво 
по същество е написано в книгата, 
защото знам, че е невярно. Исках да 
разбера дали човекът, позволил си 
наглостта да пише подобна книга не 
като фантастика, а като умения, е про-
фан с болно его, измамник, намерил 
начин да спечели лесни пари, или 
човек с диагноза, прехвърлила го на 
срещуположния бряг на нормалност-
та. Позволявам си да бъда толкова 
груба и не се извинявам, защото аз, а 
не този „Акашов хроникьор“ отнесох 
присмеха и подигравките на един при-
ятел американец. Човекът ме попита: 
„На вас, българите, не ви ли омръзна 
да се излагате с тази демонстрация на 
възможности да общувате с незримия 
свят. Защо смятате, че градите автори-
тет и някой ще ви обърне внимание, 
като измисляте абсолютно невъзмож-
ни неща.“ Как да му отговоря? 

В началото на 90-те, когато в Бъл-
гария сякаш от нищото се нароиха 
всякакви магове и осенени, смятах, 
че ще минат 5-6 години, здравият 
разум на народа ще си каже думата 
и ще прати цялата тази сбирщина в 
забвение. Уви, грешила съм. С всяка 
изминала година те стават все повече 
и все по феномени, като този, дето 
твърди, че гадае чрез кодовете на Ат-
лантида или една друга дето практи-
кува рейки на Атлантида. Да се смееш 
ли, да плачеш ли на това творчество. 
Толкова експедиции се направиха за 
търсене на Атлантида и светът още не 
знае къде е тя, но нашенците вече и 
кодовете са й разгадали, каквото и да 
означава това и с рейки на атлантите 
лекуват. Сигурно последният атлант 
им е доверил тайната. 

Тъжно ми е, че България се е пре-

върнала в такъв резерват на невъз-
можни феномени. Още по-тъжно ми 
е, че очевидно има търсене на такива 
хора. Единственото успокояващо е, 
че никой извън България не ги взима 
насериозно, независимо те с какво се 
хвалят.

Не съществуват каквито и да било 
методи, обучения, ритуали, посред-
ством които земен човек да стигне до 
енергийните полета и да разчита Ака-
шовите записи.

Какво всъщност представляват 
курсовете за обучение „осигуряващи 
достъп“ до Акашовите записи. 

Те са опит за контактьорство на 
най-примитивно ниво. Дали е опас-
но? Разбира се, дори много. Ето ви 
и отговора, който прочетох в сайт, 
рекламиращ това обучение. „Все пак 
става дума за контактьорство и тъй 
като енергията е „чужда“, е възмож-
но пребиваването в нея да доведе до 
известен дискомфорт. Когато работи-
те със собствените си записи – не е 
необходимо да ги затваряте, тъй като 
тази енергия е вашата и няма да ви по-
влияе дискомфортно.“ 

Отговор на въпросите как ще раз-
береш, че си в чужди записи, за да из-
бегнеш дискомфорта, как ще си сигу-
рен, че не те залъгва, плаши, величае 
душа от Астрала, и още – не е ли не-
почтено да влизаш в чужди Акашови 
записи, в чужди тайни, обучителят не 
дава.

Няма как и не искам да попреча 
на когото и да било да се обучава в 
каквито иска методики и курсове, но 
е добре да знаете, че всички те не ви 
помагат да заживеете в хармония със 
себе си и със света, ако очаквате да се 
случи чудо без усилия от ваша стра-
на. Участието в подобни обучения е 
форма на обсебване. Често е примам-
ливото лице на сектантски формиро-
вания, прикрити зад фасадата „Духов-
ност“. Освен обсебването съществува 
и реалната опасност за физическото 
тяло при членство в подобни групи. 
Опитът да навлезете в каквото и да 
било енергийно поле, особено по 
време на групова медитация, може да 
внедри в тялото ви болестите на хора-
та, с които сте в групата, или на този, 
който ви обучава. В началото те са 
латентни. Когато след време неочак-
вани болежки се проявят във вашето 
иначе здраво тяло, групата ли ще ви 
лекува? Уверявам ви, че няма. Страда-
нието ще е само за ваша сметка и въ-
просите без отговор: Защо точно на 
мен се случва. И ако е минало повеч-
ко време, няма и да се сетите, че сте 
се опитали да надникнете в забранени 
територии.  nnDnn



В последните години е много мо-
дерно да изследваме втамин Д 
и  да го приемаме като добавка 

към храната.Разбира се темата вълнува 
повече дамите, но съвсем не значи , че 
мъжката част на планетата не ползва 
и не зависи от този подценяван вита-
мин.

Витамин Д се формира в кожата и 
по това се отличава от другите витами-
ни, които човекът не може да си про-
извежда и приема с храната. 

На учените са били неободими  
повече от 200 години, за да бъде до-
казана ролята  на мастноразтворимия 
витамин D, който е част  от една от 
най-важните групи на хранителни-
те съставки  за човешкия организъм.
Първите наблюдения насочващи към 
наличието на такова вещество е  било 
откритието, че консумацията на мас-
ло от черен дроб на треска повлиява 
изключително благоприятно хората с 
рахит, заболяване което в наши дни се 
наблюдава по- рядко , но в миналото 
е било тежко страдание.В някои части 
на планетата рахитът при деца е имал 
характера на тежки пандемии.

Витамин D е открит през 1782 г. и 
изолиран  в началото на 1920 г., като 
днес, в началото на 21 век, вече е из-
вестна не само неговата превантивна 
роля срещу рахитоподобни състоя-
ния, но и особено благоприятното му 
въздействие върху различни органи и 
системи в човешкия организъм.  Не-
достигът  и ниските нива в човешкия 
организма водят до развитието на 
много патологични състояния, в това 
число сърдечно-съдови и неопластич-
ни заболявания, както и понижени съ-
противителни сили и диабет.

Витамин D принадлежи към група-
та на мастноразтворимите витамини, 
като в природата се среща изключи-

телно рядко. Под формата на активен 
витамин съществува най-вече в проду-
ктите от животински произход, сред 
които се открояват рибните черно-
дробни масла, черният дроб, живо-
тинските мазнини, кравето масло и 
яйчният жълтък. Мастноразтворимият 
витамин съществува в няколко разно-
видности (D1, D2, D3, D4 и D5), но с 
лекарствено значение са само витамин 
D2 (ергокалциферол) и витамин D3 
(холекалциферол. Синтезират се от 
холестерол, а основният негов източ-
ник за човека е 7-дехидрохолестеролът 
на кожата, от който се получава при 
облъчване с ултравиолетови лъчи.

Витамин Д може да се приема чрез 
храна или хранителна добавка, но най-
добрият начин за набавяне на здраво-
словни количества, всъщност е чрез 
излагане на слънце.  

Витамин Д има различно действие 
върху органите и ситемите в човешкия 
организъм:

• Поддържане на здравето на кос-
тите и зъбите;

• Подкрепяне здравето на имунната 
система, мозъка и нервната система;

• Регулиране нивата на инсулин и 
превенция на диабет тип 1 и 2;

• Подпомагане на белодробната 
функция и здравето на сърцето;

• Повлияване върху процесите, 
участващи в развитието на рак;

• Повлияване върху бременност 
(намален риск от цезарово сечение и 
прееклампсия);

• Аутизъм, болестта на Алцхаймер 
и други мозъчни нарушения.

Смята се, че витамин D е преван-
тивно средство за автоимунни заболя-
вания като аутизъм, сърдечносъдови 
заболявания, диабет, високо кръвно 
налягане, невромускулни заболявания, 
остеопороза, хронични болки, на-
стинка и др.

Недостатъчното наличие на вита-
мин D се свързва със сериозни забо-
лявания като рак на гърдата и дебелото 
черво, меки кости, остеомалация и по-
качване на тегло, депресия и др.

Основните  симптоми за дефицит 
на витамин Д са болка в костите и лип-
са на мускулна сила. При някои хора 
обаче симптомите могат да са по-фи-
ни и трудно доловими

Õèïîâèòàìèíîçà ¹1 â ñú-
âðåìåííèÿ çàïàäåí ñâÿò!

Установено е, че дефицитът на вита-
мин D е най-разпространеният в мо-
дерните държави извън екваториалния 
и тропическия пояс. Това се отнася 
особено силно за страните от Север-
на Америка, Европа, Азия и южната 
част на Южна Америка. Най-страда-
що е населението в северните щати на 
САЩ, скандинавските страни, Велико-
британия и Русия. Въпреки ролята на 
географското положение, не са малко 
и местата в тропическия пояс, чието 
население страда от дефицит на вита-
мин D. Определени групи от населе-
нието са подложени на по-висок риск 
от дефицит. Това са най-често лица в 
различни медицински състояния, бре-
менни жени и принадлежащите към 
раси с по-тъмна кожа.

Êàêâî òðÿáâà äà çíàåì çà 
âèòàìèí D?

Уникалността на витамините се 
състои в това, че в минимални коли-
чества са абсолютно необходими за 
поддържане на нормалната дейсност 
и здравето на човека и животните, 
както и за тяхното правилно развитие. 
Липсата им в храната нарушава пра-
вилното протичане на почти всички 
физиологични процеси. Изключение 

Слъччевият витамин, или 
какво знаем и какво не 
знаем за Витамин Д
Ñåñòðà ä-ð Åìèëèÿ Àïîñòîëîâà, DTJ
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в това отношение не прави и витамин 
D, за който вече съществуват достатъч-
но научни факти, доказващи неговата 
превантивна и лечебна функция.

Доказани ползи на Вит Д  при хо-
рата са :

• Понижаване риска от падане и 
костни фрактури при възрастни хора. 
По-силен ефект се отбелязва при ком-
бинирането му с калций;

• Подобряване на мускулната и 
невралната функционалност при въз-
растни хора;

• Понижен риск от настъпване на 
сърдечно-съдови заболявания или ус-
ложнения при такива заболявания;

• Доказана е пряката връзка между 
нивата на витамин D и високото кръв-
но налягане. По-високи концентрации 
на витамина водят до понижаване на 
кръвното налягане;

• Директно влияе върху регулира-
нето на секреция на паратиреоиден 
хормон. Използва се като референтно 
лекарство;

• Драстично понижаване (50%) на 
риска от поява на рак на дебелото чер-
во;

• Намалява настъпванията на асма-
тични пристъпи при млади индиви-
ди;

• Високи нива на витамин D при 
деца се свързват с по-голям растеж на 
височина. Подобен ефект при въз-
растни хора не се отбелязва;

• Подобряване на секрецията на 
инсулин при лица, болни от диабет 
тип II или лица в риск. Ефектът се 
свързва пряко със защитните свойства 
на ниво панкреас;

• Подобряване на инсулиновата 
чувствителност в резултат от подо-
бряване на секрецията на инсулин от 
панкреаса;

• Редуциране на възпаленията при 
системен лупус еритематозус (вълчан-
ка);

• Редуциране на симптомите при 
туберколоза;

• Слабо понижаване на нивата на 
триглицеридите в кръвта след дълго-
срочна употреба;

• Повишаване на нисък тестос-
терон с 30% при мъже след едного-
дишна употреба. Ниският тестостерон 
може да е в резултат на дефицит на 
витамина;

• Високите серумни нива на вита-
мин D подобряват метаболизма и ус-
вояването на калция;

• Понижава драстично риска от 
развитие на множествена склероза, 
както и редуцира някои от симптомите 
при вече настъпила такава;

• Суплементацията на витамин D 
се свърза с понижен риск от поява на 
рак на гърдата, рак на панкреаса, рак на 
простатата и рак на яйчниците;

• Дефицитът на витамин D се 
свързва с лошо настроение и депре-

сия, като е установена пряка връзка 
между суплементацията с витамин D 
и редуциране на симптомите при де-
пресия;

• Оптимални серумни нива на вита-
мин D въздействат положително вър-
ху качеството на семенната течност.

Êàêâè ñà ïðåïîðú÷èòåëíè 
äîçè âèòàìèí D?
Препоръчваният дневен прием на ви-
тамина за възрастни мъже и жени ва-
рира между 400 IU и 800 IU, но пове-
чето изследвания установяват, че това 
е крайно малка и неефективна доза.

Въз основа на практиката може да 
се изведат следните препоръчителни 
дози:

• За възрастни мъже и жени - ми-
нимална ефективна доза от 2000-3000 
IU дневно;

• За спортуващи - 3000-5000 IU 
дневно;

• За болни от остеопороза и рахит 
- 5000-10 000 IU;

• За бебета и малки деца - 500-1000  
IU дневно;

В някои случаи високи дози на 
витамин D могат да доведат до инток-
сикация. Не се препоръчва всекидне-
вен прием от над 20 000 IU. Ако обаче 
приемате витамина веднъж седмично, 
тогава токсичната доза надвишава 300 
000 IU.

Íàáàâÿíå íà âèòàìèí D îò 
õðàíà è ñëúíöåòî

Хранителните източници, които 
съдържат значими количества вита-
мин D са сравнително малко. Две кате-
гории храни  са основни източници:

• Масло от дроб на треска - кон-
центрацията зависи от източниците 
на маслото и начина на преработване. 
Имайте предвид, че 1 мл масло осигу-
рява 2.54-2.78 мкг витамин D;

• Млечни продукти - млякото се 
счита за основен източник на вита-
мин D, като концентрациите зависят 
отново от качеството на млякото и 
преработката. За информация, 230 мл 
пастьоризирано мляко осигуряват 100 
IU витамин D, което е крайно недос-
татъчно.

Основният природен източник на 
витамин D е слънцето. UV лъчите вли-
зат в контакт с кожата и складираният 
7-дехидрохолестерол се конвертира в 
холекалциферол (D-3). 

В някои случаи обаче има факто-
ри, които редуцират синтезирането на 
витамин D от слънчевите лъчи:

• В географските ширини, които са 
по-далеч от екватора синтезирането на 
витамин D е по-ниско, заради слабите 

UV лъчи;
• Времето и сезона. Облаците 

и тъмнината редуцират слънчевите 
лъчи;

• Комбинация от географска ши-
рина и сезон. В някои географски 
ширини в северното полукълбо, в пе-
риода октомври-март, не може да се 
синтезира никакъв витамин D;

• В зони с изстънял озонов слой;
• При хора с тъмна кожа;
• Използването на слънцезащитни 

кремове, които директно влияят нега-
тивно върху нивата на витамин D.

Заболявания, свързани с ниски 
нива на витамин D в организма могат 
да бъдат:

Оптималните количества на този 
витамин в организма подобряват зна-
чително състоянието и функцията на 
имунната, нервната и костната систе-
ма, а недостигът се свързва с редица 
заболявания, най-често срещани от 
които:

• Акне, различни алергични проя-
ви, астма, автоимунни заболявания;

• Аутизъм, болест на Алцхаймер, 
болест на Паркинсон, деменция, де-
пресия;

• Бъбречна недостатъчност, ар-
трит;

• Рак на гърдата, на дебелото черво 
и на яйчниците;

• Хронична умора, простудни за-
болявания, както и различни бактери-
ални и вирусни инфекции;

• Образуване на стоматологични 
кухини и недобре координирани зъби, 
развитие на парадонтоза;

• Непоносимост към глутен;
• Остеопороза, остеомелация, мус-

кулна слабост, болка, ревматоиден ар-
трит, рахит, чести спортни травми;

• Хронична обструктивна бело-
дробна болест, туберколоза;

• Хипертония;
• Диабет (тип 1 и 2), затлъстяване;
• Псориазис.

Êàêâî äà ïðàâèì çà äà 
èìàìå íîðìàëíè íèâà íà 
Âèòàìèí Ä?
 1.Ежедневно излагане на слънце.
Достатъчно е да е открито лицето и 
ръцете. Не е нужно да се излагаме про-
дължително време и в часовете, когато 
слънцето е най- силно.
2.Храни за които се знае, че имат съ-
държание на Вит Д.
3.Допълнителен прием на витамина с 
различни добавки.
„ Клеопатра се е къпела в мляко! 
Съвременната жена трябва да се къпе 
във Вит.Д“ nnDnn

За статията са ползвани публикации в 
интернет
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Колко от Вас си спомнят къде са 
погребани най-значимите лич-
ности на българската държава 

и по какъв начин се подържат техните 
жилища за вечен покой. Обичаите и 
традициите на българския народ,като 
част от културно-историческото на-
следство на нашата държава, отразе-
ни в обредите и ритуалите, касаят и 
гробищните паркове. Те разкриват 
не само националните, но и регио-
налните селищни особености. Дока-
зателства за това са археологическите 
изследвания в страната ни, в Европа и 
целия свят. Те разкриват не само жи-
вота на прабългарите, но и на траки, 
византийци, римляни и други етноси, 
които са населявали българските земи 
през различните епохи. Гробищни-
те паркове, съхранявайки паметта за 
живелите в миналото, пренасяйки я 
през  настоящето, трябва да я запа-
зят за бъдещето. Всичко това налага 
държавната власт, регионалните ад-
министрации, българските семейства 
и всеки гражданин на България наред 
със съхраняване на древните да обър-
нат особено внимание на настоящи-
те културно-исторически ценности. 
Българските гробищни паркове имат 
съществено значение за съхраняване 
идентичността на българската нация 
не само през миналите и настоящите 
столетия, но и в следващите истори-
чески периоди. Задължени сме пред 
нашите деди и родители да съхраним 

националните български и селищни 
обичаи. Това е наше задължение за 
съхраняване на българската нация, 
още повече, че България до падането 
й под турско робство е била държава-
създател на славянската писменост и 
култура и нейният принос в изгражда-
нето на европейската култура и общ-
ност е неоспоримо. 

Наше задължение е също така да 
допринесем за духовното израстване 
на младото поколение, което не може 
да не знае своето минало и хората, 
допринесли за изграждането на Бъл-
гария като държава.

Нека да започнем с една реализи-
рана идея, финансирана по програ-
ма „Култура“ на Столична община, 
която по предложение на нашата 
„Обществена академия за наука, обра-
зование, култура“трябва да прерасне 
в общодържавна доброволна ини-
циатива, която да представи култур-
ната история, както на София, така 
и на цялата страна.Проектът  „Со-
фия помни”, за който става дума, си 
поставя за цел да създаде база данни 
за видните личности от българската 
история, култура, наука и политика, 
погребани в Централните софийски 
гробища. Той представлява сайт, кой-
то съдържа карта с описания, снимки 
и биографии на значимите личности. 
Те запознават гражданите на София и 
българската общественост с една мал-
ко позната страна от културното на-
следство на столицата. За първи път 
се представя културната история на 
София от гледна точка на гробищата 
като “места на паметта”.

Централните софийски гробища 
са създадени преди повече от 120 го-
дини. В хода на времето се изгубват 
паметниците на видните личности, 
погребани там. За много от тях не 
се пази точен архив и по този начин 
те изчезват безвъзвратно за нас. Ето 
защо, уважението към паметта на по-
чиналите видни дейци от българска-
та и световна история  създава този 

регистър, включващ енциклопедич-
на база данни за живота и делата на 
погребаните там, както и карта, опис-
ваща местоположението на гробните 
им места. В София са погребани по-
голямата част от значимите лично-
сти участвали във формирането на 
Третата българска държава / над 10 
000/. Това са революционери, воен-
ни дейци, политици, писатели, хора 
на изкуството, културата и спорта, 
хора, които заемат почетно място не 
само в българската, но и в световната 
история.

Проектът „София помни” е съз-
даден от сдружение „Илинденска ор-
ганизация”. Авторите му са -н Филип  
Филипов и г-н  Симеон  Попов. Това е 
вторият им осъществен съвместен про-
ект в сферата на българската история. 

Тук е мястото да отбележим как-
во е направила нашата  „Обществена 
академия за наука, образование, кул-
тура през годините по отношение на 
идеите за превръщане на гробищните 
паркове в „места на паметта“. Като бе 
отчетен основния проблем за сравни-
телно ниската погребална култура на 
нашето общество в сравнение с дру-
гите държави от Европа, бяха започ-
нати мероприятия за подобряването 
й. Днес с гордост можем да заявим, 
че ОАНОК, под ръководството на 
нейния председател академик Асен 
Богданов, успя да направи първите 
крачки и да начертае пътя за развитие 
на тази дейност. Какво имам  пред-
вид. През 2012 г.бе регистрирана като 
професия „Организатор на обред-
но-ритуални дейности“-код 814030 
– за организация на весели и тъжни 
ритуали и съответно в нашия случай 
- специалност по тази професия „Ор-
ганизатор на обредно-ритуални дей-
ности“ – код 8140302. Създадения от 
академик Богданов Балкански център 
„Бизнес знания“ до момента е обу-
чил над 150 курсисти от гр. София по 
горната специалност. Бяха издадени 
като учебници съответните помагала 
за общообразователна и специали-

България помни
Ñò. í. ñ. èíæ. Äèìèòúð Õàäæèêîòåâ, 
ïðåäñåäàòåë íà åêèïà íà ÎÀÍÎÊ çà ðàçãðúùàíå 
íà îáùîíàöèîíàëíîòî äâèæåíèå „Áúëãàðèÿ ïîìíè”
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зирана подготовка, по които бяха 
положени изпитите на обучаваните 
представители на частни погребални 
агенции и служители на ОП „Гро-
бищни паркове“. Тук трябва да се 
отбележи, че през 2017-2018г всички 
служители на ОП „Гробищни парко-
ве“ – гр. София, като в тях включвам 
и ръководния персонал, които имат 
пряко отношение към погребалната 
дейност, преминаха курса за обучение 
и получиха съответното свидетелство 
за професионална квалификация, ко-
ето важи не само в България, но и в 
целия Европейски съюз. Всичко това 
показва, че степента на получените 
знания от преминалите курса е дейст-
вително на европейско равнище. 

Сега подготвяния за гласуване в 
Народното събрание Закон за по-
гребалната дейност, на който ще се 
спра малко по-подробно по нататък 
се предвижда това обучение да стане 
задължително за всички служители, 
които се занимават с погребална дей-
ност и то не само в София, но и в ця-
лата страна.

Под ръководството на академик 
Богданов беше издаден и „Наръчник 
на агента за тъжни обреди и ритуали“, 
в който по подходящ и достъпен на-
чин е обяснена спецификата на този 
процес и неговото приложение в 
практиката.

Тук искам да отбележа, че нашата 
„Обществена академияза наука, об-
разование, култура“ високо оценява 
инициативата на Столична община 
„София помни“, насочена към отда-
ване на почит към  паметта на бъл-
гари, отдали приживе своите знания 
и талант за развитието на Бълга-
рия – забележителни държавници, 
признати учени, уважавани дейци 
на културата, образованието и ико-
номиката. Одобряваме дейностите, 
извършени в Централния гробищен 
парк на гр. София за отбелязването 
на местата за вечен покой на нашите 
уважавани съграждани. Освен това 
ние високо оценяваме  съдействието 
на Столична община за доказването 
на необходимостта от специализи-
рано професионално обучение на 
кадри за организирането на обреди 
и ритуали, които да работят за за-
пазване на българската идентичност 
и последвалото включване на про-
фесията в списъка на професиите 
в България. Надяваме се, че скоро 
в Народното събрание ще бъде об-
съден и приет проекта на „Закон за 
погребалната дейност“, в  който  би 
следвало да намери място нашата 
инициатива като законово положе-
ние и по този начин ще се устано-
ви националната рамка, върху която 
да се надгражда това особено важно 
културно-историческо наследство 
на България.

В тази връзка, ние в ОАНОК счи-
таме, че е дошло времето инициати-
вата „София помни“ да прерасне в 
движение „България помни“. Тази 
инициатива трябва да стане достоя-
ние на Общините в цялата страна и 
да се превърне в общонационална, 
защото достойни българи има във 
всяко населено място. 

Предлагаме да бъде обсъдено 
формирането и развитието на всена-
родно движение „България помни“. 
Считаме, че то ще допринесе за това, 
щото общините да се погрижат и за 
гробищните паркове, като се отнесат 
с уважение към хората, погребани в 
тях, с подчертани заслуги за България, 
а защо не и за конкретното селище. 
Така гробищните паркове ще бъдат 
открити за ритуали, свързвани с чест-
вания, които разкриват на живите, че 
никой не е забравен и погребаните 
лица със заслуги ще бъдат пример за 
млади и стари. 

Гробищните паркове могат да  
станат туристически дестинации и 
места, където учители ще могат да 
провеждат своите уроци, касаещи 
конкретни българи - държавници, 
общественици, писатели, поети, ху-
дожници – всички културни дейци. 
По този начин учащите се ще въз-
приемат и запомнят по-добре какво 
е направил конкретния техен съграж-



данин  или сънародник отколкото, 
ако изучават това в клас. Същевре-
менно гробищните паркове ще могат 
да се облагородяват  и с проекти и 
средства, финансирани от Европей-
ския съюз.

Ето защо ОАНОК предлага ини-
циативата  София помни да прераст-
не в общонародна инициатива под 
надслова „България помни“, която 
ще обвърже миналото, настоящето 
и бъдещето на българската нация. За 
разработването на този проект има 
подготвен екип от учени-архитекти, 
дизайнери, скулптори, музиканти, ис-
торици и други специалисти, членове 
на ОАНОК. Ние всички, като експе-
римент, разработихме проект за гро-
бищен парк на Карлово. Но поради 
боричкания между хората в Общин-
ския съвет той стигна само до идеен 
етап. Разбира се това не ни отказа от 
идеята, а напротив още по-упорито 
започнахме да провеждаме работни 
срещи за обсъждане на възможности 
и пътища за европейски източници 
на финансиране на този мащабен, с 
национално и европейско значение, 
проект.

ОАНОК реши да започне с рес-
таврирането и благоустрояването на 
парцел № 26 от Централни софий-
ски гробища, където са погребани сто 
заслужили и именити българи, като в 
никакъв случай не искам да омалова-
жа другите велики българи, погреба-
ни в Централни софийски гробища и 
затова ще спомена само някои имена 
на хората погребани в този парцел, а 
именно:

■ ген. Данаил Николаев /1852-
1942/ български военен деец, извес-
тен като „патриархът на българската 
войска“, първият български офицер 
получил най-високото воинско зва-
ние-генерал от пехотата, министър на 
войната /1886-1887/, председател на 
Върховния македоно-одлрински ко-
митет, родом от Болград, Бесарабия

■ Петър Мишайков /?-1902/ - 
бележит български революционер, 
участник във Втора българска ле-
гия, участва в общото събрание на 

БРЦК-1875г, участва в подготовката 
на Априлското въстание, помощник 
на П. Хитов, набира доброволци за 
сръбско-турската война през 1876г, 
деец на Либералната партия, народен 
представител, родом от Битоля

■ Димитър Йосифов Пешев/1894-
1973/-български юрист и политик, 
почетен гражданин на Израел, орга-
низира спасяването на българските 
евреи, министър на правосъдието 
/1935-1936/, народен представител, 
роден в Кюстендил

-Христо Ковачев/1845-1911/-бъл-
гарски революционер и общественик, 
съратник на Васил Левски и съосно-
вател на Софийския революционен 
комитет, заточен в Диарбекир, секре-
тар е на комитета за издигане памет-
ника на Васил Левски в София, роден 
в Сопот

■ проф. Антон Каблешков /1856-
1917/- български юрист и общест-
веник, член на Българския таен ре-
волюционен комитет по време на 
подготовката на Съединението, дари-
тел на БАН, произхожда от Каблеш-
ковия род.

■ проф. д-р Васил Златарски 
/1866-1935/- изтъкнат български ис-
торик, специалист по средновековна 
история, археолог и епиграф, един 
от най-големите български медиави-
сти, член-кореспондент на Руската 
академия на науките, председател на 
Българското историческо дружество 
/1911-1935/, роден във Велико Тър-
ново

■ Петко Д. Петков /1891-1924/- 
български политик, деец на БЗНС, 
дипломат, народен представител, ро-
дом от София, син на Димитър Пе-
тков

■ Димитър Петков/1858-1907/ 
български опълченец, политик 
и държавник, лидер на Народ-
нолибералната партия, кмет на 
София/1888-1893/, председател на 
Народното събрание/1892-1893/, 
министър на обществените сгради, 
пътищата и съобщенията, министър 

на външните работи/1907/, Минис-
тър-председател на България/1906-
1907/, роден в с. Башкьой, Северна 
Добруджа.

■ Стефан Стамболов – бележит 
български държавник, революци-
онер, журналист и поет, деец на 
Вътрешната революционна орга-
низация, участва в подготовката на 
Старозагорското и Априлското въс-
тание, ръководител на Либерална-
та и Народнолибералната партия, 
министър-председател /1887-1894/, 
председател на Народното събрание 
/1884-1886/, министър на вътреш-
ните работи /1894-1896/, министър 
на външните работи и изповедани-
ята /1890/, министър на народното 
просвещение /1893-1894/, роден във 
Велико Търново

■ Димитър Греков /1847-1901/-
виден български юрист и политик 
от Консервативната и Народнолибе-
ралната партия, министър-председа-
тел /1899/, министър на вътрешните 
работи, председател на Народното 
събрание, първи председател на Вър-
ховния съд, родом от Болград, Беса-
рабия.

Предполагаме, че между тези, за-
служили за България личности, има и 
не малко тамплиери. Ето защо очак-
ваме подкрепа и съпричастие на Ве-
ликия български приорат. 

Идеята на Обществената академия 
за наука, образование, култура, която 
представих пред Вас, е със средства, 
събрани от дарения на граждани, от 
общинските бюджети на  градовете, 
където са родени тези видни лично-
сти, както и от Еврофондове, този 
парцел да се направи образцов, т.е. 
да изглежда така както би трябвало 
да изглежда всеки гробищен парк в 
Република България, защото народ, 
който не познава историята си, няма 
бъдеще.

С цел да се съберат необходимите 
средства към Академията е създадена 
Фондация за интелигентен растеж, с 
идентификационен № 177156924 и 
банкова сметка в ДСК .   nnDnn
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ОРДЕНЪТ

Пореден № 41 
Библиотека на Велик Приорат 

България
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