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

Измина едно незабравимо лято през което на 18-ти 
август нашият Велик Приорат България навърши 
10 години. Един достатъчно дълъг срок за всяка 

гражданска организация за да покаже своята истински об-
лик и своите възможности. През далечната 2002 година в 
България за първи път беше приет Рицарят Асен Янев, 
с което се постави началото на организиране на тампли-
ерството у нас. През 2004- 2005 година започна прием на 
групи Рицари и Дами от Велик Приорат Сърбия и Велик 
Приорат Италия. В края на 2007 година двете структури 
започнаха своите първи контакти и опознаване, което по-
степенно даде възможност през май 2008 година за тяхно-
то сливане и единение на тамплиерството в България. На 
18-ти август 2008 година получихме дългоочакваният до-
кумент, който признаваше създаването на Велик Приорат 
България и неговото пълноправно членство в Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим. 

През изминалите години нашият Велик Приорат съз-
даде свои структури в повечето големи градове на страна-
та, утвърди се като най голямата тамплиерска структура в 
Европа, с най-много мероприятия на своята територия и 
с най ниска средна възраст на своите членове. Освен въ-
трешното устройване ние бяхме натоварени и изпълнихме 
с чест задачата да създадем тамплиерски структури, които 
да прераснат във ВеликиПриорати Русия и Украйна, неза-
висимо от напрегнатата обстановка между тези две страни. 
Тази година получихме менторство върху Бившата Юго-

славска република Македония и вече започнахме активни 
действия по прием на Рицари и Постуланти. Надявам се че 
тази задача ще бъде изпълнена по същия начин с много 
достойнство и отговорност пред ръководството на Светов-
ния Орден. 

Нашата благотворителна дейност, през всичките тези 
години, надхвърля няколко милиона лева, подпомагаме 
църквата, участвахме в изграждането на две нови църкви 
Габровско и Старозагорско, подарили сме десетки икони 
на различни храмове, възстановихме, стенописи иконоста-
си, покриви и всичко от което имаше необходимост един 
или друг храм на територията на България. Дарявахме сред-
ства събрани помежду ни и помощи получени от чужбина 
на болни наши членове, на болници в Смолян, Кърджали, 
Стара Загора, Разград, Пазарджик, Елин Пелин, София. 
Три последователни години захранвахме с протези орто-
педичната болница в Киев, за което сме наградени с един 
от най-високите военни ордени. 

От създаването ни до сега нашите усилия са насочени 
към подрастващото поколение. Постепенно преминахме 
от движението ,,Млад Рицар ‘’за деца до пети клас, към На-
ционален конкурс за детска рисунка ,,Рицарят в мен”, за 
деца до осми клас, Национален литературен конкурс ,,Ри-
царска постъпка”, за ученици до 12 клас. Всяка година на 
1 юни в Националния дворец на децата в София, органи-
зираме голямо тържество с изложба на рисунки и естест-
вено връчване на множество степендии за най-красивите 
произведения. От нашия пример се учат редица Велики 
Приорати, търсят контакти с нас, получават методическа и 
организационна помощ. В голямото семейство на Ордена 
на Рицарите Тамплиери, Велик Приорат България блести 
с ярка светлина и дава пример за това как една гражданска 
организация в 21-ви век може да се впише в обществото и 
да работи за неговия просперитет и укрепване. 

Достигнатите успехи не трябва да ни успокояват и ние 
сме поставили пред себе си една много амбициозна про-
грама за развитието на Великия Приорат България през 
следващите години. Честито десета годишнина на всички 
достойни Рицари и Дами, благодарение на които достиг-
нахме тези успехи и благодарение на които ще продължим 
да се развиваме и в бъдеще.
 nnDnn

 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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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 

По различни причини – обек-
тивни и субективни – рабо-
тата на OSMTH във FIROM 

/бившата федеративна Република 
Македония/ винаги е срещала сери-
озни затруднения. Досегашните опи-
ти за менторство на територията и в 
крайна сметка - за създаване на маке-
донски Приорат не са се увенчавали 
с успех.

През месец юни тази година, след 
поредните затруднения в организаци-
онен план, менторството за Македо-
ния беше възложено на Велик При-
орат България. Амбициозната задача 
беше поставена в специално писмо 
на Заместник-Великия Командер Том 
Къртис, в което той помоли за съдей-
ствие Великия Приор – ген. м-р /о.р./ 
акад. Румен Ралчев. 

Ръководството на ВП България 
прие предизвикателството. След уто-
чняване на подробностите с Магисте-
риума на Ордена започна работата по 
действителното изграждане на мен-
торската единица. Бяха разменени ре-
дица писма и документи – както меж-
ду ръководителите на OSMTH и ВП 
България, така и с бъдещите Братя и 
Сестри от Македония. Така се стигна 
до първото посещение при бъдещите 

Велик Приорат България 
е Ментор за Македония

Братя и Сестри в Македония. В нача-
лото на месец юли малка делегация 
на Велик Приорат България, водена 
от Великия Приор, посети Скопие.

Делегацията беше радушно по-
срещната и разговорите започна-
ха веднага. В дух на приятелство и 
взаимно уважение бяха поставени 
най-различни въпроси. На нарочна 
среща, организирана от домакините, 
Великият Приор на ВП България от-
говори на десетки въпроси, свързани 
с организацията на Ордена, неговите 
цели и предстоящи задачи в свето-
вен и национален план, структурните 
единици и начина за изграждането на 
Прецептория, Командерии и Прио-
рат. Бяха засегнати въпросите за ику-
менизма, за ролята на OSMTH като 
гарант за запазване на междурелиги-
озния мир и по-специално – ролята 
на националните Велики Приорати 
в държави със смесено население – 
за прехвърлянето на мирни мостове 
между различните вероизповедания. 
В тази връзка беше обсъдена ролята и 
на Велик Приорат България, неговите 
инициативи и основни мероприятия. 
Специално внимание беше отделено 
на структурирането на Командериите, 
на подбора на длъжностните лица в 
тях, на ролята на ритуалната дейност 

и основните части на Ритуала Събор 
на Командерия. 

Бъдещите Братя и Сестри от мен-
торската единица получиха от ВП 
България няколко книжки „Устав, 
Правилник, Наръчник“, а също и 
броеве от сп. Тамплиер. Бяха поставе-
ни много въпроси за начина на спис-
ването на списанието, за неговите ру-
брики и възможността в него да има 
материали, свързани с Македонската 
структура.

Великият Секретар Светозар Сте-
фанов и началникът на Канцилария-
та на Великия Приор – Димитър Вла-
димиров също отговориха на някои 
от поставените въпроси.

Срещата завърши с дружеска ага-
па, на която разговорите продължи-
ха в братски дух. На следващия ден 
на делегацията беше предоставена 
възможност да разгледа централната 
християнска църква в Скопие – „Св. 
Климент Охридски“, в чиято под-
земна крипта се предвижда да се осъ-
ществяват основните мероприятия на 
бъдещата Командерия в Скопие.

След това делегацията отпътува за 
България.  nnDnn
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На 18 август 2018 год. в град 
Шумен се състоя тържестве-
ната церемония по отбеляз-

ването на X-годишнината от офици-
алното признаване на Велик Приорат 
България за пълноправен член на 
OSMTH. Честването беше организи-
рано и подпомогнато от любезното 
домакинство на Командерия „Цар 
Симеон I Велики“.

Още предния ден Рицарите и Да-
мите от ВП България започнаха да се 
събират в града. Братята и Сестрите 
от Организационната комисия из-
вършиха последните приготовления 
за Ритуала, чието провеждане беше 
планирано на територията на Мемо-
риалния комплекс „Основатели на 
Българската държава“. Поради непо-
стоянството на времето в последните 
дни беше предвидена и зала, която 
да събере присъстващите Рицари и 
Дами. В града пристигнаха и офици-
алните чуждестранни гости – бъдещи 
Рицари, Дами и Постуланти от мен-
торската единица в Македония. Те се 
запознаха с много от присъстващите 
Братя и Сестри от Велик Приорат 
България и обмениха опит по раз-
лични въпроси, свързани с тампли-
ерството.

Официалната работа на следва-

щия ден започна с пресконференция, 
дадена от Великия Приор на Велик 
Приорат България – Негово Превъз-
ходителство ген. м-р. /о.р./ акад. Ру-
мен Ралчев. В една от залите на хотел 
„Шумен“ се събраха представители 
на средствата за масова информация 
от града, а също Рицари и Дами от 
Ордена и Братя и Сестри от Коман-
дерията-домакин. Великият Приор 
любезно отговори на всички поста-
вени въпроси, свързани със същ-
ността на тамплиерството, ролята на 
съвременните Рицари, мероприятия-
та, осъществявани от международния 
Орден и от Велик Приорат България, 
същността на икуменизма и ролята 
на тамплиерите за неговото прилага-
не между църквите. Бяха споменати 
начините, по които Велик Приорат 
България работи с подрастващите 
– двата конкурса – за детска рисунка 
„Рицарят в мен“ и за литературно 
произведение „Моята рицарска по-
стъпка“. Изрично беше подчертана 
ролята на Ордена за прехвърлянето 
на мостове между различните вероиз-
поведания с цел запазване на етниче-
ската стабилност и мир. Командерът 
на Командерията домакин – Иван Цо-
нев също отговори на някои от жур-
налистическите въпроси.

Малко след края на пресконфе-

ренцията участниците в тържеството 
организирано потеглиха за Шумен-
ското плато. На паркинга до паметни-
ка всички се подредиха зад знамената 
на Великия Приорат и Командерии-
те. Рицарското шествие тръгна към 
мястото на Ритуала. Начело вървяха 
Великият Приор и ръководството на 
Ордена. В подножието на комплекса 
Рицарите и Дамите бяха посрещна-
ти от представители на местния клуб 
„Традиция“. Облечени в исторически 
дрехи, те представиха ретроспекция 
от историята на България – властва-
нето на първите ханове и царе и най-
значимите им постижения. Богатата 
музикално-артистична програма и 
внушителните речитативи на изпъл-
нителите създадоха усещане за друга 
реалност. Като че ли времето се върна 
назад и запали чувството на гордост 
и признателност към основателите и 
строителите на Българската държава. 

Веднага след приключването на 
представлението пред централната 
фигура на паметника - статуята на 
хан Аспарух – беше поднесен венец 
от Велик Приорат България. След 
това присъстващите заеха местата си 
и Ритуалът започна. Той беше воден 
от Командера на Командерията – до-
макин – Брат Иван Цонев. Важна част 
от ритуалната работа бе приема на 

Честване на 
X годишнина на 
Велик Приорат България

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Постуланти – от менторската едини-
ца в Македония и от състава на бъл-
гарските Командерии. Кулминацията 
на Ритуала беше Аколадата – приема 
на нови Рицари. Един по един три-
ма рицари от бъдещата Прецептория 
в Скопие коленичиха пред Великия 
Приор, който извърши инвеститура – 
посвещаване в рицарско звание. 

След церемонията беше произне-
сена църковна благословия. Мъдри-
те думи на благослова достигнаха до 
сърцето и душата на всеки от при-
състващите. Старозаветните евангел-
ски текстове и непреходната им сила 
вдъхнаха нова енергия на всички.

По традиция на всяко отбелязване 
на годишнина на Великия Приорат се 
произнася и Голяма тамплиерска бла-
гословия. Нейният специален Ритуал 
винаги се ръководи от Великия При-
ор. И тази година Великият Приор, с 
вдигнат към небето меч, благослови 
всички присъстващи Рицари, Дами 
и Постуланти и членовете на техни-
те семейства. Неговите пожелания за 
здраве и благополучие създадоха пре-
красно настроение в участниците в 
благословията.

В края на честването беше събра-
на благотворителна лепта. Веднага 
след това под тържествените акорди 
на „Заря“, вечерното небе беше ос-
ветено от разноцветни илюминации. 
Цялото пространство на Илчов баир 
над града грееше от фойерверките. 
Под техните светлини величествени-
те фигури на създателите на българ-
ската държава изглеждаха нереални 
и сякаш оживяваха, за да ни кажат: 
“Българи, помнете заветите! Помнете 
нашата история!“

След приключването на търже-
ството в хотел „Шумен“ се проведе 
братска агапа. Рицарите и Дамите 
имаха възможност в неформална об-
становка да обменят мисли и мнения 
по различни въпроси и в задушевна 
атмосфера да засилят братските си 
взаимоотношения.

На следващата сутрин Братята и 
Сестрите от Велик Приорат България 
отново имаха възможност за разгово-
ри помежду си, след което всички се 
разотидоха доволни от свършената 
работа. nnDnn

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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Четвъртокласници от учили-
щата на три общини край 
морето се включиха в пилот-

ното издание на турнир по спортен 
многобой, посветен на 110 години от 
обявяването на икономическата и по-
литическа независимост на Бългрия и 
900 години от създаването на Ордена 
на рицарите тамплиери на Йеруса-
лим. 

Масовото спортно мероприятие 
се проведе при водните атракциони 
на хотел „Котва” в Слънчев бряг, 
собственост на тамплиера Венелин 
Ташев от Командерия „Св.Димитър”. 
Нашият многоуважаван брат предос-
тави спортните игрища и водните 
пързалки благотворително през це-
лия празничен 22 септември. Над 200 
деца дойдоха с училищните ръковод-
ства, подкрепления от класовете, а ня-
кои от тях доведоха и родителите си. 

13 дружини, съставени от 4 ммчета 
и 4 момичета - от СУ „Л.Каравелов”-
Несебър, СУ „Иван Вазов”-Поморие, 
ОУ „Хр.Ботев”-Ахелой, ОУ „Отец 
Паисий”- Каблешково, СУ „Димчо 
Дебелянов”-Бургас и СУ „Констан-
тин Преславски”-Бургас, мериха сили 
в различни дисциплини, налагащи 
проява на храброст, комбинатив-
на мисъл, бързина и взаимопомощ. 
Първият етап включваше щафетно 
преодоляване на коридор от препят-
ствия с пълзене, клек, прескачане и 
бегом.Във втория отборите ериха 
сили по дърпане на въже. Най-ат-
рактивен и забавен бе третият етап, в 
който всички малки гости, около 250 
деца, се втурнаха да търсят в лоното 
на комплекс „Черната перла” укрити 

за тях подаръци. Накрая бяха изпра-
тени с ритуал, съпътстван с рицарски 
почести, училищата получиха купи, а 
състезателите грамоти. Участниците 
бяха приветствани от патрона на тур-
нира - Великия приор ген.майор о.р. 
акад.Румен Ралчев. 

Участниците получиха щедър 
обяд в ресторанта на хотела, а до ве-
черта атракционите бяха отворени за 
тях.

На 22 септември, събота, 2018 г. на 
територията на водните атракциони в 
хотел „Котва” в к.к.Слънчев бряг ще 
се проведе пилотно издание „Първи 
Рицарски турнир по смелост, ум и 
чест” – масово спортно мероприятие 
за ученици от четвъртите класове на 
общините Бургас, Поморие и Несе-
бър. 

Състезанието по многобой се 
провежда по повод 110 години от 
обявяването на икономическата и по-
литическа независимост на България 
от Османска Турция и 900 години от 
основаването на Ордена на рицарите 

тамплиери на Йерусалим, под патро-
нажа на Великия Приор, Негово Пре-
възходителство генерал-майор (о.р.) 
акад. Румен Ралчев GCTJ,CMTH. До-
макин е Община Несебър и Команде-
рия „Св.Димитър”.

Турнирът е с благотвориелна цел. 
Предвижда се участието на 12 сме-
сени отбора от 8 членове - момчета 
и момичета, общо 12 паралелки от 
училища в Бургас, Поморие, Ахелой, 
Каблешково и Несебър. Общтото 
присъствие бе около 300 деца на въз-
раст 10 и 11 години, сред които са и 
поддръжиците на отборите. Дисци-
плините предвиждат проява на бър-
зина, ловкост, храброст, комбинатив-
ност, чест и взаимопощ. 

По исторически данни първият 
рицарски турнир е отбелязан в хро-
ники от 1066 г. като сблъсък между 
различни дружини. По-късно се поя-
вяват и индивидуални двубои. 

С времето правилата за провежда-
нето се уточнявали все по-конкретно, 
като към края на XIII-ти век в Ан-
глия бил завършен общоприетият 
регламент, задължителен за всички 
участници. Всеки рицар, който го на-
рушавал, губел коня и доспехите си, 
което било истинска трагедия, защо-
то с тях губел честта и достойнството 
си на герой и защитник на слабите. 
Грозял го и затвор за 3 години.

За да се изключи възможността 
за силови действия или масови сблъ-
съци от страна на зрителите, прави-
лата забранявали те да присъстват на 
турнира в доспехи и с оръжие. Друго 
важно условие било, че може да се 
водят не повече от трима въоръжени 
оръженосци с отличителните знаци 
на командера, който бил и водач на 
отбора. Но има и хроника, според ко-
ято прочутият средновековен рицар 
Улрих фон Лихтенщайн имал чети-
рима оръженосци. nnDnn

Над 200 деца се включиха 
в първия рицарски турнир 
за смелост, ум и чест
Аквапаркът на хотел „Котва” 
в Слънчев бряг бе арена на 
оспорвани „битки” между 13 
дружини



��������	������	

10     Òàìïëèåð • ñåïòåìâðè 2018 ã.

▲Фотографът Сергей Алек-
сандрович Борисов роден на 23 
май 1947 година в Москва. Из-
вестен е със снимки на москов-
ските и петербургските дейци 
на културата. Създава плакати 
и пластики за много филмови 
и естрадни звезди на Русия.

СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР 

◄ Среща със зам. 
Председателя на Н.С. 
г-н Емил Христов, на 
която Великия Приор 
Румен Ралчев му връ-
чи книгата “Рицари 
на светлината”

►
Среща с про-
тестиращите 

майки на деца с 
увреждания.



×èñëîòî íóëà â Ìàòðèöàòà 
íà Ïèòàãîð

Фактът, че нулата не е била позната, из-
ползвана и тълкувана от Питагор, както 
и фактът, че не е била част от матрица-
та до края на ХХ век, не означават, че 
това положение трябва да се запази или 
обратното – без каквито и да било аргу-
менти да започнем да я използваме.

Основният въпрос – трябва ли да 
включим нулата в изчислителния ред 
на тълкуването на Матрицата на Пита-
гор, получи своя предизвестен отговор. 
ДА!  Числото нула има своето място в 
матрицата и това беше ясно далеч пре-
ди началото на третото хилядолетие, с 
настъпването на което единствено ста-
на очевидно несъвършенството на до-
сега използвания изчислителен апарат.

Използването на нулата в матрица-
та запълва съществуваща празнина и 
прави явни и точно придадени на нея 
характеристики, които до този момент 
са били скрити, опосредствено тълкува-
ни или дори пренебрегвани.

С включването си в Матрицата на 
Питагор числото нула придобива свое 
пространство и идентичност с присъ-
щите си характеристики и обогатява със 
зло или добро качествата на личността. 
Положителният отговор за включване-
то на нулата в Матрицата на Питагор 
ни изправя пред две задачи. 

Първата е да определим мястото на 
нулата в графичното изображение на 
матрицата. 

Втората, която е далеч по-сложен 
за решаване проблем – правилното 
тълкуване на нулата в съчетанията є с 
числата от 1 до 9 във всички възможни 
комбинации.

Тълкуването на всичките разновид-
ности и съчетания на числото нула в 
Матрицата на Питагор ми отне почти 

15 години след 2000-та, през които пра-
вих и своите многобройни практически 
проверки, докато достигна до крайните 
практически използваеми формули-
ровки.

Ïðîìåíè â Ìàòðèöàòà íà 
Ïèòàãîð

Промените, които ще направим в из-
числителния порядък при изгражда-
не на Матрицата на Питагор, ще ни 
позволят да преодолеем негативите на 
класическия ред на изчисление и да 
превърнем матрицата в универсална, 
работеща за всяка дата на раждане и 
летоброене, изписвани чрез арабски-
те числа. Така Матрицата на Питагор 
отново ще си възвърне загубената в 
предходните хилядолетия своя всеобх-
ватност на изчислителните възмож-
ности, първоначално постигана чрез 
хармонични фигури, числа и географ-
ски положения на месторождение или 
събитие, изразено чрез геометрична и 
пространствена фигура, а днес чрез из-
ползването на арабските цифри от 1 до 
9, включително и нулата.

I. Отрицателна стойност
Когато числото в третия и следовател-
но в четвъртия ред на матрицата се по-
лучи с отрицателна стойност, продъл-
жаваме изчисленията и подреждането, 
като взимаме числото от третия ред в 
неговата абсолютна стойност, която за-
писваме в четвъртия ред.

ПРИМЕРИ:
6.12.2000 година
Първо: 6 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 = 11
Второ: 1 + 1 =2
Трето: 11 – (6 х 2) = – 1 
Взимаме само абсолютната стой-
ност на числото 1 и я записваме в 
четвъртия ред.
Четвърто: 1

II. Първият изчислителен ред 
е едноцифрено число

Винаги когато сборът в първия из-
числителен ред е едноцифрено число, 
във втория ред се записва същото едно-
цифрено число.

Редът не отпада, а се запазва в из-
числителния порядък на матрицата и 
така разкриваме съществуваща характе-
ристика на притежателя на съответната 
дата на раждане. Отпадането на реда 
води до лишаване от знание за харак-
тера на човека, което дори и в най-не-
значителния си нюанс може да подведе 
тълкувателя. Тази особеност на матри-
цата – първият изчислителен ред да е 
едноцифрено число, ми позволи да 
формулирам още едно правило, което 
ще нарека „Правило на повторение-
то“.

Правило на повторението: Когато 
първият и следователно вторият изчис-
лителен ред на матрицата са едноциф-
рени числа, тогава третият и четвърти-
ят ред също са едноцифрени числа с 
еднаква величина.

III. Числото НУЛА 
в третия и четвъртия ред на Матрицата 
на Питагор

Когато е изпълнено Правилото на 
равновесието в третия и четвъртия из-
числителен ред на матрицата, получа-
ваме нула. Ще бъде грешка, ако прене-
брегнем нулите и спестим на родения 
на съответната дата характеристики, 
които съществуват и са част от негова-
та природа, но ще останат неразкрити. 
Така тълкувателната част на матрицата 
ще бъде не само непълна, но и неточ-
на.

Промяната е следната: Двете нули, 
получени в третия и четвъртия изчис-
лителен ред на матрицата, се записват в 
петия и в шестия ред и се тълкуват като 
част от общата подредба на числата.

IV. Място на числото нула 
от датата на раждане в Матрицата на 
Питагор

Универсалната 
Матрица на Питагор 
Продължение от бр. 2

АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ

Ñâåòëàíà Òèëêîâà - Àëåíà, KCTJ
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Числото нула може да присъства 
както в датата на раждане, така и в из-
числителните редове на Матрицата на 
Питагор.

Съвременният, вече универсален 
вид на Матрицата на Питагор задължи-
телно включва и числото нула, когато 
го има. Така изцяло биват разкрити ха-
рактеристиките на личността чрез пъл-
ното нюансиране на числовите тълку-
вания.

Присъствието на числото нула се 
свежда до възможни най-много пет 
нули в датата на раждане и най-много 
седем нули в Матрицата на Питагор до 
началото на десетото хилядолетие след 
Христа (30.10.9000 г.), ако човечеството 
все още използва този календар.

ПРИМЕР:
30.10.2000 година
Първо: 3 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 = 6
Второ: 6
Трето: 6 – (3 х 2) = 0
Четвърто: 0
Пето: 6600
Шесто: 301020006600

- Числото нула се вписва в Матрица-
та на Питагор и се тълкува само когато е 
част от датата на раждане: 30.10.2000 г.; 
10.12.2009 г.; 20.8.2015 г...

- Числото нула не се тълкува и не се 
взима под внимание, когато е изписано 
„за красота“: 06.01.2000 г., 03.09.1976 г. 
– първите две нули нямат място в датата 
при изчисляване и тълкуване на Матри-
цата на Питагор.

- Ако не се изпълни Правилото на 
равновесието, нулите в ред 6 са само 
тези от датата на раждане.

- Ако се изпълни Правилото на 
равновесието, винаги се добавят по две 
нули в ред 6.

V. Графичен вид 
на Универсалната Матрица на Питагор

След като Универсалният вид на 
Матрицата на Питагор включва и чис-
лото нула, се налага да намерим него-
вото място в квадрата на числата от 1 
до 9.

Възможностите са две:
При първата се запазва класиче-

ският вид на квадрата с девет секции. 
Отделно отбелязваме броя на нулите, 
които ще тълкуваме.

Втората възможност, която според 
мен е по-прегледна и изключва греш-
ка, допълва класическия квадрат и има 
следния вид.

  0

 1 4 7

 2 5 8

 3 6 9

Óíèâåðñàëíà ìàòðèöà íà 
Ïèòàãîð.

Изчисление и подреждане

ПРИМЕР:
8.1.2016 година
Първо: 8 + 1 + 2 + 0 + 1 + 6 = 18
Второ: 18 = 1 + 8 = 9
Трето: 18 – (8 х 2) = 2
Четвърто: 2
След подреждането получаваме:
Пето: 18922
Шесто: 81201618922

  0
 111 – –
 222 – 88
 – 6 9

Íàïúòñòâèÿ çà ðàáîòà ñ 
Óíèâåðñàëíàòà ìàòðèöà íà 
Ïèòàãîð

- Универсалната Матрица на Пи-
тагор дава знание за всяка дата на раж-
дане, от всяко столетие и хилядолетие, 
изписана чрез арабски числа, за роде-
ните на дати на кармична разплата и за 
погалените от Съдбата с виб¬рации на 
кармична отплата. И при двете групи 
е възможно липсващите качества да са 
оформени, а някои от негативните да са 
потиснати с натрупването на житейски 
опит. 

Особено важно е да се знае, че жи-
тейската Матрица на Питагор дава само 
част от знанието за човешкия характер. 
Тя не може да замести астрологичните 
и номерологичните изчисления. Това 
пояснение е особено важно за всички 
хора, които след направено изчисление 
на тяхната житейска матрица са се при-
теснили толкова, че с грешни действия 
са объркали живота си, когато са уста-
новили, че в нея има полета с липсва-
щи числа. 

- Универсалната матрица на Пита-
гор винаги трябва да се разглежда съв-
местно с астрологичните и номероло-
гичните характеристики на лич¬ността 
и нейното име.

- При тълкуване на числата в не-
чия лична Универсална матрица на 
Питагор задължително се взимат под 
внимание характеристиките, дарени от 
имената на човека, за когото изготвяте 
хороскоп, които също са от 0 до 9. В 
случай че в тези характеристики липсва 

някое от числата, но го има в матрица-
та, то компенсира частично или изцяло 
липсващото качество.

- Число, което липсва в матрицата, 
но съществува в характеристиката на 
имената, помага за развиване на липс-
ващото качество.

- Когато число липсва и в характе-
ристиката на имената, и в матрицата, 
тълкуването е съгласно текстовете, ко-
ито се отнасят за изцяло липсващите 
числа (8,149).

Предложените от мен нови и обо-
гатени тълкувания на числовите съ-
четания в Универсалната матрица на 
Питагор са обвързани и съгласувани с 
кармата, поради което е редно да бъдат 
използвани тъй, както са дадени, без 
допълване или отнемане на текст.

- В началото на всяко хилядолетие 
датите на раждане съдържат повече 
нули и по-малко числа от 1 до 9 или по-
вече полета в матрицата остават празни, 
което поражда въпроса дали е ощетен 
характерът на човека заради малкото 
числа в матрицата.

Изчерпателният отговор може да се 
получи единствено от хороскопа.

- Ако в Универсалната матрица на 
Питагор липсват числа и приемем този 
факт за проблем, можем да действаме 
по следния начин:

– Когато се отнася за новородено, 
има до¬статъчно време в четиридесет 
и осем часовия интервал на изчакване 
след раждането да се промени името 
на бебето, да се изчисли подходящата 
комбинация от имена, които да запъл-
нят празнотите в матрицата и съответ-
но в характера на човека.

– Когато човек, поел по своя самос-
тоятелен път, иска да запълни липсва-
щите числа в своята Универсална ма-
трица на Питагор, тогава единствената 
възможност е да се добави име, създаде 
псевдоним, артистично име, да се отне-
ме или добави буква от някое от име-
ната.

- Въпросът дали е необходимо да се 
променя името на човека, за да се обо-
гати с числа Универсалната матрица 
на Питагор, няма категоричен отговор. 
Липсващите числа в матрицата си имат 
своето тълкуване, дори и ако липсват и 
в имената и не са компенсирани чрез 
тях. Поради тази причина невинаги 
липсата на число е недостатък на харак-
тера. Възможно е чрез тази липса да се 
изявяват по-силно други черти, които 
иначе биха били потис¬нати, ето защо 
не бива да се прибързва, дори и при но-
вородени. nnDnn
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Димитър Рашков е български скулптор, ху-
дожник.

Димитър Рашков е майстор на малка-
та пластика. Той е сред малцината наши автори, 
погледнали света от забавната им страна. Фигури-
те му , често с гротескни форми, заоблеността им 
е свидетелство за греховност, която носи не само 
психическо, но и физическо здраве. Те запазват 
своята гъвкавост и жизненост. Пластичните му об-
рази създават атмосфера на приказност. 

 Димитър Рашков е роден в Карлово през 
1954г. Завършва скулптура през 1981г. в Худо-
жествената академия, София. Работи като препо-
давател в Художествената гимназия в Казанлък 
(1981-1985). След това работи в ателието на акад. 
Барадай в Киев (до 1986). Художникът Димитър 
Рашков е един от малцината карловци, които ярко 
присъстват в културния и обществен живот на гра-
да. Вече второ десетилетие Рашков е сред водещи-
те фигури в културния живот на Карлово, бил е 
главен художник към община Карлово, а от 2004 
е директор на Градската художествена галерия на 
обществени начала. Член е на обществото на ху-
дожниците "Филипопол" в Пловдив.

Освен пластики, създава и серии цветни пей-
зажи.

Има над 40 самостоятелни изложби и близо 
дузина награди. nnDnn

Рицарят Димитър Рашков
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия 
„Св.Св. Константин и Елена“ 

30.06.2018г. 

Трети редовен Събор на Ко-
мандерия "Св. Св. Констан-
тин и Елена" се състоя в 

храма Св. Димитър в Паталеница в 
последния ден на юни. В работата 
на Ссъбора се включиха Великият 
Приор на Велик Приорат България 
– ген.-м-р (о.р.), акад. Румен Ралчев 
и неговият заместник Данчо Джи-
ков, GOTJ. Гост на Събора бе и Ве-
ликият Офицер Началник Кабинета 
на Великия Приор Димитър Влади-
миров, KCTJ. 

По време на събитието Коман-
дерът представи случилото се в жи-
вота на Командерията между този и 
предишния Събор, след което Брат 
Владимир Секулов представи доклад 
за създаването на Соломоновия храм. 
Приет бе нов Постулант. Сестра Сте-
фка Венчева, Ковчежник на Коман-
дерията бе отличена от Командер 
Димитър Боянов с юбилейна монета, 
а Командер Емеритус - Диана Георги-
ева получи орден за десетгодишното 

си членство и работата си за утвър-
ждаването на Командерията. Орденът 
и грамотата към него � бяха връчени 
от Великия Приор - акад. Румен Рал-
чев. 

По време на Събора той съобщи 
новината за оттеглянето на Великия 
Майстор на OSMTH Патрик Рей, а 
също така и че Велик Приорат Бъл-
гария получава менторството на 
тамплиерите в Македония. Великият 
Приор отправи покана към Рицарите, 
Дамите и Постулантите да се включат 
в отбелязването на годишнината на 
Великия Приорат в Шумен, а също 
така да бъдат и част от официална-
та делегация в Белград, където ще се 
проведе Есенният Велик Магистра-
лен Съвет на Ордена.

Агапата след Събора се състоя в 
екокомплекс "Флора" в Паталени-
ца, където всички Рицари и Дами се 
срещнаха за неформални дискусии и 
разговори.  nnDnn
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия 
„Св. Георги Победоносец“ 

6.08.2018г. 

На 6-ти август 2018 година в 
град София в Ритуалния дом 
на „Клуб 2008“ се проведе 

Събор на Командерия „Св. Георги 
Победоносец“. 

На Събора присъстваха Велики-
ят Офицер Димитър Владимиров, 
KCTJ – Началник Кабинета на Вели-
кия Приор, Командер на Командерия 
„Св. Иван Рилски“ – Борис Дими-
тров, KCTJ, Командер на Командерия 
„Св. Св. Константин и Елена“ – Ди-
митър Боянов, KCTJ, Рицари, Дами и 
гости. 

Командерът Милко Шопов пред-
стави на всички присъстващи инфор-
мация за важните събития от послед-
ния Събор до момента, след което се 
изнесе доклад. След Ритуала всички 
Братя и Сестри имаха възможността 
да проведат неформални разговори 
на традиционната братска агапа. 

nnDnn
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Събор на Командерия 
„Св.Св. Константин и Елена“ 

15.09.2018 г., гр. Скопие 

От 14-ти до 16-ти септември 
тази година делегация от Ве-
лик Приорат България, начело 

с Великия Приор ген-майор /о.р./ ака-
демик Румен Ралчев посети Република 
Македония. Това беше планирано по-
сещение – второто по рода си, след по-
емането на менторството в Македония 
от ВП България.

В Скопие делегацията беше друже-
ски посрещната от Антон Кайтажи – 
един от първите рицари в менторската 
единица, официално посветен по вре-
ме на честването на X годишнина на 
Велик Прорат Бължгария през месец 
август. Антон Кайтажи беше придру-
жен от множество Рицари, Дами, Пос-
туланти и симпатизанти от македонска 
страна. 

Вечерта се проведе работна вечеря, 
на която бяха обсъдени въпроси, свър-
зани с менторствотго и изграждането 
на бъдещата Прецептория, а след това и 
командерия. Бяха засегнати множество 
въпроси от живота на Ордена, от про-
грамата на Велик Приорат България и 
взаимоотношенията му с OSMTH. Бъ-
дещите Братя и Сестри от менторската 
единица бяха подробно запознати с ре-
дица минали, настоящи и предстоящи 
дейности на Ордена.

На следващата вечер се състоя Риту-
ал на Веик Приорат България – Събор 
на Командерия “Св. Св. Константин и 
Елена”, гр.Пазарджик. Съборът беше 
воден от Командеря на Командерията – 
Брат Димитър Боянов, подпомогнат от 
Церемониалмайстора на Командерия 
„Св. Архангел Михаил“ – Брат Стоян 
Карчинов и Секретаря на Командери-
ята – Сестра Мариела Павлова.

Мястото за провеждане на Събора 
беше перфектно избрано от домакини-
те – криптата на църквата „Св. Климент 
Охридски“ в центъра на Скопие. Ти-
шината на подземието и прекрасната 
зала спомогнаха за атмосферата на ме-
роприятието. 

В Събора, освен всички членове на 
българската делегация, взеха участие 
Рицари, Дами, Постуланти и симпати-
занти от Македония. 

Дневният ред съдържашеинфор-
мация на Командера – Брат Димитър 
Боянов за изминали и предстоящи съ-
бития, в която той направи експозе на 
всички инициативи и мероприятия, по 
които в момента работи Велик Прио-
рат България. Беше споменат и факта, 
че деца от гр. Пазарджик са финалисти 
в Националния конкурс за детска ри-

сунка ”Рицарят в мен”.

Беше отделено внимание и на про-
веденото честване на X годишнината 
от официалното признаване на Велик 
Приорат България за пълноправен 
член на OSMTH, което се проведе в гр. 
Шумен с домакин – Кочандерия „Цар 
Симеон Велики“. Командерът даде 
предварителна информация за пред-
стоящия Есенен Велик Магистрален 
Съвет на OSMTH в Белград - Сърбия и 
за Есенния Конвент на Велик Приорат 
България в София - България.

След това Сестра Мариела Павлова 
от командерия “Св. Архангел Миха-
ил”, гр.София прочете доклад на тема 
„Тамплиерските символи“, подготвен 
и любезно предосдтавен за случая от 
Брат Милко Шопов, KCTJ – Коман-
дер на Командерия „Св. Георги Побе-
доносец“. В доклада се направи кратък 
преглед на най-разпространените там-
плиерски символи, тяхното значение и 
произход. Докладът беше богато илюс-
трован и раздаден на всички Братя и 
Сестри от Македония.

След доклада беше проведен прием 
на Постуланти в бъдещата Прецепто-
рия. С черни мантии бяха наметнати 10 
нови Постуланти.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Най-тържествената и очаквана част 
от Събора беше Аколадата на Рицари 
и Дами от менторската единица. През 
посвещаване в рицарска степен преми-
наха 9 Рицари и Дами. Аколадата беше 
водена от Великия Приор на Велик 
Приорат България - ген-майор /о.р./ 
академик Румен Ралчев. В тържестве-
ния ритуал той беше подпомогнат от 
Великите Офицери Рада Пангелова 
и Димитър Владимиров, както и от 
Командерите на Командерия „Рила“ 
– в гр. Дупница – Брат Давко Давков, 
KCTJ, на „Св. Димитър“ – гр. Бургас – 
Брат Пламен Русев, KCTJ и на „Св. СВ. 
Константин и Елена“ – гр. Пазарджик 
– Брат Димитър Боянов, KCTJ.

Всички новопосветени Рицари и 
Дами получиха книжките „Устав, Пра-
вилник, Наръчник“ на Велик Приорат 
България.

По решение на Събора събраната 
благотворителна лепта беше предоста-
вена на домакините за подпомагане ан 
тяхната бъдеща дейност.

Великият Приор на Велик Приорат 
България приветства всички новопри-
ети Рицари, Дами и Постуланти и ги 
запозна с реда и начина на работа на 
ВП България. Той призова за стриктно 
спазване на неговия правилник и актив-
на работа. Великият Приор увери, при-
състващите, че Велик Приорат Бълга-
рия активно ще съдейства на Братята и 
Сестрите от Македония и ще им помага 
в структурирането на Прецепторията и 
бъдещите Командерии. На домакините 
бяха връчени и първите документи, с 
които се постави началото на водената 
от тях документация.

В края на Събора беше направе-
на обща снимка на Рицарите, Дамите, 
Постулантите и симпатизантите, които 
присъстваха на Ритуала. 

В края на вечерта се проведе братска 
агапа, перфектно подготвена от дома-
кините. В изключително приятелска и 
сърдечна обстановка продължиха раз-
говорите и обсъждането на бъдещите 
проекти. Македонските домакини по-
лучиха отговори на множество въпроси 
около реда и начина на провеждането 
на ритуали, събития, начина на кому-
никации и бъдещите дейности. 

Сестра Рада Пангелова подари на 
всички присъстващи по един екзем-
пляр от валидираната марка, издадена 
от ВП България по повод 900-годиш-
нината на OSMTH, чествана през 2018 
год.

На следващия ден Рицарите и Да-
мите от българската делегация, удовлет-
ворени от добре свършената работа и 
заредени с положителна енергия, се за-
върнаха в България. nnDnn
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ДУХОВЕН СЪБОР ДУХОВЕН СЪБОР 

Третият етап от военните кам-
пании на ордена обхваща 
периода след предаването на 

Ерусалим на Саладин през 1187 г. 
Единадесетият велик магистър Робер 
дьо Сабле води отряд от 100 рицари 
тамплиери в авангарда при победна-
та битка при Арсуф през 1191 г. под 
ръководството на Ричард I Лъвското 
сърце. Малко повече от месец след 
превземането на Акра армията е в 
поход към Яфо. Разстоянието от сто 
километра християнските сили ще 
изминат за 19 дни! Кръстоносците се 
движат в колона съставена от 12 от-
ряда, защитена от стрелци с арбалети. 
Хоспиталиерите пък са поставени в 
ариергарда. Туркополите са по флан-
говете. Урокът от Хатин е научен, 
кръстоносците не разкъсват колоната, 
докато армията на Саладин е изтоще-

на след многобройните атаки. Накрая 
рицарите контраатакуват и печелят. 
Така Яфо е овладян, а сарацините са 
принудени да изоставят също крепо-
стите Аскалон, Газа, Лида и Рамла. 
Победата при Арсуф е важна, защото 
слага край на завоеванията на Саладин 
и така християните получават още век 
отсрочка в Светите земи.

Твърде интересен е казусът около 
избора на Робер дьо Сабле за велик 
магистър. Когато предшественикът 
му дьо Ридфор загива при Акра, дьо 
Сабле дори не е тамплиер. Затова из-
борът е забавен с година, за да има 
някакъв формален отговор на прави-
лата. През това време, разбира се, той 
упражнява властта на велик магистър 
– нещо, което в наши дни наричаме 
временно заемащ длъжността.

Възползвайки се от близките си 
отношения с Ричард I Лъвското сър-
це, дьо Сабле придобива от него за 
тамплиерите Кипър през 1191 г. Це-
ната на сделката – 25 000 сребърника 
може би изглежда нищожна, но всъщ-
ност преди това английският крал е 
ограбил напълно острова и такова 
владение няма ценност за него. След 
по-малко от две години Робер дьо 
Сабле на свой ред продава Кипър на 
останалия без кралство Ги дьо Лузи-
нян. Последният ще царува едва една 
година до смъртта си, но династията 
му ще остане там повече от два века. 
Няма как да определим тази сделка 
като далновидна и въобще, полезна 
за ордена, имайки за пример хоспи-
талиерите установили свои бази на 
Родос и Малта.

Орденът на тамплиерите 
след Йерусалим
Äèìèòúð Ãåðãàíîâ
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Дванадесетият велик магистър 
Жилбер Орал е ветеран от Реконки-
стата отличил се срещу маврите. Дей-
ността му в Испания е високо оценена 
от арагонския крал Алфонс II, и така, 
орденът се сдобива с важната крепост 
Алхамра. По време на своето управле-
ние залага основно на дипломацията 
в Светите земи, което предизвиква 
недоволството на хоспиталиерите. За 
Жилбер Орал приоритет на тампли-
ерите следва да бъде Европа.

Тринадесетият велик магистър 
Филип дьо Плеси следва политиката 
на предшественика си. Тази му дей-
ност го изправя в открит конфликт 
с папа Йнокентий III. Стига се дори 
до заплахи за отлъчване на ордена 
от църквата. Възникват и спорове с 
Арменска Киликия за „Сирийските 
порти” – важната крепост Баграс из-
вестна и като Гастон, в дн. Турция, 
провинция Хатай.

Въпросът е уреден окончателно 
през 1216 г., когато замъкът е вър-
нат на тамплиерите. Трябва да отбе-
лежим, че претенцията на ордена е 
основателна. Древният Баграс е въз-
становен от рицарите през 1153 г., 
след като е бил изоставен от дълго 
време. През 1189 г. е превзет от Са-
ладин, а две години по-късно от ар-
менците. След връщането му Гастон 
е във владение на тамплиерите до 
1268 г., когато е краят на княжество 
Антиохия. Смята се, че при управле-
нието на Филип дьо Плеси орденът 
достига върха на могъществото си в 
Европа.

Четиринадесетият велик магистър 
Гийом дьо Шатр постига големи ус-
пехи в Испания и довежда до успешен 
край спорът с Армения. Прозорлив 
дипломат, влиза в контакт с монго-
лите, които в очите на християнския 
свят все още са някъде далеч на изток. 
Този ход му носи обвинения в измя-
на от враговете на ордена. Участва с 
рицарите тамплиери в Петия кръсто-
носен поход. Ранен е при обсадата на 
Дамиета, Египет и умира от тиф през 
1219 г.

Петнайсетият велик магистър 
Пиер дьо Монтегрю изпраща през 
20-те г. на XIII в. по-голямата част от 
рицарите в Европа и по-конкретно в 
Испания за борбата срещу маврите. 
При неговото управление конфли-
ктите с хоспиталиерите са в значител-
на степен притъпени. Християнските 

сили и тамплиерите влизат в Дамиета 
след двугодишна обсада, ала послед-
валият поход в Египет е катастрофа. 
Великият магистър влиза в конфликт 
с Фридрих II, император на Свещена-
та Римска империя през 1227 г.

В резултат последният е отлъчен 
от църквата, а като отмъщение – сре-
щу тамплиерите и хоспиталиерите в 
някои части на империята, например 
в Сицилия, са предприети репресии. 
Неразбирателствата с императора 
пречат на тамплиерите да се устано-
вят отново в Йерусалим. През 1219 г. 
Аюбидите са разрушили стените като 
част от бъдеща сделка за предаването 
му на християните и осигуряване на 
дълготраен мир. През 1229 г. Йеруса-
лим е предаден на Фридрих, ала гра-
дът е беззащитен.

Десет години по-късно, след изти-
чане на примирието е направен опит 
стените да бъдат издигнати отново, 
ала намесата на Насир Дауд, емир 
на Керак предотвратява начинани-
ето. През 1243 г. Йерусалим все пак 
е частично укрепен, ала само година 
по-късно е превзет от хорезмианите, 
които на свой ред са прогонени от 
Аюбидите три години по-късно. Йе-
русалим ще остане под мюсюлмански 
контрол чак до 1917 г., когато идват 
британците.

Шестнайсетият велик магистър 
Арман дьо Перигор води неуспешни 
походи срещу Египетския султанат 
за контрол върху Галилея. В злопо-
лучната битка при Трапесак, Северна 
Сирия падат 120 рицари само за един 
ден, а също множество пехотинци и 
туркополи. Едва 20 тамплиери успя-
ват да се доберат до замъка им Баг-
рас.

През 1244 г. дьо Перигор влиза 
в съюз със султана на Дамаск. Обе-
динените сили на християните и си-
рийските Аюбиди се изправят срещу 
Египет и хорезмианите. Сражението 
при Ла Форби, недалеч от Газа през 
октомври като резултат и последици 
не се различава с много от Хатин. 
Загиват над пет хиляди кръстоносци, 
според някои източници жертвите са 
дори 16 000, много други са взети в 
плен. От рицарите-монаси оцеляват 
едва 33 тамплиери, 27 хоспиталиери 
и трима тевтонци. Според някои из-
вори Арман дьо Перигор също е убит 
при Ла Форби. Според други загива 
в битка край Акра или умира в плен 
през 1147 г.

Ришар дьо Бюр, кастелан на Ша-
телблан управлява като велик магис-
тър две години, докато смъртта на 
Арман дьо Перигор е потвърдена. 
Името му не се свързва със значител-
ни военни кампании. nnDnn

►
Гербове на Великите магистри, 

управлявали Ордена след 
падането на Ерусалим
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Християнството е най-раз-
пространената религия в це-
лия свят, която има най-мно-

го последователи. Огромна част от 
изповядващите християнството са 
обособени в три църковни клона: 
православие, католицизъм и протес-
танство. Но освен основните клонове 
на християнството една малка част от 
неговите последователи са обособени 
в така наречените източни национал-
ни църкви или древни източни църк-
ви. Това наименование съдържа три 
основни елемента - веров, географски 
и етнически. Наричат се източни, за-
щото са разположени на изток от нас 
в Близкия, Средния и Далечния из-
ток. Имат подчертан етнически корен 
на оформяне и развитие. Имат близка 
вероизповед до тази на Православна-
та църква, но не еднаква с нея. Те имат 
някои догматически различия главно 
в христологията, култовата практика 
свързана с местните традиции. Между 
5 - 7 век тези църкви са се отделили 
от православната и тръгнали по свой 
път на развитие. Малки групи от тях 
влезли в уния с Рим. Въз основа на 

посочените по-горе фактори източ-
ните национални църкви се разделят 
на две групи.

А/ Източно-сирийска църква, 
наричана още персийска или несто-
рианска. Отделянето й от Православ-
ната църква е във връзка с несториан-
ството.

Б/ Група църкви отделили се от 
Православната църква, защото не 
приели решенията на ІV-ти Вселен-
ски събор (Халкедон 451 г.). Тези 
църкви са свързани с монофизит-
ското учение. В тази група влизат: 
коптската църква, етиопската църк-
ва, западносирийската(яковитската) 
църква, армено-грегорианската църк-
ва и малабарската църква в Индия. 
Към тях трябва да се спомене и ма-
ронитската църква, която по история 
и учение е близка до другите древно 
източни църкви, но същата от 13-ти 
век е в уния с Рим и е изгубила своята 
автономност.

Обект на нашето изследване е 

коптската църква. Кои са коптите: 
има интересни хора в Египет изпо-
вядващи християнската религия. По-
томци са на фараоните и местният 
неарабски елемент от населението на 
древния Египет. “Копт” в буквален 
превод означава египтянин. Те са ре-
ални пазители на древната египетска 
култура, както и на нейните основни 
древни ценности - език и вяра. Гово-
рят на древен коптски(бахаирски) ди-
алект. На този диалект се провеждат 
и голяма част от богослуженията им. 
Те са най-голямата етно-религиозна 
общност с древни корени. Към мо-
мента коптските християни са около 
58 милиона в света. От тях около 15 
млн. живеят в Египет, а останалите 
над 40 млн. са етиопски християни, 
които признават за свой духовен глава 
коптския египетски патриарх(папа).

Около 2 процента от членовете на 
църквата са признали върховенството 
на римския папа. Те образуват копт-
ската католическа църква. Към копт-
ската църква принадлежи и автоном-
ната британска православна църква.

Коптите - първите анахорети

ïîëê.(î.ð.), ä-ð Âëàäèìèð Ñåêóëîâ

Бащите на пустинята. 
Заветът на Аврам.

��������	������	

НАУКАНАУКА
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НАУКАНАУКА

Интересното за съвременния жи-
вот на коптите е, че те се вписват в 
обществено-политическия живот на 
Египет без особени изяви тъй като 
са заобиколени от мюсюлманското 
море и не им се отдава конкретна въз-
можност за обществено-политиче-
ска изява. Повечето копти живеят на 
Горния и Среден Египет, а точно там 
са „болните точки” на египетското 
общество. Властите искат да създадат 
общество на гражданско съгласие - за-
дача, която може да бъде осъществена 
само ако се премахне междуконфеси-
оналното напрежение. Тази перспек-
тива все още е твърде далечна. Копти-
те са една десета част от населението 
на страната, въпреки това този древен 
народ практически не е представен в 
структурите на властта. Дискримина-
цията спрямо коптите се усеща при 
постъпването на работа.

Християните не могат да бъдат 
кметове дори в градовете където те 
са мнозинство от населението. Те 
никога не стават губернатори, поли-
цейски началници и дори директори 
на училища. Една голяма част от тях 
живеят от боклука на Кайро, или така 
наречения “Град на боклуците”. Тук 
в района “Маншият Насър” живеят 
египетските копти християни, които 
работят най-черната работа – сорти-
рат и утилизират боклука на целия 
20-милионен град. Т.е. те работят в 
така наречения неформален сектор 
на египетската икономика и живеят от 
боклука на Кайро.

Коптите и на външен вид се раз-
личават от останалото население на 
Египет - те имат по-светла кожа, имат 
по-особена и красива форма на очи-
те. Държат на чистотата на кръвта, 
женят се помежду си, имат само цър-
ковен брак и не признават както граж-
данския брак така и развода.

След провеждането на така на-
речената “Арабска пролет” и пада-
нето на режима на Хосни Мубарак, 
египетските копти християни бяха 
подложени на гонения от страна на 
египетските мюсюлмани начело с ор-
ганизацията ”Мюсюлмански братя”. 
Стигна се до физически сблъсъци на 
верска основа като бяха дадени физи-
чески жертви и поругани християн-
ски храмове. Ислямските екстремисти 
в Египет периодически извършват 
нападения срещу коптските църкви и 
манастири убивайки монасите и бо-
гомолците. Особен обект на омраза 

на фанатиците стават мюсюлманите 
приели християнската вяра. И това 
като имате пред вид, че всички стихо-
ве на Корана за вероотстъпничество 
(а те са около десет) говоря само за 
Божие, а не за човешко наказание за 
отстъпниците. Налице са също така 
строги ограничения за строителство-
то на нови църкви и възстановяването 
на вече съществуващите храмове.

След военния преврат на ген. 
Сиси живота и свободното изповяд-
ване на вярата е относително гаран-
тирано. Най-известен представител в 
световен мащаб на египетските копти 
е Бутрос Гали - генерален секретар на 
ООН за времето от 1992 - 1996 г. Друг 
виден копт е неговият дядо - Бутрос 
Гали - министър председател на Еги-
пет в началото на 20-ти век.

Християнството се разпространя-
ва на територията на Египет включен 
в пределите на римската империя още 
по време на неговото възникване. То 
се разпространява бързо и лесно по-
ради факта, че до неговото възниква-
не неговите жители са изповядвали 
култа към един от древните богове на 
Египет - бог Озирис, който умира и 
възкръсва подобно на Иисус Хрис-
тос. Именно близкото „звучене” на 
двете вероизповедания е спомогнало 
християнството бързо и лесно да се 
резпространи в Египет. За бързото му 
разпространение допринася и бли-
зостта на светите земи. Съществува и 
една теория, че по бреговете на река 
Нил в продължение на четири години 
Дева Мария, Йосиф и бебето Иисус 
са се крили от преследването на цар 
Ирод. Египтяните-християни са били 
членове на Православната църква 
със седалище Константинопол и по 
време на разделението на Римската 
империя както и на наследницата й 
Византийска империя. Според Свето-
то Писание евангелист Марк е техен 
покровител и се смята за основател 
на коптската църква. Йоан, наречен 
Марко, е роден в еврейско семейство 
около 20-та година сл. Христа. Живее 
с майка си Мария в Ерусалим и съв-
сем млад става последовател на Иис-
ус. Близо е до Него по време на арес-

туването Му в Гетсиманската градина. 
Братовчед на св. Варнава. Придружа-
ва апостол Павел по време на едно от 
мисионерските му пътувания. Близък 
е на св. Петър от когото получава 
Светото Кръщение и който го взема 
със себе си в Рим. В столицата на им-
перията Марк е близък и до апостол 
Павел и споделя трудностите му. Там 
написва своето Евангелие, включе-
но в Новия завет на Библията. След 
мъченическата смърт на св. Петър 
заминава за Египет където основава 
християнска общност в Александрия 
и става неин епископ. Именно тогава 
можем да смятаме, че е поставено на-
чалото на коптската църква. Убит е от 
градска тълпа по време на едно нейно 
надигане срещу християните.

Реално начало на коптската църк-
ва е годината 451-ва когато Диоскор 
Александрийски е осъден на VІ-я 
Вселенски(Халкидонски) събор. Той 
заедно с верния си клир и десетки хи-
ляди монаси от нитрийската пустиня 
се отделили в коптска църква. Главна-
та причина за това отделяне е поли-
тическа.

Целият клир и монашеството 
били за отделяне от Византия, коя-
то експлоатирала Египет като богата 
на храна провинция. През 567 г. мо-
нофизитите избират в Александрия 
свой патриарх - Петър VІ и така се 
поставя началото на коптската църква 
независима от Православната църква.

Между 451 и 641 г. коптите се бори-
ли за патриаршеския престол заедно 
с православните. Едва при окупация-
та на Египет от персите тези борби се 
прекратили. През 639-641 г. Египет е 
превзет от арабите. Местното населе-
ние гледало на арабите като на осво-
бодители, но скоро след това коптите 
били подложени на верови гонения 
довели до редица нови мъченичества. 
Арабското владичество продължава 
от 641 до 1517 г. През този период 
коптската църква става около 6 млн., 
а верните на Православната църква/
мелхити/ са 200 000 души. Големи го-
нения е имало при Гезид (679-682г.), 
при което хиляди отстъпили от вя-
рата си. Забранено било да се служи 
светата литургия с алкохолно вино, 
децата трябвало да се обрязват и тайн-
ството Изповед било изоставено през 
12 век и възобновено едва през 20-ти 
век. През 1044-1075 г. седалището на 
коптския патриарх е било преместе-
но от Александрия в Кайро. Между 

Към момента коптските християни 
са около 58 милиона в света. От тях 
около 15 млн. живеят в Египет, а 
останалите над 40 млн. са в Етиопия.
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1517 и 1798 г. имало много опити 
от Рим да се направи уния, но те са 
завършвали с неуспех. Религиозната 
просвета станала грижа на коптската 
църква. Коптите проявяват особен 
интерес и към светските науки. Каква 
е същността и какви са догматически-
те и богослужебни различия между 
коптската и Православната Църква - 
коптската христология e от времето 
на Диоскор. Монофизитството не е 
осмислено в дълбочина и остава не-
разбрано от народа. Всички коптски 
теолози признават в Христос две при-
роди, но твърдят че божествената Му 
природа почти е погълнала човешка-
та. Те смятат, че всяка природа трябва 
да се проявява чрез съответното лице. 
Щом Христос има две природи, то 
Той би трябвало според тях да има и 
две лица. Тогава трябва да се промени 
и разбирането за св. Троица - тя ста-
ва с четири лица. В енциклопедията 
на Абдул Баракат ибн Кабар от 14-ти 
век пише: ”Природата не може да съ-
ществува самостоятелно, а винаги в 
лице. Всяка природа отговаря само на 
едно лице и тогава броят на лицата на 
св. Троица ще възлиза на четири.”. За 
да се избегне този парадокс се прие-
ма, че „Вечния Син Словото Божие” 
се е съединил с един съвършен човек 
и от това е произлязъл Христос като 
Син в лицето на една действителност, 
съставена от две действителности. 
Предшественик на Абдул Баракат 
ибн Кабар учи, че чрез сливането на 
две тела, две природи и две воли про-
изхожда едно лице, една природа и 
една воля. Според коптските теолози, 
Христос след зачеването си имал една 
природа и една воля. Коптският па-
триарх Мина (958-970г.) изповядва в 
своето „Свидетелство на вярата: ”Вяр-
ваме и изповядваме, че Христос е син 
Божи от две природи и две лица съе-
динени - на Божеството и на човека.”. 
Римокатолическият богослов Симон 
твърди, че всички копти приемат уче-
нието на Диоскор, т.е. Монофизит-
ството. Коптската църква признава 
постановленията само на първите три 
вселенски събора. Признават Свето-
то Писание и Светото Предание като 
към последното има нови добавки. 
Към постановленията на І-я Вселен-
ски събор са прибавени пет канона, а 
от втори и трети вселенски събори са 
изключени по няколко канона. При-
бавени са и 123 правила на 7-те по-
местни Картагенски събора, няколко 
апокрифни книги, чиито автори са 
монофизити от 4-5 в. и Конституция 
на коптските патриарси.

Коптската църква се ръководи от 
патриарх(папа) и от 71-членен синод 
от митрополити и епископи и 4 
хорепископи. Патриархът се избира от 
монасите от Нитрийските манастири 
като възрастта му трябва да е над 50 г. 

Избирателите са 96 човека. Па-
триархът решава църковните дела 
в духовен съвет, състоящ се от че-
тирима избрани от него епископи 
и 12 миряни, определени от нацио-
налното събрание на коптите. Мит-
рополитите се назначават от патри-
арха. Последният патриарх Шенуда 
III-ти (1971-2012 г.) се счита, че е 
118-я поред заемащ катедрата след 
основоположника й евангелист 
Марк. За него се смята, че е бил пре-
красен богослов и достъпен човек. 
Бил е с изключително влияние сред 
коптите и всяка седмица е държал 
проповеди и е провеждал срещи с 
миряните в катедралата ”Сан Мар-
ко”. Първоначално е държал про-
повед, а след това без никаква пред-
варителна подготовка е отговарял 
на бележки, предварително събрани 
в специален съд в храма. Сегашният 
патриарх, който е избран през 2012 
г. е Тавадрос II.

Коптската църква е запазила се-
демте тайнства, в които има включе-
ни наколко нюанса. В Светото Кръ-
щение формулата е променена на „...
кръщаваМ те”. Кръщават се всички 
деца, на 40-я ден момчетата, а на 80-я 
ден момичетата. Момчетата преди 
кръщенето се обрязват, което е насле-
дено от древен Египет, а не е свърза-
но със Стария завет. При кръщенето 
си коптите татуират на вътрешната 
страна на китката си кръст, който тай-
но показват, за да се легитимират като 
християни. Кръстенето се извършва 
с един пръст(палец) символ на една-
та природа на Бог Слово и единния 
Бог. Това е знак, че Иисус има само 
една природа - божествена. Кръстят 
се отляво надясно като католиците. 
Използват се светите литургии на св. 
Марк (до 12 в. използвани от Право-
славната църква), на св. Василий Ве-
лики - малко по-различни от право-
славните и на св. Григорий Двоеслов.

Тайнството Изповед е било заме-
нено с обща молитва за опрощаване 
на греховете(сега личнатаизповед е 
отново възстановена). Богослужеб-
ният език е предимно арабски, но се 
ползва и бахаирски.

На 5 април 2001 г. e подписано 
взаимното признаване на тайнство-
то Брак между коптската църква и 
Александрийската патриаршия. При 
богослуженията се използва църков-
ното пеене. Мелодията се гради върху 
ритмично повтаряне на монотонни 
звуци. Пее се високо от все сърце. 
Смята се, че копптската музика има 
древноегипетски произход. С осмо-
гласното си изпълнение на литургий-
ните последования коптската църква 
се родее с православната.

Коптите празнуват бъдни вечер 
по Юлиянския календар. От няколко 
години насам в Египет Коледа е по-
чивен ден, но не и Възкресение, пора-
ди факта че мюсюлманите признават 
раждането на Христос и го считат за 
велик пророк, но не и за Бог и че е 
възкръснал. Църковната нова година 
започва на 10-ти септември. В църков-
ния кръг на празниците са включени 
още бягството но светото семейство 
в Египет, първото чудо на Христос в 
Кана Галилейска и др. Пасха и свър-
заните с нея празници съвпадат с тези 
на Православната църква. Богослу-
жебните книги в коптската църква са 
дванадесет. Часословът започва от 29 
август 284 г. - началото на голямото 
гонение при император Диоклетиан.

Богослужението на коптите се 
извършва в храмове „кяниса”, които 
са ниски, квадратни с ниски кубета. 
Колоните, които поддържат амвона 
са дванадесет, дванадесет са и краи-
щата на коптския кръст като броя на 
Христовите апостоли. Кръстовете са 
с характерна коптска форма - с тре-
та напречна греда, която минава през 
центъра. В храмовете има множество 
икони с характерната за коптите ико-
нопис. Коптските храмове още от 
древността имат повече отделения 
от православните. Имат отделения 
за оглашени, за верни и за каещи се. 
Преградени са с дървени решетъчни 
декоративни огради. Пода е застлан с 
килими и в храма се влиза без обувки. 
Таванът наподобява обърната с дъно-
то нагоре лодка.

Олтарът в по-ново време е прегра-
ден с дървени решетки с инкрустации 
от слонова кост. Иконостасите са с 
плитка резба и малко икони. Мощите 
на светците са закрити в цилиндрич-
ни тубуси от кадифено сукно с при-
шита на тях икона на светеца и над-
пис с името му. Не е ясно цели мощи 
ли се съхраняват или частици.

НАУКАНАУКА
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Продиктувано от условията на съ-
ществуване на коптската църква в зо-
рата на християнството се явява един 
особен вид начин на изповядване на 
вярата и единение с Бога. Още в 1 - 2 
век християните са били изключени в 
празнуването на езически празненства, 
а в края на 3-ти и началото на 4-ти век 
било заради жестоко преследване или 
презрение към всичко земно, много 
от тях търсят единение в пустинята, 
където отричайки се от всичко зем-
но, прекарват живота си в измъчване 
на плътта и в безкрайни молитви към 
Бога. Това са отшелниците(от гр. “ана-
хорет”) или така наречените пустинни 
бащи. Първоначално това явление се е 
появило в пустините на Египет. Най-
ярък представител на 
това движение е св. Ан-
тоний Велики, който 
е роден 251 г. в Кома, 
близо до Хераклеопол, 
Среден Египет в семей-
ството на средно замож-
ни християни-копти. 
Той се смята за осно-
вател на християнското 
монашество. Първият 
от така на речените 
пустинни отци. След 
смъртта на неговите 
родители в Църквата 
чул библейските думи: 
”Ако искаш да бъдеш 
съвършен върви и про-
дай всичко, което при-
тежаваш и го раздай на 
бедните. Така ще имаш 
своето съкровище на 
небесата, па дойди и ме 
следвай”.

Той изпълнил тази Божия пове-
ля, поверил по-малката си сестра на 
християнска девическа общност след 
което се оттеглил в усамотение. Зажи-
вял в планината при пълно уединение 
на връх Конзим, близо до Червено 
море, като зазидал входа на помеще-
нието си. Два пъти годишно му носе-
ли хляб, който пускали през покрива. 
Като побеждавал природата си с поч-
ти свръхчовешко сподвижничество, 
св. Антоний бил удостоен с дара на 
чудотворството - прозорливост и ле-
чителство, с което придобил широка 
известност. При него идвали болни и 
страдащи хора, с които беседвал с ча-
сове. Славата му растяла и дори импе-
ратор Константин го почел с писмо. 
Отшелниците също се събирали при 
своя духовен баща и слушали негови-
те мъдри беседи: ”Аз се молих за вас 
- казал той на своите ученици – да се 

удостоите и вие, да получите този ве-
лик огнен дух, който получих аз. Ако 
искате да го получите така, че той да 
пребъдва във вас, принесете най-на-
пред телесни трудове и смирение на 
сърцето и въздигайки своите поми-
сли към небето, ден и нощ търсете с 
чисто сърце този огнен дух и той ще 
ви се даде завинаги и навеки.”. Пре-
подобни Антоний Велики преживял 
до 105 годишна възраст , запазвайки 
здраве и сила. Година преди смъртта 
си, взел участие в борбата на Църквата 
против арианската ерес като в Алек-
сандрия в открит диспут с еретиците 
ги победил. Успехът му е наречен 
тържество на християнството. Видни 
негови последователи са св. Атанасий 

Велики, който е проповядвал и по на-
шите земи, св. Иларион в Палестина, 
св. Юстас в Армения и Мала Азия, св. 
Павел Тиверийски.

Монашеският живот в Египет 
процъфтява и днес. Най-известният 
център днес е пустинята Вади ан На-
трун. В древността този район е бил 
известен като пустинята Скит. Днес 
тук има четири коптски манастира, 
които са действащи. Преподобни 
Макарий, Преподобни Паисий, Ал-
Барамус - манастирът на римляните и 
Ас-Сурян - манастирът на сирийците. 
Двата последни манастира са посвете-
ни на Пресветата Дева. Всички те са 
с над 100 души монаси. Тези четири 
манастира са ковачница на кадри за 
епископата на коптската църква. От 79 
коптски архиереи, 64 произхождат от 
тези манастири. Като центрове на мо-

нашеския живот, можем да отбележим 
и манастирите в западната и източ-
ните пустини- мъченик Мина, препо-
добни Самуил, преподобни Антоний 
Велики, преподобни Павел Тивейски, 
Ал-Мухарак - където е една от семина-
риите на коптската църква, св. Георги 
- в делтата на Нил, св. Дамиан, който 
е девически и др. Съществуват две се-
минарии, висш институт за коптски 
изследвания, който е с дванадесет ка-
тедри, към патриаршията има коптски 
музей, както и институт за патрологич-
ни изследвания в Кайро.

В последно време е налице стре-
меж към сближение между Право-
славната църква и древните източни 

църкви. Проведени са четири 
официални заседания на специ-
ално учредена смесена комисия 
за диалог между Православна-
та църква и древните източни 
църкви. След обстойни разиск-
вания се стига до предложение 
за вдигане на анатемата между 
древните източни църкви и Пра-
вославната.

Посочени са неофициалните 
и официалните срещи. На тях е 
станало ясно, че всяко едно от се-
мействата съхранява православ-
ното христологическо учение 
и без прекъсване продължава 
апостолската традиция, използ-
вайки христологическата терми-
нология по различен начин.

Вдигането на схизмата трябва 
да стане едновременно от пред-
ставителите на всички църкви, 
чрез подписване на специално 

църковно постановление. Всяка една 
от страните ще обяви другата за пра-
вославна във всяко едно отношение. 
Вдигането на схизмата се изразява в 
пълно възстановяване на общението 
на църквите във всички аспекти. От-
хвърлят се всички взаимни осъжда-
ния, нападки от лица или от синоди в 
миналото като невалидни. Съставят се 
общи диптихи използвани при бого-
служение. Трябва да се информират 
подробно предстоятелите на помест-
ните църкви и техните синоди за по-
стигнатите договорености. Трябва да 
се оформи литургична подкомисия, 
която да изработи начин на бъдещи 
съвместни съслужения. Възникналите 
църковно-административни въпроси 
трябва да бъдат решавани от съответ-
ните органи на поместните църкви 
съобразно общите съборни и кано-
нически правила.  nnDnn
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На 12 април 1204 г. с падането 
на Константинопол от кръс-
тоносците, в европейският 

югоизток се появява една нова поли-
тическа сила – т. нар. Константино-
полска латинска империя. На 9 май с.г. 
бил избран първият император на но-
вата империя – графът на Фландрия и 
Ено Бодуен IX, след което започнало 
завоюването на византийските земи и 
разпределянето им съгласно условия-
та, приети на съвет, който се провел 
в края на м. март, т. е. преди превзе-
мането на Константинопол и чийто 
протокол е наречен Partitio terrarum 
imperii Romaniae (Разделяне на земите 

на империята на римляните). 

За да подчини все още незавла-
дените от латинците византийски 
земи в Тракия и Македония, Бодуен 
организирал военна експедиция. В 
изворите се споменава, че той почти 
не срещнал съпротива от местното 
население, което изявило готовност 
да му положи клетва за вярност. Въ-
преки това, едва на 20 ноември 1204 
г. сеньорът на новообразуваното 
Филипополско херцогство (duchee 
de Finepople/ducatum de Filopole) 
успял да влезе във Филипопол. Той 
бил „много известния мъж“ (virum 

Значението на 
Филипополското 
херцогство за 
Константинополската 
империя
Äîöåíò Ä-ð Èâî Òîïàëèëîâ

famosissimum) фламандецът Рение 
дьо Три (Henrici imperatoris latinorum. 
Epistolae. 1, ЛИБИ 4, 14), който обаче 
не принадлежал към т. нар. „големи 
барони“ в империята, но пък про-
изхождал от Трит Сен Лежер в Ено, 
откъдето бил и самия император. 
Чрез неговото назначаване Бодуен 
си осигурил директен контрол върху 
херцогството посредством непосред-
ствен васал. По този начин, Филипо-
полското херцогство, което включва-
ло всички бивши византийски земи в 
Тракия на запад от Адрианопол (дн. 
Одрин) и принадлежало към т. нар. 
„първа категория“ херцогства в Кон-
стантинополската латинска империя, 
т. е. тези, които били основани от 
първите двама латински императори 
(B. Hendrickx, Les duchés de l’Empire 
latin de Constantinople après 1204: 
origine, structures et statuts, Revue 
belge de philologie et d'histoire 93/ 2, 
2015, 304). Тъй като самото херцог-
ство не е споменато в посоченото 
по-горе Partitio, в което са намерили 
място обаче херцогствата на Никея, 
Филаделфия, Никомедия и Неокаст-
ро, изглежда, че при създаването на 
самия документ, неговата територия 
не е била в рамките на Византия, ко-
ято трябвало да бъде завладяна (А. 
Данчева-Василева, Пловдив през 
Средновековието IV-XIV век, София, 
2009, 117). Тези земи били ничии в 
отношенията император-венециан-
ци-латинци, което позволило на им-
ператора се възползвал от правото 
си на сюзерен. Изглежда обаче, че 
Тракия е трябвало да принадлежи на 
венецианците, в чийто владения било 
херцогството на Адрианопол. Ето 
защо Филипополското херцогство 
се превърнало в ябълката на раздора 
между тях и императора. Неслучайно, 
то се споменава сред исканите от ве-
нецианците земи за да се признаят за 
васали на латинския император Анри: 
„Сеньори – рече той (граф дьо Блан-
Дра), - съветът ни реши, че искаме да 
притежаваме цялата земя от Дюрас до 
Макре, ...; искаме още Вер и Ферм и 
всички земи до Финепопол. Ако им-
ператорът се съгласи на туй, с радост 
ще го посрещнем тук, но само при 
това условие“ (Анри дьо Валансиен. 
История на император Анри. Превод 
Ив. Буров, София, 2008, § 584). Ини-
циативата на императора в случая с 
Филипополското херцогство трябва 
да се разглежда във връзка с оценя-
ване на неговото значение. А Фили-
попол не е бил случаен град. Според 
думите на хрониста и един от водачи-
те на Четвъртия кръстоносен поход 
Жофроа дьо Вилардуен, той е бил 
един от основните центрове на импе-
рията, споменат като „един от трите 
най-красиви [градове] на Константи-
нополската империя“ (Жофроа дьо 
Виладруен, Завладяването на Кон-
стантинопол. Превод на хрониката 
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на български език от И. Божилов, 
София, 1985, 114). Бил „много голям 
и много добре укрепен град“ (civitas 
maxima et munitissima), както пише 
по-късно в едно от писмата си втори-
ят латински император Анри (ЛИБИ 
4, 14). Като един от основните стра-
тегически центрове на Византийската 
империя на Балканите, Филипопол, 
въпреки превратностите на съдбата, 
запазил своето изключително страте-
гическо значение и в рамките на нова-
та империя. Предвид пропагандата на 
кръстоносците като потомци на ми-
тичния Еней (вж. И. Божилов, Исто-
рия на средновековна България, том 
2. Християнска България, Фондация 
„Българско историческо наследство“, 
2017, 312-315) и оттук – като правоп-
риемници на Римската империя, хер-
цогството придобило ключово зна-
чение в северната част на империята. 
Докато в рамките на Византийската 
империя, регионът бил граничен и 
ключов в отбраната на северната и 
западната граница на империята, то в 
рамките на Константинополската им-
перия той е бил също така и плацдарм 
за осъществяването на военни интер-
венции в западна и северна посока 
към Българското царство. Последно-
то, според политическата идеология 
на създадената от кръстоносците нова 
държава, заемало неправомерно ней-
ните земи в северна Тракия и на север 
от Стара планина. Не случайно е било 
и надменното отношение на самите 
латинци към Калоян и неговите пра-
теници и предявените от рицарите-
кръстоносци претенции за изявяване-
то на васалност и верноподаничество 
от страна на българите. Не ще има 
мир с Калоян, настоявали латинците, 
„ако не върне земята, принадлежала 
на Константинополската империя, в 
която бил нахлул с насилие“ (Gesta 
Inocentii III, CVIII, col. CXLVII). Раз-
бира се, друг е бил въпросът доколко 
тези претенции са били обективни и 
основателни. Така или иначе, ролята, 
която се възлагала на Филипополско-
то херцогство, обусловила и преврат-
ностите и спецификите в неговото 
историческо развитие. За разлика от 
останалите феоди в рамките на евро-
пейските владения на Латинската им-
перия, това херцогство не се радвало 
на дълготраен и спокоен живот.

Самото херцогство било основа-
но де факто на 20 ноември 1204 г. с 
пристигането в града на фламандския 
рицар Рение дьо Три с отряд от по-
вече от 120 рицари и поне още 2000 
сержанти, имайки предвид съотно-
шението в кръстоносната войска; 
впоследствие, все още като moderator 
imperii, т. е. регент на империята, бъ-
дещият император Анри поискал по-
мощ от френския крал под формата 
на 600 рицари и 10 000 сержанти за 
да държи в подчинение цяла Тра-

кия (Henrici imperatoris latinorum. 
Epistolae. 1). Разбира се, освен тях, 
под командването на Рение дьо Три 
са и множество обикновени войници, 
което прави отряда внушителен.

Кръстоносците били посрещнати 
радушно от ромейското население на 
града, което намерило в тях свой за-
щитник срещу цар Калоян. Изглежда, 
че самият Рение дьо Три не блестял 
с особени воински качества и умения, 
необходими за предложения му пост, 
но тъй като бил един от малцината 
привърженици на похода, насочен 
срещу Константинопол, още от са-
мото му начало, може да се счита, че 
чрез този избор той е бил възнагра-
ден от император Бодуен за последо-
вателната си и твърда позиция. Поли-
тиката на компромис, която провел 
императорът, назначавайки неспосо-
бен човек на позиция, изискваща не-
обходимите за един войн и управник 
качества, била пагубна за самото хер-
цогство, което довело впоследствие и 
до смяната на самия рицар – сеньор.

За липсата на необходимите упра-
вленчески качества на Рение дьо Три 
говорят събитията след разгрома на 
латинската войска край Адрианопол 
на 14 април 1205 г. Самият Рение е 
бил изоставен от от сина си, брат си, 
племенника и зет си, както и от част 
от рицарите и техните сержанти. Той 
напуснал града след избухването на 
бунт на местното население, наче-
ло на отряд от едва 15 рицари, което 
прави по-малко от 1/6 от първона-
чалния му отряд. С него той се скрил 
в добре укрепената природно крепост 
край Станимака (вероятно дн. Асе-
новград), където е бил под обсада до 
17 юли 1205 г., т. е. в продължение 
на повече от една година. При този 
бунт, ярко контрастира отношението 
на местното население към латинци-
те – предходната година те са били 
посрещнати с почести, а на следва-
щата година – с бунт. В случая, освен 
павликяните, срещу латинците била и 
голяма част от ромейското население 
и аристокрация, и двете групи по раз-
лични причини.

Бунтът във Филипопол и остана-
лата част на Тракия, където за кратко 
време латинските гарнизони в голе-
мите градове били пометени, показ-
вал все още слабата политическа и 
социална основа на тяхната власт и 
се осъществил синхронно с похода 
на Калоян в Тракия. С тези дейст-
вия и разгрома на латинците край 
Адрианопол се сложило временно 
край на херцогството по обясними 
причини – териториите му били за-
губени за империята в този момент. 
Самият император Анри впослед-
ствие пише, че тези земи били вече 
„голяма част от България“ (maximam 

partem Bulgarie) (Henrici imperatoris 
latinorum. Epistolae. 1). В последва-
лите няколко години, въпреки някои 
успехи на рицарите, като например 
освобождаването на Рение дьо Три, 
краткотрайното владение на Филипо-
пол не позволило възстановяването 
на херцогството. 

Това се случило едва в 1208 г., 
когато след разгрома на българската 
войска край Филипопол на 31 юли, 
е сключен договор между българския 
цар Борил и латинския император 
Анри, чрез който Филипопол трайно 
оставал под властта на латинците в 
рамките на следващото десетилетие, в 
замяна на отказа на Анри да продъл-
жи да признава Бориловия братовчед 
Алексий Слав за цар на България (вж. 
Н. Кънев, Алексий Слав – претенден-
тът на латинския император Анри 
дьо Ено за българския царски прес-
тол или отново за деспотската титла 
на Алексий Слав. – В: Сборник „Ве-
ликите Асеневци“, В. Търново, 2016, 
84-99). Договорът се сключил във Фи-
липопол (дьо Валансиен, 40, §§ 546-
549). Участието на Рение дьо Три в 
битката не спомогнало за утвърждава-
нето на неговия пострадал авторитет 
и след възстановането на херцогство-
то той не се върнал във Филипопол, а 
бил изпратен в столицата Константи-
нопол. На негово място императорът 
поставил фламандския рицар Жерар 
дьо Стрьом, който бил роднина на 
Рение дьо Три. Докога той е оста-
нал начело на херцогството е неяс-
но, като се допускат 1219 г. (ЛИБИ 
IV, 36, бел. 13), 1223 г. (F. Van Tricht, 
The Latin Renovatio of  Byzantium: The 
Empire of  Constantinople (1204-1261), 
Leiden, 2011, 159-160) и след това (B. 
Hendrickx, Les duchés de l’Empire latin 
de Constantinople après 1204, 310,) 
или в 1229 г. (А. Данчева-Василева, 
Филипопол през Средновековието, 
137-138). По това време той вече бил 
и сред „големите барони“ на импери-
ята, но предвид неяснотата относно 
латинското владение на Филипопол, 
загатнато в Договора от 1229 г., оста-
ва неясно той докога е бил сеньор на 
херцогството. 

Неуспехът на действията на Рение 
дьо Три довел до промяна в планове-
те на латинците, които преместили 
своя акцент в Тракия към херцогство-
то на Адрианопол. Неслучайто, ос-
новните военни действия на Калоян 
били насочени не срещу Филипопол, 
а по-скоро срещу Адрианопол и Ди-
мотика.

Натискът на венецианците към 
императора с претенции за Фили-
пополското херцогство се засилил 
особено при управлението на слабия 
император Робер дьо Куртьоне (1221-
1228) и изглежда, че то най-накрая 
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преминало под техен сюзеренитет; 
самият Жерар дьо Стрьом бил скло-
нен да се съгласи. За това свидетел-
ства запазеният проектодоговор меж-
ду Константинополската империя и 
йерусалимския крал Жан дьо Бриен, 
в който се предвиждало Филипопол-
ското херцогство да премине под сю-
зеренитета на императора.

Не е ясно докога точно е просъ-
ществувало Филипополското хер-
цогство. Допуска се, че последното 
е станало до 1221 г. (Гюзелев, ЛИБИ 
4, 36, б. 13), но това е не е подкрепе-
но от изворите. Това, което е ясно е, 
че в 1229 г. то вече не е съществува-
ло. В Договора последвал горепосо-
чения проектодоговор, Жерар дьо 
Стрьом, който е „имперски барон“ 
(baro Imperii), е представен като по-
следния му херцог: „господин Жерар 
дьо Стрьом и неговите предшестве-
ници” (dominus Girardus de Stroim et 
antecessores sui) (G. L. Fr. Tafel, G. M. 
Thomas, Urkunden zur älteren Handels- 
und Staatsgeschichte der Republik 
Venedig Mit besonderer Beziehung auf  
Byzanz und die Levante, Band 2, Wien, 
1856, 269). Следователно е логична 
бележката, че Филипополското хер-
цогство трябвало да премине в ръцете 
на бъдещия император Бодуен „от ко-
гото и да бъде то владяно“ (Relationes 
Venetae. 3. Projectus de contracto 
Imperii Constantinopolitani cum rege 
Hierolisimitani Iohanne), подсказващо 
за мнимото му съществуване. Изглеж-
да, че когато е бил писан Договорът 
Филипополското херцогство вече е 
било в рамките на българската държа-
ва на Иван Асен II.

За самата територия на херцог-
ството разполагаме с косвени податки, 

но то е обхващало цялата територия 
на запад от херцогство Адрианопол, 
в рамките на Горнотракийската низи-
на и непосредствените подстъпи на 
Родопите от юг, на запад до прохода 
Момина клисура, на север до Средна 
гора, като Берое оставал български. 
Вероятно границата между двете хер-
цогства е минавала през станцията 
Констанция, край дн. Свиленград.

Това в основни линии е извест-
но за историята на Филипополско-
то херцогство въз основа на запа-
зените исторически извори (вж. B. 
Hendrickx, Les duchés de l’Empire latin 
de Constantinople après 1204, 310; А. 
Данчева-Василева, България и Латин-
ската империя (1204-1261), София, 
1985). Разбира се, съществуват и дру-
ги податки, било то косвени или по-
директни, които също ни представят 
дейността на латинците в него. А те, 
според писмените и археологически-
те данни, се изразяват в два основни 
аспекта на една политика, която е 
трябвало да доведе до значителен ин-
тергитет на местното население към 
латинската кауза: военно укрепване 
на херцогството и преминаването на 
значителна част от населението към 
вярата на латинците, т. е. покато-
личване, или преследване на верска 
основа. 

Наред с основаването на Констан-
тинополската империя и коронясва-
нето на нейния император, е трябвало 
да бъде създадена и институцията на 
Латинския патриарх в Константино-
пол. Въпреки политизирането на са-
мата институция (вж. Robert Lee Wolff, 
Politics in the Latin Patriarchate of  
Constantinople, 1204-1261, Dumbarton 
Oaks Papers, Vol. 8 (1954), 225-303), 

нейната основна роля е била ясна – 
борба срещу еретиците в рамките 
на империята. В съответствие с тази 
политика Латинкската патриаршия 
изпратила свои прелати във всичките 
феодални владения, които да образу-
ват отделните епископии и да бъдат 
първоначален център на тази борба. 
Филипополското херцогство не било 
изключение. Нещо повече, извори-
те ни дават основание да считаме, че 
още от самото начало дейността на 
латинските прелати е била особено 
активна в неговите рамки, като тяхната 
насоченост е била основно в борбата 
срещу еретиците – павликяни. Дейст-
вително, византийците също са били 
считани за еретици, но изглежда, че 
във Филипополското херцогство, а 
и в Тракия, основната цел са били 
павликяните (вж. изследването на Б. 
Примов, Българи, гърци и латинци в 
Пловдив nрез 1204-1205 г. Ролята на 
богомилите, ИБИД, 22-23, 1948, 145-
158). Вероятно като следствие от тази 
политика, те, по-малко от една година 
след въодушевеното посрещане на 
латинците във Филипопол, изпра-
тили делегация до Калоян, която му 
заявила: “Господарю, язди пред Фи-
непопол или изпрати армията си: ние 
ще ти предадем целия град“ (дьо Ви-
лардуен, §399). Тук е нужно да се при-
помни, че българският цар е сключил 
уния с един от най-големите врагове 
на павликяните, а именно амбици-
озният римски папа Инокентий III. 
Този бунт довел до бягството на Ре-
ние дьо Три в непристъпната крепост 
Станимака, но преди това обаче, той 
не пропуснал да опожари квартала на 
павликяните (дьо Вилардуен, § 400). 
Всъщност, събитията във Филипопол 
са били отражение на съпротивата 
срещу латинците в цяла Тракия; ла-
тинските гарнизони в големите гра-
дове били пометени за сравнително 
кратко време.

Липсата на сведения за покатоли-
чено население от това време в Тракия 
и Филипопол, както и обръщането на 
константинополската власт за помощ 
към местния гръцки военен елит, по-
казва, че така политика не дала резул-
тат. Дори и да е имало наченки за това 
във Филипопол, то съкрушителният 
удар на Калоян, свързан с превзема-
нето на града и избиването на небъл-
гарското население, начело с архие-
пископа на града, довело до неговия 
край. Този неуспех накарал латинци-
те да променят методите на борба, за 
което можем да съдим от познатите 
ни случаи в другите части на импе-
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рията. Те започнали строителството 
на добре укрепени военни центрове в 
които били настанени рицари от ор-
дена на тамплиерите, хоспиталиерите 
и Тевтонския орден, чиято основна 
цел е била единствено борбата срещу 
местните еретици. Разбира се, в за-
мяна на това съответните земи били 
предадени на ордените и се превър-
нали в източник на приходи, основно 
продоволствени, в подкрепа на похо-
дите на ордените на Изток. Във Фи-
липопол тази промяна не би могла да 
се случи преди 1208 г.

В съответствие с тази политика 
е и изграждането и укрепването на 
солидни военни пунктове, за което 
сведения черпим както от писмените 
извори, така и от археологическите 
данни. Нека вземем за пример отново 
Филипопол. На неговото Трихълмие, 
в северната му част, на ул. „Д-р Стоян 
Чомаков № 5“ са разкрити останки от 
крепостна стена и порта, които са по-
строени след унищожаването на града 
в края на XII-началото на XIII в.

Изграждането на крепостна-
та стена се свързва със строителни 
дейности на византийците, Иванко 
или на латинците (К. Станев, Е. Бо-
жинова, Новооткрита средновековна 
крепостна стена в Пловдив, в: Градът 
в българските земи (по археологи-
чески данни), Шумен, 2014, 363), но 
изворите насочват към последния ва-
риант. Така, те не посочват изрично 
укрепването на града нито при ви-
зантийците, нито при управлението 
на Иванко. Според тях, последният е 
съсредоточил своята дейност в укреп-
ването на крепостите, разположени 
по северните склонове на Родопите, и 
по-конкретно Кричим (Никита Хони-
ат, История, ГИБИ XI, 61, 63). Що се 
отнася до византийците, там нещата 
са по-заплетени. Известно е, че в 1189 
г. управителят на града Никита Хони-
ат получил заповед от византийския 
император да разруши крепостните 
стени, за да не бъде използван Фили-
попол за военна база от страна на ри-
царите по време на Третия кръстоно-
сен поход срещу империята (Никита 
Хониат, История, ГИБИ XI, 37). По 
време на този поход градът е превзет, 
а при напускането му от рицарите в 
1190 г. – опожарен. Вероятно е пос-
ледвало възстановяването му, което 
е обхванало другите сектори на кре-
постните стени на Трихълмието. В 
едно от писмата на император Анри 
от септември 1206 г. обаче, Филипо-
пол е посочен като „много добре ук-

репен град“ (ЛИБИ 4, 14), т. е. укреп-
ването е било завършено.

В 1206 г., при превземането на 
града от Калоян, крепостните му сте-
ни били сринати, градът бил опожа-
рен, а населението му било избито и 
изселено. Този катаклизъм се откри-
ва в пожара, предшестващ изгражда-
нето на откритото на ул. „Д-р Стоян 
Чомаков № 5“ укрепление. Чрез из-
граждането на новото укрепление, 
Небет тепе, т. е. най-северната част 
на Трихълмието, се обособило като 
самостоятелна крепост вътре в рам-
ките на цитаделата, т. е. укрепената 
част на града, с площ от около 11 дка. 
Вероятно по това време е изградена 
и намиращата се в близост щерна 
(водохранилище), което позволявало 
издържането на продължителна обса-
да. Изграждането на малка по размер 
крепост е напълно в унисон със стра-
тегията на латинците за контрол на 
територията; те не могат да използват 
големите крепости поради липсата на 
социална база и поради тази причина 
строяли малки, но добре укрепени и 
труднопревземаеми военни пунктове, 
в които са били съсредоточени ос-
къдните им военни ресурси .

Писмените извори ни предоставят 
информация и за други подобни во-
енни пунктове, а вероятно и центрове 
на фиефи. Така например, отново в 
едно от писмата на император Анри 
се посочва, че Рение дьо Три укрепил 
Стенимахос (ЛИБИ 4, 14). В случая 
ангажираността на херцога се изразя-
ва и в друг аспект; Жофроа дьо Ви-
лардуен пише, че това е бил „твърде 
укрепен замък и който той държеше“ 
(дьо Вилардуен, 364), т. е. беше оста-
вил гарнизон в него.

След възстановяването на Фили-
пополското херцогство в 1208 г. е за-
почнало отново консолидирането на 

латинската власт, като е известно, че 
именно в тази година по инициатива-
та на самия император е била укрепена 
отново крепостта Кричим (Крюсмон) 
и съответно замъка (дьо Валансиен, 
38, § 545). С тази политика би тряб-
вало да се свърже и създаването на 
горепосочения „замък“ в рамките на 
цитаделата на Филипопол. Слабост-
та на българската държава през пос-
ледвалото десетилетие определило и 
сравнително мирното съществуване 
на херцогството, което без съмнение 
било важна част от „житницата“ на 
империята, за населението на чиято 
огромна столица са били необходими 
регулярни доставки от Тракия, като 
по този начин се поддържал реда не 
само в столицата, но и в империята. 

Като обощение може да се каже, 
че първоначално херцогството имало 
и изключително важни военни функ-
ции предвид стратегическо си поло-
жение, разположено в непосредстве-
на близост до Българското царство. 
То трябвало да пази столицата Кон-
стантинопол и неговия хинтерланд 
от нападенията на българите, но от 
друга страна, имайки предвид пър-
воначалната агресивна политика на 
латинските рицари, да служи и като 
плацдарм за бъдещи военни експе-
диции срещу българската държава и 
в западна посока. Неспособността на 
първия му феодал Рение дьо Три, как-
то и разгромът на латинците край Ад-
рианопол и последвалия упадък про-
менили концепцията за херцогството, 
вече концентрирана върху отбрани-
телните функции. Значението му, и 
като на богат и плодороден, и като на 
изключително важен и стратегически 
район в империята, е ясно отразено в 
Договора между латинските барони и 
йерусалимския крал Жан дьо Бриен с 
клаузата за неговото преминаване към 
владенията на императора.  nnDnn
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Често се изтъква огромния 
брой протестантски деноми-
нации. Цифрата, която често 

се споменава, е 33 000.

Източникът на тази информа-
ция е двутомната World Chris¬t¬ian 
Ency¬clo¬pe¬dia (Bar¬rett, Kurian, 
and John¬son; Oxford Uni¬ver¬sity 
Press). Пасажът, в който се появява 
числото 33 000 е следния:

„Световноито хрситиянство се 
състои от 6 големи църковно-култур-
ни блока, разделени на 300 големи 
църковни традиции състоящи се от 
над 33 000 различни деноминации в 
238 страни (т. 1, стр. 16).

Според WCE цифрата 33 000 пред-
ставя „световното християнство.”

По-наттаък WCE разбива „светов-
ното християнство” на следните ши-
роки категории:

  Независими – 22000 деноминации
 Протестанти – 9000 деноминации
 Маргинални – 1600 деноминации
 Православни – 781 деноминации
 Католици – 242 деноминации
 Англикани – 168 деноминации

WCE класифицира едва 9000 де-
номинации (27% от целия брой) като 
протестантски. За да достигнат до 33 
000 се добавят независимите, марги-
налните, англиканите и 232 от право-
славните „деноминации.”

Заедно с 23600 независими и мар-
гинални (70% от цялото) има голям 
брой групи, които трудно могат да 
бъдат определени като протестант-
ски. Те включват мормоните (122 де-
номинации), Свидетелите на Йехова 
(229 деноминации), кристоделфийци 
(21 деноминации), унитариани (29 
деноминации), християнска наука 
(59 деноминации), британски изра-
илтяни (8 деноминации), групи на 
благовестието на просперитета (27 

деноминации), петдесятници „Само 
Исус” (680 деноминации), „тайни бу-
дисти вярващи в Христос” (9 деноми-
нации), скитащи се епископи (12 де-
номинации), независими несторини 
(5 деноминации), окултисти (3 дено-
минации), спиритисти (20 деномина-
ции), ционисти (159 деноминации), 
дори „арабска радио-телевизионна 
мрежа” (19 деноминации), гей/хмо-
сексуални традиции” (2 деноминации 
и католици-схизматици (435 деноми-
нации). Това е странен еклектичен 
списък.1!!!!!!!!

 Не само, че мормоните, свидете-
лите на Йохова, „Само Исус,” унита-
рианите, евангелието на проспери-
тета не са протестанти, те дори не са 
християни, те имат погрешна христо-
логия. Протестантите, православните 
и католиците са съгласни за това, Кой 
е Христос, тези други групи имат свои 
разбирания.

След това WCE описва 242 като-
лически и 781 православни деноми-
нации. Ако се разгледа разбивката 
от тези 242 деноминации се открива 
следното: католици с латински обряд, 
католици византийски обряд, мелки-
ти, копти, маронити. Т.е. WCE трети-
ра различните обряди като различни 
деноминации независимо от факта, 
че всички тези са в общение с Рим. 

WCE дефинира „деноминация” 
по следния начин:

„Oрганизирана група с център за 
поклонение или общност с подобни 
църковни традиции в дадена конкрет-
на държава…чийто общности и чле-
нове носят еднакво деноминационно 
име в различните области и смятат 
себе си за една автономна християн-
ска църква, различна от другите дено-
минации, църкви и традиции.”

 Това определение обознача-
ва като отделна деноминация всяка 

християнска общност, която е цър-
ковно независима. Тази дефиницията 
поставя ограничение „в дадена държа-
ва?” С други думи не може да има една 
деноминация, която да съществува ед-
новременно в САЩ и в Англия. Двете 
може да са презвитериански общно-
сти, но те все пак са две различни де-
номинации, дори ако няма нищо, кое-
то да ги разделя. По този начин WCE 
казва, че има 438 презвитериански и 
647 методистки деномиации и 1017 
баптистки. Освен това, независимите 
баптистки общности, са преброени 
като отделна деноминация, макар да 
вярват в едно и също учение. Има 
8142 подобни общности изброени в 
WCE – баптистки, протестантски или 
някакви други.

Важни са думите на ап.Павел:
„Има едно тяло и един Дух, както и 
бяхте призовани към една надежда на 
званието ви: един Господ, една вяра, едно 
кръщение, един Бог и Отец на всички, Кой-
то е над всички, чрез всички и във всички.” 

ÁÚËÃÀÐÈß
До настоящия момент според сведе-
ния на Софийски градски съд (СГС), 
с които разполага Дирекция “Вероиз-
поведания” на МС, на територията на 
РБългария са регистрирани над 142 
вероизповедания. 

Доктриналният профил на реги-
стрираните вероизповедания показва, 
че това не са религиозни общности с 
нови учения, а по скоро отделили се 
групи, които запазват доктриналната 
идентичност на по-голямата религи-
озна общност, от която произлизат.. 

По отношение на веровия им про-
фил регистрираните в страната веро-
изповедания условно могат да бъдат 
обособени в две групи. 

Първата група включва вероизпо-

Ïðîô. ä-ð Þëèÿ Íèêîëîâà GOTJ, Âåëèê Îôèöåð

Християнски 
деноминациии
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веданията, които са представители и 
проповядват доктриналните системи 
на основните световните религии: 
християнство (православие, католи-
цизъм, протестантизъм), ислям, юда-
изъм, будизъм и хиндуизъм. 

Вероизповеданието, представящо 
и проповядващо православната вяра 
в България, е Българската православ-
на църква, която до момента има из-
градени 4000 храмове и параклиси и 
170 манастира в 3000 населени места 
от общо 5336 населени места. От тях 
1226 са обявени за паметници на кул-
турата. 

Католическата църква в България 
е изразител на другия клон на хрис-
тиянството - Римокатолицизма. Под 
административното управление на 
това регистрирано вероизповедание 
са католиците от западен обряд и от 
източен обряд (униати). Тя притежа-
ва 72 храма в страната и около 70 000 
вярващи.

Ислямската религия в България се 
представлява и проповядва от Мю-
сюлманското изповедание и Мю-
сюлманското сунитско-ханефитско 
изповедание. В страната джамиите, 
месчитите и текетата са 1200, а вярва-
щите им са около 1200000.

Религиозната общност на евреите 
в България проповядва ортодоксал-
ния юдаизъм и има 17 синагоги в 17 
населени места с 3-4 хиляди вярващи, 
като в София са около 800.

“Диамантен път на будизма” и 
вероизповедание „Будистка общ-
ност в България” са представители 
на будизма в България. Разликата 
е, че “Диамантен път на будизма” е 
представител на т. нар. тибетски или 
тантрически будизъм, а “Будистка 
общност в България” - на традици-
онния будизъм. Последователите на 
двете общности в страната не над-
хвърлят 150 души.

Към тази първа група регистрира-
ни вероизповедания се числи и Ар-
менската апостолическа православна 
църква, която до момента разполага с 
25 храма на територията на страната.

Броят на членовете на регистрира-
ните вероизповедания, които предста-
вляват основните световни религии, 
в процентно съотношение спрямо 
общия брой членове на всички реги-
стрирани вероизповедания в страната 
до този момент съставлява 99%.

Най-голям дял от спектъра на 
регистрираните вероизповедания в 
страната се пада на християнските ре-
лигиозни общности на протестантска 
основа, които са 74 на брой или 87% 
от регистрираните вероизповедания. 
38 вероизповедания са петдесетни 
общности, или т. нар. харизматици, 

което прави 45% от всички регистри-
рани. Днес официален правоприем-
ник на традиционното петдесетно 
движение, установило се в България 
в началото на 20 в., е Съюзът на еван-
гелските петдесетни църкви, който 
е основан през 1928 г. През същата 
тази година от тогавашната Петде-
сетна църква се отделя групата на т. 
нар. тинчевисти, които споделят и 
изповядват доктрината на петдесет-
ното движение, но се различават в 
практикуването на култа (богослуже-
нието). Техните събрания (служения) 
протичат по-бурно и по-динамично 
от традиционните петдесетни общ-
ности. Съвременен продължител на 
това движение и изразител на него-
вата богослужебна практика са На-
ционален алианс Обединени Божии 
църкви и Българска Божия църква, 
която поради вътрешно-организаци-
онни спорове относно управлението 
на общността се разделя през 2005 г. 
и по този начин се регистрира още 
едно ново вероизповедание под име-
то Божия църква в България. 

В петдесетната общност в Бълга-
рия се забелязва още едно течение, 
което е сравнително ново в световен 
мащаб. То навлиза в България след 
демократичните промени през 1989 
г., като през 90-те години на миналия 
век отбеляза своя апогей. Характерно-
то за него е, че богослужението про-
тича много по-разчупено, по-свобод-
но, по-емоционално и по-динамично 
от това на т. нар. тинчевисти. В Бъл-
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гария са известни с определението 
неопетдесетни или неохаризматични 
общности. Те водят началото си от 
т. нар. “Трета вълна на Св. Дух” или 
“Благословението от Торонто”, въз-
никнало през 80-те години на мина-
лия век в Канада. 

 След петдесетната общност по 
брой на регистрирани религиозни 
общности се нарежда баптистката 
- с 11 регистрирани вероизповеда-
ния в страната. Основното и най-
многобройно течение, което е и 
наследник на баптисткото движение 
в България още от 19 в., е Съюзът 
на евангелските баптистки църкви, 
чийто общ брой на вярващите над-
хвърля 3500 души, организирани в 
над 50 местни поделения. След тях 
са адвентистите, които са с 4 реги-
стрирани структури. Основната от 
тях е Съюзът на църквите на адвен-
тистите от Седмия ден с общ брой 
на вярващите около 7000 души. За 
провеждане на богослуженията из-
ползват свои молитвени домове или 
зали под наем. Съюзът има свое 
издателство “Нов живот”. Общият 
брой на вярващите от четирите ре-
гистрирани адвентни вероизповеда-
ния надхвърля 10 000 души.

Останалите 48,5 % регистрирани 
вероизповедания от протестантската 
общност в България се поделят от 
лютерани, методисти, конгрешани 
или т. нар. съборни евангелски църк-
ви, реформирани презвитериански и 
свободни църкви (по примера на сво-
бодните църкви в Германия). 

Втората група регистрирани веро-
изповедания са религиозни общно-
сти със самобитна доктринална сис-
тема или такива, в основата на чието 
учение е залегнал синкретизмът (т. е. 
съчетание на елементи от различни 
религиозни учения и практики или 
съчетания на елементи от трите на-
правления от християнството). Към 
тази група могат да бъдат отнесени 
Изповедание Свидетели на Йехова, 
Църквата на Исус Христос на све-
тиите от последните дни или т. нар. 
мормони, Бахайска общност, Духов-
но християнско общество Изкупена 
Църква Христова и др. Тази група 
заема 11% от общия брой регистри-
рани вероизповедания и обхваща 1% 
от членовете на всички регистрирани 
вероизповедания в страната.

Защо най-големият дял от реги-

стрираните християнски вероизпове-
дания са протестантски? 

 Основната причина е либералния 
характер на Закона за вероизповеда-
нията. Законът не поставя изрично 
изискване относно броя на членовете 
на определена религиозна общност, 
за да придобие тя статуса на вероиз-
поведание, както това е в някои евро-
пейски страни (Австрия, Словакия и 
др.). Там със специален закон е уреде-
но разделение по достойнство между 
църквите и религиозните общности. 
Официално признатите от държавата 
църкви и религиозни общности при-
добиват статус на юридическо лице 
и могат да се ползват от публичност 
при извършване на своето богослуже-
ние. За разлика от тях всички остана-
ли могат да практикуват своя култ без 
обществени прояви.

В България регистрацията в Со-
фийски градски съд (СГС) е обвърза-
на с придобиването на правен статус 
от една религиозна общност, а не с 
придобиването на определено дос-
тойнство. В Закона за вероизповеда-
нията не съществува подобна катего-
ризация на религиозните общности. 
По силата на чл. 4, ал. 1 от закона ве-
роизповеданията са равноправни. 

В § 1 от Допълнителните разпо-
редби се дава тълкувание на смисъла, 
вложен в термините “вероизповеда-
ние”, “религиозна общност” и “рели-
гиозна институция”, но това в ника-

къв случай не може да се приеме като 
категоризация на вероизповеданията.

Липсата на изисквания относно 
числеността на вероизповеданията 
дава възможност да бъдат регистри-
рани религиозни общности с ми-
нимален брой членове. Най-често 
регистрацията е продиктувана от же-
ланието на някои от тях да се откъс-
нат от попечителството и контрола на 
централното ръководство на вероиз-
поведанието, от което произлизат. На 
второ място, много често заявление 
за нова регистрация подават религи-
озни общности от отделен регион 
или град. Такъв е случаят с регистри-
раните от СГС вероизповедания „До-
брата църква в Сливен” и „Църквата в 
Сливен”, които са петдесетни протес-
тантски общности, чието седалище е 
в гр. Сливен, без местни поделения в 
страната. Общият брой и на двете ве-
роизповедания не надхвърля 100-150 
души. Подобен е случаят и с “Хрис-
тиянска църква - Божия сила”, чието 
седалище е в гр. Елин Пелин, “Хрис-
тиянска евангелска църква – Шалом” 
в гр. Ловеч, “Християнска църква – 
Сион” в гр. Ст. Загора и др.

Наред с малочислеността на чле-
новете на повечето регистрирани 
вероизповедания се забелязва и друг 
парадокс: съществуват седем баптист-
ки вероизповедания, регистрирани на 
един и същи адрес. Това са: Баптист-
ка църква „Ветил”, Баптистка църква 
„Надежда”, Баптистка църква „Добра 
надежда”, Молитвена баптистка църк-
ва, Новозаветна баптистка църква, 
Баптистка църква „Емануил”, Биб-
лейска баптистка църква. 

На територията на страната съ-
ществуват два православни богослов-
ски факултета (към Софийския и към 
Великотърновския университет), две 
катедри „Теология” към Шуменския 
университет и към Пловдивския уни-
верситет, Висш мюсюлмански ин-
ститут, Висш евангелски библейски 
институт, две православни духовни 
семинарии в София и Пловдив за 
подготовка на свещенослужители, 
три средни мюсюлмански училища 
(Русе, Шумен и Момчилград).

През 2004 г. с решение № 
1040/22.12.2004 г. на МС се учредява 
Български реформиран презвитериан-
ски колеж. Този колеж е на Реформи-
раната презвитерианска църква, реги-
стрирана в страната през 2003 г. nnDnn

Към настоящия момент в ОЕЦ 
членуват следните евангелско-про-
тестантски деноминации:

 Съюз на евангелските съборни 
църкви

 Евангелска методистка еписко-
пална църква в България

 Съюз на евангелските баптист-
ки църкви в България

 Съюз на евангелските петдесят-
ни църкви в България

 Българска Божия църква
 Българска евангелска църква 

Блага вест
 Христова евангелска църква 

Шалом
 Християнска църква Сион
 Българска църква на Назаря-

нина
 Българска свободна църква
 Божия църква в България
 Християнска църква Месия
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Във връзка с 900 годиш-
нината от основаването 
на Ордена, Братята и 

Сестрите от Командерия „Св. 
Иван Рилски“ се заеха със от-
говорната задача да се погри-
жат за възстановената от Ко-
мандерията рицарска чешма 
"Мацула" в с. Бов, открита с 
водосвет на 29.05.2012 г. 

На 27 юли 2018 г. Братята и 
Сестрите подмениха изгнилите 
пейки и реставрираха избеле-
лия надпис. Те засадиха червен 
дъб, с пожеланието да пребъде 
през вековете и да прави сянка 
на бъдещите поколения, седна-
ли да отморят и да се разхладят 
с бистрата планинска вода. 

Денят завърши с братска 
агапа. nnDnn

Св. Иван Рилски възстановяване 
на рицарска чешма Мацула

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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Командерия „Княз Борис I“ 
– подкрепа и помощ на деца 
сираци от Украйна 

И тази година през месеците юли, август и 
септември, Велик Приорат България и 
Командерия „Княз Борис I“ продължа-

ват да подкрепят и помагат на деца от Украйна, 
останали сираци от войната в Донецка и Луганска 
области. Повече от 200 деца имаха възможността 
да почиват на българското Черноморие, да почу-
стват дружелюбното и доброжелателно отноше-
ние на България, да се запознаят с древната ис-

тория на страната ни. За тях бяха организирани 
много екскурзии, забави, дискотеки и културно-
развлекателни мероприятия.

Една от основните мисии на Ордена, да под-
помага християни в беда, прави Рицарите и Дами-
те щастливи и доволни от практическото и прила-
гане.  nnDnn

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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Командерия „Св. Архангел Михаил“ - 
награждаване на деца от клуб 
„Рицари на дъгата“ – с. Чавдар, 
местност Света Петка 

На 10 август 2018 год..в мест-
ността „Света Петка” с. Ча-
вдар се състоя тържествена 

церемония за връчване награди на ри-
царите от клуб ”Рицари на дъгата”. За 
децата този ден беше много вълнуващ 
и се превърна в истински празник в 
присъствието на Стоян Карчинов и 
Иван Събев от Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим, кмета на 
гр. Пирдоп г-н Ангел Геров, предсе-
дателя на читалището г-жа Милена 
Мачканова, директора на СУ”Саво 
Савов” г-н Цвятко Четьов, както и 
близки и роднини на участниците. 
Гостите бяха приятно изненадани 
от представената им от участниците 
в Клуба програма. За своята дейност 
през изминалите дни рицарите полу-
чиха сертификати и медали с посве-
щение Рицар на доброто. Подаръци 
бяха поднесени и от г-жа Мария Ко-
митова от Община Чавдар. nnDnn

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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Командерия „Улпия“ - Ремонт на 
покрив на църква „Св. Св. Кирил и 
Методий“ в село Мирово, Стара Загора 

С Божията помощ и подкрепата на Братята и 
Сестрите от Ордена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим - Велик Приорат България, 

църква “Св. Св. Кирил и Методий”, село Мирово, 
област Стара Загора е с основно ремонтиран покрив. 
За Командерия “Улпия” - Пловдив, с Командер Ран-
гел Матански като инициатор, беше чест да завърши 
това благородно дело. nnDnn

БЛАГОДАРСТВЕНО 
ПИСМО

От Командерия „Улпия“ /Плов-
див/- част от Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим, Велик 
Приорат България

От името на Командерия 
„Улпия“ /Пловдив/, изказва-
ме дълбоките си и признателни 
благодарности за Вашата под-
крепа в инициативата ни за ре-
монтиране покрива на църква 
„Св. Св. Кирил и Методий“, в 
енорията на село Мирово, Ста-
розагорска епархия, която църк-
ва се стопанисва от църковно на-
стоятелство, чиито председател 
е свещенноиконом Отец Тодор 
Стоилов – Капелан към Коман-
дерия „Улпия”, гр. Пловдив. 

Благодарение на Вас, всички 
заедно успяхме да вдъхнем „нов 
живот“ в един от домовете на 
Христос! 

Във времена, когато цари 
християнска раздробеност и 
отлив на българите от посеща-
емост на църковни храмове, на-
месата Ви за нас бе незаменима, 
точно навреме и на място.

С помощта си Орденът дока-
за, че е обществена организация, 
която чрез дейността си работи 
за премахването на изкуствените 
разделителни линии между хрис-
тияните в България и по света. 

Вярваме, че тази инициатива 
е продължение на един процес 
на разрастване и още по-голямо 
сплотяване между Командериите 
от цялата страна, за постигането 
на все повече и по-големи по-
добни благотворителни инициа-
тиви, насочени към запазването 
на християнските добродетели и 
тяхното утвърждаване. 
Благодарим Ви Братя и Сестри!!!
С уважение: Рангел Матански – 
Командер, Командерия „Улпия“ - 
Пловдив/ 

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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Командерия „Св. Лазар Български” - 
първа копка на параклис – с. Тумбалово

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ

На 2 септември в село Тумбалово, Габровска област, по 
инициатива на Командерия „Св. Лазар Български“ – 
Габрово, с тържествена литургия бе осветено мястото, 

дарено от нашия симпатизант Венцислав Русев, на което Велик 
Приорат България ще построи църква в прослава на Божията 
майка.

Беше направена първа копка и поставен възпоменателен ка-
мък на мястото на бъдещия строеж. Всички присъстващи опи-
таха специално подготвен курбан и участваха в братската агапа. 
 nnDnn
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Командерия „Улпия” - 
Средновековен панаир

За седми път Асеновград се пре-
несе няколко века назад във 
времето на славните битки, на 

изкусните занаятчии и на среднове-
ковните костюми и традиции. Ембле-
матичната местност „Св.Трифон”, 
която всяка година събира гости от 
цялата страна покрай ненадминатото 
станимашко вино, сега стана арена на 
Средновековен панаир , който орга-
низаторите посветиха на 800 години 
от възцаряването на патрона на града 
– цар Иван Асен II.

Община Асеновград, Историче-
ският музей и Сдружението за възста-
новяване и съхранение на българските 
традиции „Авитохол” с общи усилия 
направиха всичко възможно събитие-
то да се помни дълго и посетителите 
да научат интересни факти от онова 
славно време. Красивата природа, 
чудесното време и перфектната ор-
ганизация зарадваха участници и по-
сетители. Реконструктори от цялата 
страна съживиха българската история 

от средните векове. Възстановчиците 
от Асеновград пресъздадоха рицари-
те от ордена „ Св.Лазар”.

Тодор Драгиев и групата от град 
Шумен ни показаха какъв е бил ро-
мейският полеви лагер и неговото 
въоръжение и снаряжение . Особено 
вълнуващи за малки и големи бяха 
бойните демонстрации с участието на 
Сдружение „Вълкашин“ от гр. София, 
на „Клуб за средновековни военни 
изкуства „Ратина“ от гр.Сливен и на 
Сдружение „Величие“ от Исторически 
парк в с. Неофит Рилски Варненско. 
Всеки посетител можеше да постреля 
с лък, участниците развъртяха стра-
ховити саби и копия, а свистенето на 
бича цепеше въздуха като нож.

Стефан Попов и неговата детска 
школа от гр. Севлиево ни представи-
ха късносредновековно въоръжение и 
фетовка, а Сдружението за възстано-
вяване и съхранение на българските 
традиции – „Авитохол” от гр. Варна 

ни възстановиха бита, традициите , 
културата и бойните умения на кума-
ните от Второто Българско Царство . 
Занаятчиите от Свищовското Сдруже-
ние „Дукс Антика“ /Dvx Anticae/ из-
кусно завъртяха грънчарското колело 
и ни показаха майсторски направена 
керамика, Емил Маринов от Шумен 
представи накити и украшения по ав-
тентични образци.

Много от посетителите напълни-
ха джобовете си със старинни монети, 
които изработваше Петър Петров– 
Петрониус от гр.Варна. Който опита 
от вкусната медовина на Любомир 
Милинов, се зарече пак да дойде до-
година. Голямата изненада на панаира 
тази година беше участието на Петя 
Крушева от Пловдив, която сготви 
такива вкусотии по стари изпитани 
рецепти, че всички опитали делика-
тесите, си облизаха пръстите. Тя де-
монстрира и средновековна козмети-
ка и медицина и охотно разказваше за 
тайните на билките. Конете на Иван 
Христев постоянно бяха в обективи-
те на фотолюбителите, а децата бяха 
най-доволни, тъй като им се отдели 
специално внимание .Те участваха в 
средновековна школа за млади воини 
и преминаха през обучение как се бо-
рави с лък, копие, щит и сабя. За тях 
бяха подготвени още средновековни 
игри и забавления.

Сдружение за средновековни въз-
становки "Улпия" - Пловдив пресъз-
даде лагер на рицарите тамплиери. 
Освен съответното въоръжение при 
тях единствено можеше да се намери 
бутилка бутиково тамплиерско вино, 
затворено с восъчен печат на Ордена 
и отбелязващо 900 години от осно-
ваванетно на тамплиерите. Участие 
взеха рицари от Командерия „Свети 
Иван Рилски – София и Командерия 
„Улпия“ - Пловдив, включително два-
мата Командери – Борис Димитров и 
Рангел Матански. Сдружението оста-
ва отворено за всеки, който желае да 
види Средновековието през очите на 
рицарите на Ордена на Храма на Йе-
русалим.  nnDnn
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Командерия „Св. Св. Константин и Елена“ 
- Осми фестивал „Огнени цветя“ 

Пазарджишките творци Мар-
гарита Иванова и Спас Кири-
чев се представиха блестящо 

на Осмия фестивал „Огнени цветя“, 
който се състоя в Русия, през първите 
петнадесет дни на септември. Основ-
ното изискване на организаторите на 
симпозиума е да се създаде скулпту-
ра от керамика, която би се вписала 
успешно в ботаническата градина. 
Размерът на произведенията е извън 
стандартния формат на керамичните 
скулптури – с височина от 1.60 и ши-
рина до седемдесет сантиметра, раз-
казва Спас Киричев. 

Ние решихме да направим „Дър-
вото на познанието“ за тази част от 
Никитската ботаническа градина, ко-
ято се нарича Райска. В основата на 
нашата скулптура е глаголицата, от 
която се появяват буквите на кирили-
цата. В дървото е вмъкната и змията, 
която държи ябълката и изкушава хо-
рата да опитат плода на Дървото на 
познанието.

Голяма част от славянските наро-
ди не са наясно, че Кирил и Методий 
са създали първо глаголицата, а ки-
рилицата е дело на техните ученици 
и всъщност това бе целта на нашето 
творение, то наистина да бъде из-
точник на едно ново знание. Ние се 
познаваме отдавна с организаторите 
на този фестивал и се съгласихме да 

участваме в симпозиума, като идеята 
ни е да покажем, че чрез писменото 
слово, хората са достигали до истин-
ското познание през вековете.“ – до-
пълва Спас Киричев.

В симпозиума са взели участие 
общо дванадесет творци, като те са 
били групирани по двойки и всеки 
отбор работи по определена тема, 
участниците са от България, Индия 
и Украйна. Интересна е и скулпту-
рата на индийците, които всъщност 
практикуват свое древно познание. 

„Ние считаме, че обгарянето на стату-
ята има и сакрално значение, защото 
самият процес се състои от три ком-
понента – масло, фитил и огън, мас-
лото – е олицетворение на човешките 
пороци, фитилът на егото, то обгаря 
пороците и се ражда огънят, нашето 
духовно израстване“. – разказва Аас-
хат Синха, в телевизионното предава-
не на Ялтенската телевизия, посвете-
но на симпозиума, в което участва и 
българката Маргарита Иванова.

„Дървото на познанието“ вече е 
заело своето достойно място в Ни-
китския ботанически сад, а ако ви се 
отвори път натам, непременно го по-
търсете.

Ботаническата градина в Никита 
съдържа 18 хиляди растения от це-
лия свят. Разположена е на планин-
ски склон между селището със съ-
щото име и морето, на полуостров 
Крим. Тук могат да се видят мно-
жество декоративни дървета, цветя, 
храсти, езерца и каскади с водни 
лилии и какво ли още не. Работи и 
научно-изследователски център по 
въпросите на ботаниката и селек-
тирането на плододайни дървета. 
Ботаническата градина е създадена 
в началото на 19-ти век с указ на им-
ператор Александър І. По време на 
германската окупация през Втората 
световна война повечето растения 

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ



��������	������	

40     Òàìïëèåð • ñåïòåìâðè 2018 ã.

са унищожени. Ценна колекция от 
хербарии е изнесена в Германия, а 
след войната е открита край Берлин 
и върната обратно. Няколко часа 
ми бяха необходими за да разгледам 
всичките раздели на Никитската бо-
таническа градина.

„Обиколката на това място беше 
запомнящо се преживяване“, разказва 
Спас Киричев.

Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà 
„îãíåíàòà ñêóëïòóðà“? 
„Огнената скулптура“ е относително 
нов жанр в художествената керамика. 
И стар едновременно, тъй като е за-
имстван от редица етнически групи, 
които обгарят своите ритуални скулп-
тури, че дори и глинените си домове. 
Това се случва ежедневно в днешна 
Индия, Африка и Латинска Америка. 
Необходимостта да се обгаря кера-
мичното произведение извън пещта 
има няколко причини: размерът на 
скулптурата не позволява тя да влезе в 
пещта, за да се създаде шоу и по този 
начин да се привлече вниманието на 
публиката към работата с керамика, 
запознаване с независимостта и въз-

можността да се работи извън благата 
на цивилизацията и не на последно 
място като художествен изказ.

Идеолози на съвременната огнена 
скулптура са датчанката Нина Хол и 
индусът Вали Хавес. Като всеки от 
тях е следвал своя независима задача – 
Нина искала да избяга от ограничени-
ето на размерите на пещта, а в също-
то време и като преподавател, който 
иска да покаже на сдвоите студенти, 
че творецът не може да бъде вкаран 
в определени рамки, а Вали, който 
пътувал по целия свят, за да обучава 
керамиците да се справят извън тех-
ническите удобства и да добиват нова 
професионална дързост. Неговият 
седмичен курс съдържал практичес-
ки уроци за създаването на открита 
пещ от нищо, с подръчни средства. 
„Самоизпичащата се“ скулптурабила 
част от тази програма. Неотдавна мо-
дата на огнените скулптури идва и в 
Украйна, дообогатена с националния 
опит в това отношение.

Огнената скулптура – това е ке-
рамична скулптура с „висок ръст“, 
която се изработва без дъно и връх. 
Тя се поставя върху глинена основа 

и се обгаря с дърва или газ, буквално 
на улицата. Така скулптурата се пре-
връща едновременно в пещ и про-
изведение на изкуството. Изгарянето 
не пречи на външния облик, защото 
скулптурата е внимателно обвита с ка-
олинова вата, която се премахва в края 
на процеса. Всъщност, финалът на 
изпичането е основната цел на шоуто 
– „дрехите“ падат и публиката вижда 
червеникава, искряща скулптура, коя-
то за известно време се охлажда пред 
удивените погледи на аудиторията. 
Ажурните процепи и ефектните от-
вори, през които се процежда жарта, 
допринасят за празничността на зага-
дъчното действие.

При създаването на огнената 
скулптура има много технологични 
тънкости и правила, а изгарянето е 
сложен и деликатен процес. Само-
то обгаряне на керамиката може да 
отнеме от един до няколко дни, тем-
пературата достига до 1300 градуса, 
ето защо не се препоръча това да се 
прави от необучени хора. Тази висо-
ка температура е необходима, за да не 
може произведението на изкуството 
да се разруши от студа, вятъра, дъжда 
или прекалената жега. nnDnn
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През смутните години в 
средата на миналия век за 
Ордена на тамплиерите 

настъпват трудни времена. Евро-
па е раздирана от политически и 
военни конфликти, хитлеристките 
армии окупират една след друга 
огромни територии и суверенни 
държави. През 1940 година Вто-
рата световна война се разгаря и 
започва да набира сила на конти-
нента. Белгия е окупирана. Това 
създава заплаха за по-нататъшно-
то съществуване на тамплиерските 
структури. Тогавашният регент – 
Емил Ванденберг през 1941 година 
взима решение архивите на Орде-
на /които по това време се съхра-
няват в Белгия/ да бъдат изнесени 
от страната и укрити на сигурно 
място. Това е изпълнено в спешен 
порядък и древните документи са 
прехвърлени в Португалия. Техен 
пазител става португалският Велик 
Приор Антонио Кампело де Соуса 
Фонтес. 

След приключването на войната 
Ванденберг прави искане към Фон-
тес за връщане на архивите обратно 
в Белгия. Фонтес отказва, а малко 
след това Ванденберг внезапно уми-
ра. Архивите остават на съхранение 
в Португалия.

Международното ръководство 
на OSMTH винаги е проявявало 
силен интерес към тези архиви, тъй 
като в тях се съдържа значителна 
по обем информация, свързана с 
историята на Ордена, с кореспон-
денцията меду раличните му струк-
тури и водената от него политика. 
Ето защо неведнъж в неофициал-
ни разговори се е обсъждала веро-
ятността тези архиви да станат пуб-
лично достояние или поне од тях 
да бъде осигурен достъп.

Положително развитие в тази 

насока се забелязва през последния 
месец. Великият Приор на Порту-
галия – д-р Антонио Адраре, при 
спазване на напътствията и указа-
нията, дадени му от Великия Мас-
тор на OSMTH – бриг. ген. Патрик 
Рей е осъществил личен контакт с 
Великия Майстор на Regency там-
плиерите Невес. В разговорите по-
между им великият Майстор Невес е 
потвърдил намерението на Regency 
да предаде на Велик Приорат Пор-
тугалия архивите Ванденберг. Това 
би било първа крачка към по-ната-
тъшни разговори между двете ор-
ганизации – OSMTH и Regency за 
взаимно признаване и потенциално 
сближаване. Изявено е и желани-
ето на OSMTH архивите да бъдат 
оставени за съхранние в музея на 
тамплиерите в Томар, Португалия, 
за което предстоят по-нататъшни 
организационни действия.

Великият Майстор на OSMTH – 
бриг. ген. Патрик Рей е предложил 
да бъдат създадени контактни гру-
пи от двете тамплиерски структури, 
които да влязат във връзка помужду 
си. Тяхната основна задача би мо-
гла да бъде да се организира среща 
във времето между Великия Магис-
трален Съвет на OSMTH в Белград 
и този в Микуоки, САЩ, с главна 
тема на дискусиите – изработване 
на метод за взаимно признаване. 
Част от разговорите естествено би 
мога да е и по-нататъшното съдба 
на архивите на Ордена на тампли-
ерите. 

Цялостната стратегия относ-
но потенциалното сближаване 
ще бъде дискутирана на ВМС в 
Белград. Цялата кореспонденция и 
писмата на Великия Мяюстор Пат 
Рей са съгласувани с Магистериума 
и с новоизбрания Велик Майстор 
на OSMTH - съдия Дейвид Апълби. 
 nnDnn

Група „Фонтес” - 
Ново начало
Осъществен е контакт с представители 
на Regency Тамплиерите

На 13 август 2018 година Велик 
Приорат Аржентина избра новия си 
Велик Приор – Полковник (о.р.) Це-
сар Алварез-Берро. Той е награден 
ветеран, бивш миротворчески военен 
в контингента на ООН, съветник по 
обществената безопасност и като 
цяло отличен Рицар Тамплиер.

Нов В. Приор 
на Аржентина 

На 15.09.2018 година се проведоха 
избори, на които Велик Приорат 
Великобритания избра новият 
си Велик Приор. Позицията зае 
дългогодишният Велик Маршал на 
OSMTH и Велик Канцлер на Велик 
Приорат Великобритания - Брат 
Антъни Кътбърт GCTJ. 

Нов В. Приор на 
Великобритания 
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ООНООН

Синдром на недостиг на доверие" 
- такава диагноза бе поставена на 
света от генералния секретар на 

ООН Антонио Гутиереш, по време на 
73-та сесия на Общото събрание, коя-
то бележи началото на ежегодния общ 
дебат. Особено внимание беше отделе-
но на последствията от изменението на 
климата и потенциалните опасности, 
присъщи на съвременните технологии. 
В обръщение към делегатите на 73-та 
сесия на Общото събрание, ръководи-
телят на ООН заяви, че светът днес е 
болен от остра форма на "Синдрома 
на липса на доверие." Според него хо-
рата изпитват тревога и несигурност, а 
светът като цяло изпитва криза на до-
верие: към националните институции, 
към другите държави и към установе-
ния световен ред.

"През последните десетилетия 
създадохме солидна основа за между-

народно сътрудничество", отбеляза 
генералният секретар. "Заедно ние, 
обединените нации, създадохме инсти-
туции, норми и правила за насърчаване 
на общите интереси. Ние повишихме 
жизнения стандарт на милиони хора, 
установихме мир в много неспокойни 
региони, и главното – успяхме да избег-
нем трета световна война. Но всичко 
това не може да се приеме за даденост. 

Според Гутиереш, днес световният 
ред става все по-хаотичен: "По-малко 
очевидно е съотношението на силите. 
Демократичните принципи и върхо-
венството на закона бяха застрашени. 
Някои лидери и цели държави пре-
минават границите на това, което се 
допуска у дома и на международната 
сцена с пълна безнаказаност. " Генерал-
ният секретар подчерта, че всеки лидер 
трябва да се грижи за благосъстоянието 
на своя народ, "Но задълженията им не 
свършват с това", каза той. 

Според ръководителя на ООН ние 
живеем в епохата на парадокси: "Светът 
стана по-обединен и в същото време в 
страните има разделение.

Антонио Гутиереш отбеляза със 
съжаление, че повечето сериозни про-
блеми, на които обърна внимание точ-
но преди една година, все още не са 
решени. "Справедлив гняв е предизви-
кан от нашата неспособност да се спре 
войната в Сирия, Йемен и други стра-
ни", - каза той. Гутиереш припомни, 
че мюсюлманите - рохини все още жи-
веят в ужасни условия и могат само да 
мечтаят за нормален безопасен живот. 
Палестинците и израелците са въвле-
чени в безкраен конфликт и заплахата 
от тероризъм се разраства и става все 
по-свързана с международната органи-
зирана престъпност, трафика на хора, 

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

ООН: Светът е "болен" 
и основното лекарство 
е – възстановяване 
на доверието и ред, 
обхващащ всички страни

трафика на наркотици и контрабандата 
на оръжие.

Според ръководителя на ООН яд-
рената заплаха не е намаляла и ние сме 
свидетели на използването на забране-
ни химически оръжия, без да има по-
следствия за извършителите. 

Но дори и на фона на всички тези 
проблеми, според генералния секре-
тар, специално внимание изискват 
два въпроса: Промените в климата и 
потенциалните опасности, свързани 
с развитието на технологиите. Той от-
ново предупреди, че изменението на 
климата заплашва самото съществуване 
на човечеството. "Ако през следващите 
няколко години не смени курса, кли-
матът може да излезе извън контрол", 
предупреди Антонио Гутиереш. Той 
призова да се вслушваме какво казват 
водещите учени, да отворим очите си 
за това, което се случва с планетата. 

„Става въпрос за нашето бъдеще. 
Никой и нищо не е защитено от из-
менението на климата ", заяви ръково-
дителят на ООН и припомни, че не-
успехът да се задържи повишаване на 
температурата до 2 градуса по Целзий 
ще застраши нашия просперитет и си-
гурност. Той припомни, че следващата 
година той възнамерява да свика среща 
на върха по въпросите на климата, чия-
то цел е да даде нов тласък на действи-
ята за борба с изменението на климата. 
По отношение на новите технологии 
Антонио Гутиереш отбеляза, че мно-
го нови постижения и изобретения, 
като например изкуствения интелект, 
блокчейн и биотехнологиите, може да 
се превърнат в най-мощния двигател 
на напредъка в постигането на цели-
те за устойчиво развитие. Но те също 
представляват скрити опасности, пре-

Генералният секретар на ООН Антонио Гутиереш 
се обърна към делегатите на 73-тата сесия на 
Генералната Асамблея, 25 септември 2018 г.
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дупреди генералният секретар. "Разви-
тието на технологиите може да повлияе 
фундаментално на пазара на труда, тъй 
като традиционните професии ще се 
променят или дори ще изчезнат. И ар-
мията от млади хора, търсещи работа, 
се разраства ", каза Гутиереш. Според 
него е необходима масова преориен-
тация, цялата система на образование 
трябва да се промени, като се започне 
от първите класове. 

Перспективата за появата на маши-
ни, способни да вземат и изпълняват 
решения, свързани с човешкия живот 
- от морална гледна точка е просто не-
приемлива. Технологичният прогрес е 
в полза на терористите, които използ-
ват "тъмен" интернет, крипто валута 
и криптирана информация. Според 
някои доклади годишният доход на 
киберпрестъпленията е 1,5 трлн. дола-
ра. Генералният секретар подчерта, че 
престъпниците, които пускат дезин-
формация в киберпространството, вна-
сят раскол в обществото и недоверие 
между страните.

Той е особено обезпокоен от из-
ползването на изкуствен интелект във 
военната сфера, включително идеята, 
че въоръжените системи сами ще из-
берат и нападат целта. Той предупреди, 
че в случай на нова война, кибернетич-
ните атаки ще бъдат насочени не само 
към военни цели, но също така и към 
ключови граждански инфраструктурни 
съоръжения. 

И все пак по целия свят духа "вятъ-
рът на надеждата", убеден е Генерални-
ят секретар. „Ние имаме обща съдба. И 
само заедно ние можем да я управлява-
ме. И за това, мои приятели, съществу-
ва Организацията на обединените на-
ции.“ nnDnn

Организацията на обединени-
те нации (ООН) е международна 
организация, създадена офици-
ално на 24 октомври 1945 г. При 
създаването уставът й е ратифи-
циран от 5-те постоянни стра-
ни – членки на нейния Съвет за 
сигурност – Китай, СССР, САЩ, 
Обединено кралство Великобри-
тания и Франция. Създаването и 
цели гарантиране на световния 
мир, взаимното разбирателство-
то между отделните народи и да 
създаде гаранции на междуна-
родната стабилност. Едно от ос-
новните цели на Организацията 
е осуетяването на сблъсъци на 
расова, етническа или държавна 
основа и по този начин предо-
твратява евентуален нов масивен 

военен конфликт. Едновременно с това ООН трябва да развива прия-
телски отношения между държавите, основани на зачитане принципа 
на равноправието и самоопределението на народите и да осъществява 
сътрудничество при разрешаване на международните икономически, 
социални, културни и хуманитарни проблеми. Идеята е организация-
та да служи като център за съгласуване на действията на държавите за 
постигането на тези общи цели. ООН се утвърждава, като трибуната за 
директни преговори и излагане на виждания пред света. В Организация-
та на Обединените Нации членуват около 85 % от държавите в световен 
мащаб, като Р. България е приета за пълноправен член на 14.12.1955 г.

В ООН, в рамките на Икономическия и социален съвет (ИКОСОС), 
международните неправителствени организации получават консултати-
вен статут от I и II категория и се включват в специален списък, в който 
е и Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим, OSMTH.

ИКОСОС е основният форум за обсъждане на международни ико-
номически и социални въпроси и за разработване на препоръки за 
провеждане на съответни политики от държавите-членки. Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим в качеството си на международна 
неправителствена организация със статут в ИКОСОС разполага с ми-
сии, състоящи се от делегати излъчени от различни държави и гласу-
вани на Международните магистрални съвети. Тази година при про-
веждането на пролетният международен Магистрален Съвет в Атина, 
Гърция Н.Пр. ген.майор (о.р.), академик Румен Ралчев, Велик Приор на 
Велик Приорат България излъчи кандидатура на делегат за мисията на 
OSMTH в Женева в лицето на дамата Анна Попова, която бе приета с 

единодушие.

Всяка година на 21 Септември се отбе-
лязва Световният ден за мир, като Асам-
блеята на Обединените Нации чества 
този ден на международна колаборация 
за мир, приветствие на равенството меж-
ду хората, зачитане на човешките права 
и свободи. Вече 6-та година поред в Же-
нева – градът на свободата, се провежда 
съвместно събитие между ООН, различ-
ни неправителствени организации и кан-
тон Женева, като тази година излъчени-
ят от ВП България делегат взе участие в 
Конференцията на събитието „Мир без 
граници“, в рамките на Geneva peace talks. 
Това е първото българско участие в деле-
гацията на мисията на Ордена на Рица-
рите Тамплиери от Йерусалим в Женева, 
което отбеляза началото на едно успешно 
представяне на целите на Ордена в меж-
дународен план, както и в поставането на 
основи на бъдещо сътрудничество с деле-
гати от други междуправителствени орга-
низации.  nnDnn

Àííà Ïîïîâà, DTJ
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В предишната част на изложе-нието за Светата Троица раз-
гледахме основно бинарната 

идея – че Бог има две лица, въплъ-
тени в единство. Това са Бог Отец и 
Бог Син. Именно Богът Син стига до 
най-високото обещание, което няко-
га е можело да се даде на човеците от 
което и да е творение, а именно – да 
им изпрати от небесата Светия Дух. 
С такива думи Иисус се обръща към 
своите ученици и първоначално вся-
ва смут у тях. Да - той е техен Учител, 
да – въпреки че все още не го обо-
жествяват, те му вярват безпрекослов-
но, да – въпреки че още религията не 
е изкристализирала в мирогледа на 
Апостолите, те вероятно са склонни 
да слушат проповедите на Учителя си 
като „послания от небето“. Но никой 
до този момент, колкото и извисен да 
е бил, не е обещавал нищо подобно. 
Нещо повече – според утвърждавани-
ята на Иисус Светият Дух ще се яви 
посредник между Бога Отец и Бога 
Син, от една страна и учениците, от 
друга. Ако изричащият тези думи не 
е Бог Отец, то той не би могъл да е 
нещо по-малозначимо от неговия син 
– т.е. Бог Син. Косвено Иисус заявя-
ва, че е Господ на Духа, тъй като под 
„Божи Дух“ тогавашните хора са въз-
приемали проявленията на самия Бог, 
неговите напътствия, закрила и сила, 
неговите практически действия. Ето в 
това се корени и тринитарианството, 
тъй като Духът вече не може едно-
странно да се разглежда като начин на 
говорене на Отеца. С изпращането му 
от небето към човеците от страна на 
Иисус, самият Иисус като че ли има 
някаква сила, надвишаваща в опреде-
лена степен тази на Отеца. Синът се 
превръща в Господ и на Бог Отец. В 
други отношения Светият Дух се явя-
ва и заместител на Бога Син. 

С други думи – Светият Дух е от-
делна божествена същност, която е 
отделяема от другите две, но същест-
вува единонасъщно с тях. И така – 
тринитарното понятие за Троицата е 
завършено. Светият Дух е пратен от 

Сина, но идва от Отца като заместник 
на Иисус. Именно Светият Дух по-
средничи между Отца и Сина и пре-
дава на човеците тяхното присъст-
вие и действие. И накрая – именно 
Светия Дух прославя Сина в своите 
слова, точно както Синът е просла-
вял Отеца. В Евангелие от Матея уче-

ниците са наставлявани да кръщават 
новопосветените в единственото име 
на Отца, Сина и Духа: „И тъй, идете, 
научете всички народи, като ги кръ-
щавате в името на Отца и Сина и 
Светаго Духа“. Името е единствено, 
защото съществува единство в трите 
божествени понятия.

Áðàò Ñâåòîçàð Ñòåôàíîâ – Áðàò Îð, GOTJ
Âåëèê Ñåêðåòàð

СВЕТАТА ТРОИЦА
(Част 2)

БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК 
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БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК БИБЛЕЙСКИ РЕЧНИК 

Иисус изпълнява това, което е 
обещал на учениците си. В Деяния 
на Апостолите се казва: „И така, Той, 
след като биде възнесен с Божията 
десница и прие от Отца обещани-
ето на Светаго Духа, изля това, що 
вие сега виждате и чувате“. Виждаме, 
че Бог излива своя Дух върху хората, 
а Иисус се е съединил с Бога Отец, 
става негова същност. Неговото име 
хората трябва да призовават, когато се 
молят за спасението си.

В първите години на съществу-
ването си, ранната църква обръща 
значително по-голямо внимание на 
учението и делата на Иисус Христос, 
отколкото на идеята за Светия Дух. 
Това е така, защото за първите хрис-
тияни е много по-очарователна и по 
човешки близка идеята за саможерт-
вата на Спасителя Иисус. Богът Отец 
изпраща на земята най-свидното си 
– своята рожба, която с кръвта си да 
изчисти греховете на хората. Тази 
идея е много по-лесна за възприемане 
от ранните християни, в сравнение с 
идеята за Светия Дух. Нещо повече – 
всеки от вярващите чувства още пове-
че като свой морален дълг да се пос-
вети в сърцето и душата си на Бога, 
който чрез пожертването на Сина си 
е изчистил греховете му. В този слу-
чай никой не се е и замислял, че вър-
ховният съдник, пред когото трябва 
да се „измият греховете“ всъщност е 
самият Бог Отец. Невярващите се от-
блъснати още по-надалеч, но от друга 
страна вярващите християни възпри-
емат тази идея като съвършено прояв-
ление на Божията спасителна любов. 
Нещо повече – освен като Месия, Ии-
сус вече е възприеман и като Божест-
вен съдник, който ще дойде обвит в 
слава по време на Второто пришест-
вие, за да осъществи Божия съд – да 
накаже грешниците и неверниците и 
да възкреси праведните за вечен жи-
вот.

На пръв поглед изглежда стран-
но как ранните християни са могли 
да бъдат убедени, че разпънатият на 
кръста Иисус е едно и също с Бога 
Отец, негова идентичност. Та нали на 
кръста са намирали смъртта си обик-
новено бандитите, разбойниците и 
онези, които са се опълчили срещу 
законната римска власт? За мирогле-
да на тогавашните хора умиращите 
върху кръстовете са били най-низвер-
гнатата част на населението. Не слу-
чайно кръстовете са били забивани 
на оживени места или на кръстопът. 

Властта е искала да покаже силата си и 
едновременно с това – възможно най-
много хора да видят как тя постъпва с 
престъпниците. По-близо до възпри-
ятието на обикновените хора е била 
мисълта, че Иисус е някакъв престъп-
ник и нищо повече. От друга страна, 
изповядването на първообразния мо-
нотеизъм на Израил е било изклю-
чително силно. Във Второзаконие е 
ясно написано: „Слушай, Израилю: 
Господ, Бог наш, е Господ един“. 

В Книгата на пророк Исая четем 
аналогичен пасаж: „Обявете и каже-
те, като се посъветвате помежду си: 
кой е възвестил това от стари време-
на, отнапред е казал това? не Аз ли, 
Господ? и няма друг бог освен Мене, 
- Бог, праведен и Който да спасява, 
няма освен Мене. Към Мене се обър-
нете, и ще бъдете спасени, всички 
краища земни, защото Аз съм Бог, и 
няма друг“.

Не се оставя никакво място, ни-
каква алтернатива за друг Бог. И из-
веднъж не само, че такъв се появява, 
но и същият той дава ясна заявка за 
единство с Бога Отец. Очевидно 
първоначалният шок у хората е бил 
пълен, вероятно е стигал дори до на-
смешка. Но впоследствие нещата по-
степенно се променят, ранната църк-
ва утвърждава единството на Месията 
със същия този Бог Отец. В „Посла-
ние до коринтяни“ четем: „но за нас 
има само един Бог, Отец, от когото е 
всичко, и ние за Него, и един Господ, 
Иисус Христос, чрез Когото е всичко, 
и ние чрез Него“. И нещо повече – 
прибавянето на Светия Дух към тази 
бинитарна същност утвърждава, че 
Духът носи характера на Иисус и го 
прехвърля върху обикновените люде. 
Той е начин, средство за присъстви-
ето на Иисус между самите тях. Чрез 
Светия Дух Иисус действа като Гос-
под.

Учението за тринитарианизма /
триединството/ на Светата Троица 
поражда различни тълкувания дори 
и у църковните отци. Причината за 
споровете се корени в трудния анализ 
и първоначалните неуспешни опити 
да се обясни какво всъщност е Бог и 
коя от трите същности го представля-
ва. За ранните християни е било из-
ключително трудно да си представят 
нещо като три божества, обединени в 
едно. Първи Савелий изказва схваща-
нето, че да, наистина Бог е Отец, Син 
и Свети Дух, но е такъв само по отно-

шение на сътворението и спасението. 
В обикновения живот Бог винаги е 
само едно от тези три лица, една от 
трите си същности. Противниците на 
Савелий го контрират с мнението, че 
поставя под съмнение библейските 
писания и идеята, че Бог е извечно 
същество.

Арий /древноримски християн-
ски теолог, основател на арианство-
то/ казва, че хората не познават Бо-
жията истинска същност. Той твърди, 
че Синът е „създаден“. Неговото 
становище обаче също е яростно от-
хвърлено. Щом Синът е „създаден“, 
то значи, е имало време, когато той 
не е съществувал – времето преди 
„създаването“ му. Т.е. възникват съм-
нения за вечната същност на Бога и 
Божията истинска същност не може 
да бъде бащинска. Къде е тук идеята 
за Бог Отец???

За да се решат тези взаимноиз-
ключващи се тези /а и не само те/, 
църковните отци се събират през 325 
г. в Никея на нарочен Събор – извест-
ният Никейски Събор. Може би най-
главната задача на дискусиите е била 
да се даде точно и ясно определение 
на библейската божествена същност. 
Делегатите се обединяват около схва-
щането, че Синът е единонасъщен с 
Отеца /хомосиус/. Те утвърждават, 
че Бог несъмнено е Отец и Син ед-
новременно. На следващия църковен 
Събор, проведен в Константинопол 
през 381 г. се утвърждава божест-
веността и на Духа. Точно по това 
време са утвърдени и словесните ве-
роизповедни формули, в които се за-
явява вярата само в един Бог, тъй като 
Отец, Син и Светия Дух имат еднаква 
природа. Въпреки че са едно, те са на-
пълно отделни, но погледнато само в 
отношенията помежду си – спомена-
тият в началото на изложението „хю-
постасис“ – т. нар. Личност във взаи-
моотношение. 

Точно по тази причина, когато в 
християнството се говори за Божие 
единство, се имат предвид естество, 
природа, субстанция, същност – все 
понятия, които подчертават единство-
то. А единството в по-късни времена 
се е отъждествявало с разбирателство-
то, с доброто, с положителната енер-
гия на хората, със Светлината...

 „Церемониалмайсторе, запалете 
символа на Светлината, който ще ос-
вети нашата работа“!  nnDnn
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Твърде ласкателно за нас, там-
плиерите, е да единим Веч-
ността и Духа на тамплиер-

ството. 900 години от създаването 
на Ордена през 1118-а и 890 години 
от неговото официално обявяване за 
легитимен на 14 август 1128-а с пър-
ви Велик магистър Юг дьо Пайен, са 
време по-мимолетно от мигновение 
от Вечния живот на неделимите Дух 
и Материя, по-кратко дори от едно 
вдишване на Майката Вселена. И все 
пак това е истината. Духът на тампли-
ерството е зърно, посято от Всевечния 
Дух в среда, съзряла да го приюти, и 
време, годно да кълни, за да възроди 
забравени и забранени знания за ес-
теството на живота отвъд човешките 
пристрастия и догми на удобната за-
блуда.

Защо се появи Орденът на там-
плиерите, каква беше земната му цел, 
зададена от Божественото начало, 
кое доведе до неговото унищожение 
след 200 години живот и до новото 
му възраждане след 500 години тайно 
битие? 

Всевечният Дух, вдъхнал живот на 
Божественото начало, преплетено в 
Дух и Материя, неделими, но и разде-
лени, ни разкрива загадката.

Духът, белязан от Светлината, се 
ражда в своя първи живот, орисан 
поравно с духовност и материалност. 
Всеки сам развива или потиска едно 
от двете начала във Вселената, които 
оформят човешкия характер според 
своите предпочитания или наложения 
му начин на живот. С възходи и паде-
ния Дух и Материя градяха еволюци-
ята на човечеството. Но балансът в 
човешкия характер беше нарушен и 
дори Иисус, Синът Божий, със сво-
ята саможертва не успя да просветли 

Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà - Àëåíà, DCTJ

Вечният дух на 
тамплиерския Феникс
Духовен събор – 18.03.2018 
– Стара Загора
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умовете на хората и да върне равно-
весието между Дух и Материя. Хората 
превърнаха Неговите слова в религия, 
жадна за кръвта на инакомислещите. 
За кой ли път в живота на хората Уче-
ние се превръщаше в религия.

Вековете се търкаляха през Време-
то. Духовността остана да живее сред 
малцина. Материалното се превърна 
в цел и начин на живот. Духовност-
та се нуждаеше от пазители, за да не 
бъде унищожена от примитивността 
на хората. Появиха се онези вестите-
ли на Духовността, които нарекоха 
тамплиери. Годината беше 1118-а от 
Рождество Христово.

Осем години деветима рицари 
търсеха скритите съкровища на цар 
Соломон с надеждата, че ще открият 
и Светия Граал. Упоритото многого-
дишно и пазено в тайна копаене беше 
възнаградено. Нищо ценно материал-
но не беше намерено, но един знак на 
пода им разкри скривалище, в което 
намериха сандъче от кедрово дърво. 
То съхраняваше почти хиляда годи-
ни една тайна, написана върху пер-
гамент, която помогна на деветимата 
тамплиери, основатели на първия в 
християнската история Орден от во-
ини-монаси, да получат шеметно раз-
витие, власт и облаги, за които никой 
в Европа не би могъл да мечтае.

Пергаментът разкри пътя към ве-
чния живот, обичаен за всички висо-
коразвити същества във Вселената, 
но химера за земните хора. Вечният 
живот, заклеймен като невъзможен 
от християнската религия, за която 
единствено Душата е благослове-
на да се радва на вечността, но едва 
след смъртта на физическото тяло. 
Даде и доказателство за съществува-
нето на прераждането, анатемосано 
от християнското духовенство 800 
години по-рано, но накрая в заключе-
ние поставяше условието: “Дарявайте 
Любов, за да получите Милост при 
следващото си раждане. Само чрез ду-
ховност ще заслужите вечен живот.”

На 29 март 1139 г. папа Инокен-
тий II издаде була, с която определи 
всички привилегии на Ордена на ри-
царите на храма, постигнал сякаш по 
чудо за по-малко от век смайващо мо-
гъщество, надхвърлящо богатствата и 
властта на немалко короновани осо-
би. Европа, разделена на множество 
владения, княжества, кралства, бързо 
се превърна в единен Тамплиерски 
съюз, създал нов финансов ред и на-
лагащ разбираемо, но различно от 
каноните на католицизма възприятие 
и практикуване на вярата. Тамплиери-
те са независими от църковната и от 
гражданската власт. Неподвластни са 
на гражданските и църковните зако-

ни. Всъщност няма чудо. Папа Ино-
кений II получава от най-доверения 
приближен на папа Хонорий II след 
неговата смърт Соломоновия перга-
мент. Облагите, които той гарантира 
на Ордена с папската си була, е це-
ната за мълчанието на тамплиерите, 
че е станал притежател на безценно 
знание, което му дарява пътя към без-
смъртието... или поне той така си ми-
сли.

Денят 14 август 1128 г. посочва 
Ордена на тамплиерите като Вести-
тел на забравена духовност и носи-
тел на силата, орисана да възстанови 
нарушеното равновесие в човешкия 
живот между Духовното и Материал-
ното.

Петдесет години след създаване-
то на Ордена братята храмови рица-
ри забравиха, че трябва да защитават 
християнството и духовността, опи-
сана в тайния им устав, и се раздадоха 
докрай в угода на собствените си ма-
териални и егоцентрични стремежи. 
Духовността отново е потъпкана, ба-
лансът е нарушен. Настъпва време за 
разграбване.

Началото е поставено на 13 ок-
томври 1307 година. Повече от 15 000 
тамплиери са в тъмниците още на 14 
октомври. Жак дьо Моле, Великият 
магистър на Ордена, е арестуван в 
Париж. Папа Климент V под натиска 
на Филип IV Хубави разпуска Ордена 
на 22 март 1312 г. На 18 март 1314 г. 
вечерта Жак дьо Моле и прецепторът 
на Нормандия Жофроа дьо Шарне са 
изгорени на клада. Богатствата на Ор-
дена на рицарите тамплиери отдавна 
са скрити и са недостъпни за разграб-
ване. По-важното е, че и тайният ус-
тав, в който е описан най-строго па-
зеният секрет на Ордена - знанието за 
пътя към вечния живот и преражда-
нето от пергамента на цар Соломон, 
също е опазен от унищожение.

Преди деветстотин години деве-
тима Избрани получиха шанса да бъ-
дат носители на Светлината и Духо-
вността и създадоха Орден, подчинен 
на числото 9, производно на числото 
3, основополагащото в градежа на въ-
трешния строеж на тамплиерството. 
Триединството във Вселената - Све-
тият дух, Светият отец и Светият син, 
е основата.

Първите деветима рицари олице-
творяваха силата на утроеното трие-
динство, задължително увенчаващо 
с успех всяко начинание. Техни по-
следователи ги предадоха и избраха 
да служат на Господаря на Материал-
ния свят. Нарушеният баланс между 
Дух и Материя предизвика края на 
Ордена.

Орденът сякаш е мъртъв, тампли-
ерите – гонени, укривани, убивани. 
Смъртта изисква покой на Душата, 
но и осъзнаване на грешките. Оста-
ват наследниците и тайният живот на 
Ордена, орисан в следващите векове 
да търси изгубената пътечка към заб-
равената духовност. Малцина тръгват 
по стъпките на своите деди – рицари 
тамплиери, а за да се разпознават, из-
ползват символи и тайни жестове, по-
явили след 1260 година, когато започва 
залезът на Ордена. Символите, манти-
те, знаците, определящи човека като 
тамплиер, останали една от най-добре 
пазените тамплиерски тайни през ве-
ковете, в настоящето и в бъднината.

Първите “нови рицари” се роди-
ха в края на 18-и век, а в годините от 
1807 до 1814-а, когато бяха на по 20-
25 години, започнаха да се търсят и 
откриват. Постепенно се оформиха 
първите командерии на Ордена, ко-
ито поставиха началото на неговото 
възраждане. Не е случайно и съвпаде-
нието във времето на гоненията 1307 
– 1314, и възраждането - 1807 - 1814, 
точно петстотин години по-късно, в 
което старите тамплиери се прероди-
ха, за да възродят като Феникс Ордена 
на тамплиерите, защото в хороскопа 
на Ордена Всевечният Дух остави 
своя знак и ни каза: Изгорели хора ще 
се възродят като птица Феникс през 
бъдните векове. Ще възродят Духа, 
знанието и статуквото на Ордена. 
Техните цели коренно се различават 
от тези на предците им. Трупането на 
богатства дори не е цел. Трупането 
на власт чрез пари - също. Рицари-
те тамплиери от възродения Орден 
помагат със своите възможности на 
бедните, страдащите, но и работят за 
духовната еволюция на човечеството. 
Именно тази е повелята на техните 
предци и родоначалници на Ордена 
на рицарите тамплиери, осъзнали за 
времето на своето пречистване в не-
зримия свят пътя, от който са се от-
клонили и заради който са си поне-
сли наказанието.

Годините обществен и таен живот 
на съвременния Орден на тамплиери-
те вече надхвърлят тези на стария Ор-
ден. Балансът между Дух и Материя 
е възстановен и ако бъде съхранен 
във времето, възроденият Феникс на 
тамплиерския дух ще отведе нашите 
тамплиерски следовници след 200 
години и до скритите материални и 
духовни богатства на стария Орден. 
Тогава мечтата на нашите тамплиер-
ски предци по кръв и по принадлеж-
ност – да създадат в Европа Единен 
Тамплиерски съюз без граници меж-
ду държавите, ще е реалност – конти-
нентът, който днес е съюз между дър-
жави, тогава ще бъде една държава. 
 nnDnn
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Човешкият организъм се нуж-
дае от 13 различни витамина, 
за да съществува и да бъде 

здрав. Но в човешкият организъм 
няма механизъм за синтез на витами-
ни и разчита тялото да ги получава от 
различни храни и напитки отоколна-
та среда. 

Някои от витамините, например 
мастноразтворимите витамини мо-
гат да се съхраняват в организма под 
формата на депа,други, сред които и 
витамините от група В, са воднораз-
творими и запасите от тях трябва да 
се обновяват всеки ден.

Ако не се приема достатъчно от 
даден витамин, запасите му ще нама-
леят, ще се получи граничен недои-
мък, а впоследствие сериозен дефи-
цит.

Известни са за съжаление все още 
заболявания като като скорбут (при 
недостиг на витамин С) или берибе-
ри (при недостиг на витамин В1).Тези 
тежки хиповитаминози се срещат в 
слабо развитите страни, където недо-
хранването на децата е все още често 
срещано. Колкото повече намаляват 
запасите ви, толкова по-тежки са  по-
следствията, които могат да доведат и 
до смърт.

Един от тези тринадесет витами-
на, от които се нуждае организмът, 
е В12. Той в много отношения се 
държи като останалите дванадесет. В 
някои важни отношения обаче е по-
странен, а част от отличителните му 
черти го правят и по-труден за усвоя-
ване в достатъчна степен от милиони 
хора. В12 е единственият витамин, съ-
държащ следови елемент – кобалт, от 
който идва и научното му название: 
кобаламин. 

Витамин В12 се произвежда в хра-
носмилателната система на животни-
те, и затова той е единственият вита-

мин, който не можете да се доставите 
от растенията и слънцето. 

За набавянето на В12 може да се 
разчита на консумирането на месо, 
птиче месо, риба, яйца, млечни про-
дукти или храни, обогатени с В12. В 
последните години се препоръчва и 
набавяне на този витамин с хранител-
ни добавки и различни форми на са-
мият витамин като ампули,таблетки, 
сироп или капки.

Растенията нямат нужда от В12, 
затова нито го произвеждат, нито го 
съхраняват. Някои растения, за които 
се твърди, че са богати на В12, като 
например спирулината и темпеха, в 
действителност съдържат псевдо-В12, 
който блокира приема на истинския 
витамин . Но за много хора дори бо-
гатата на В12 храна, подсилена с до-
бавки, се оказва недостатъно деакти-
вира.

Въпреки че човек се нуждае от 
много малко количество В12 всеки 
ден (2-4 микрограма), е изключител-
но лесно да се получите дефицит на 
този витамин. Мнозинството хора с 
дефицит на В12 консумират големи 
количества от витамина: просто ор-
ганизмът им не го абсорбира или не 
го използва правилно.Този механи-
зъм се дължи на факта, че приет през 
устата В12 претърпява много сложни 
процеси на ензимни и други реакции 
и всяко препятсвие по този път може 
да бъде причина за изява на хипови-
таминоза. 

Дефицитът на витамин В12 се 
смята за един от водещите пробле-
ми на хранителните вещества в света, 
като изследването от 2004 г. показва, 
че това е основен проблем за здравето 
в много части на света, включително 
САЩ, Индия, Мексико, Централна 
Америка, Южна Америка и Опреде-
лени райони в Африка.

Äåôèöèò íà âèòàìèí Â12

Недостигът на витамин В12 може 
да бъде трудно откриваем, особено 
като се има предвид колко често мо-
гат да се появят симптомите на дефи-
цит на витамин В12, като усещане за 
умора. Диагнозата на недостига на 
витамин В12 обикновено се основава 
на измерването на серумните нива на 
витамин В12 в кръвта. Въпреки това, 
тревожно, проучванията показват, че 
около 50% от пациентите с болести, 
свързани с дефицит на витамин В12, 
имат нормални нива на В12, когато се 
тестват.

Има по-точни възможности за за 
откриване на недостатъчността, но 
те обикновено не се дават на пациен-
ти, освен ако нямат известен случай 
на анемия или симптоми, свързани 
със сърдечно-съдови заболявания. 
Ако предполагате, че може да имате 
недостатъчност, но първоначалният 
кръвен тест показва, че нивата ви са 
нормални, може да поискате да гово-
рите с Вашия лекар за извършването 
на вторични тестове, особено тези, 
които проверяват за високи нива на 
хомоцистеин.

Симптомите на дефицит на вита-
мин В12:
• Постоянно усещане на уморена или 
хронична умора
• Мускулни болки и слабост
• Болка в ставите
• Затруднено дишане или недостиг на 
въздух
• Чувство за замаяност
• Лоша памет
• Неспособност да се концентрира 
добре
• Промени в настроението, като по-
вишена депресия и тревожност
• Имащи абнормни сърдечни про-
блеми, като сърцебиене
• Лошо здравословно състояние на 
зъбите, включително кървене на вен-

Ñåñòðà ä-ð Åìèëèÿ Àïîñòîëîâà, DTJ

Кобаламин - важният 
витамин В12

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
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ците и раните на устата
• Храносмилателни проблеми като 
гадене, диария или спазми
• Лош апетит
• По-сериозният дефицит може да 
причини и форма на анемия, наре-
чена злокачествена анемия, сериозно 
състояние, което може да причини 
загуба на паметта, объркване и дори 
дългосрочна деменции.

Кой има най-голям риск от недос-
тиг на витамин В12? Пациентите в 
напреднала възраст, които са склон-
ни да имат нарушено храносмилане, 
са едни от най-чувствителните. Това 
е така, защото възрастните хора са 
склонни да произвеждат по-малко 
стомашна киселина, която е необхо-
дима за правилното превръщане на 
витамин В12.

Тъй като животинските храни 
обикновено са най-добрите източни-
ци на витамин В12, тези, които след-
ват веганска диета и не ядат животин-
ски продукти, също имат най-голяма 
вероятност да имат недостиг. Поради 
това, както възрастните се препоръч-
ват да приемат дневно добавка от ви-
тамин В12.

Други групи, които са изложени 
на по-висок риск от недостиг на вита-
мин В12, са пушачите (тъй като нико-
тинът може да блокира абсорбцията), 
алкохолиците, тези с анемия и всеки, 
който има заболявания на храносми-
лателната система като болест на сър-
цето или болестта на Крон.

Ïðåïîðú÷èòåëíà äíåâíà 
äîçà âèòàìèí Â12
Препоръчителната хранителна до-
бавка (RDA) за витамин В12 е: 

• Деца 0-6 месеца: 0,4 микрограма

• От 7-12 месеца: 0,5 микрограма
• Деца до 1-3 години: 0,9 микрогра-

ма
• От 4-8 години: 1,2 микрограма
• Деца от 9 до 13 години: 1,8 

микрограма
• Възрастни мъже и жени на въз-

раст над 14 години: 2,4 микрограма
• Жени, които са бременни: 2,6 

микрограма
• Кърмещи жени: 2,8 микрограма

Съществува тест, който измерва 
нивото на витамин В12 в серума на 
кръвта. Мненията за нормалните ре-
зултати при това изследване са про-
тиворечиви. В последната година в 
България стана много модерно да се 
изследва нивото на В12.В това няма 
нищо лошо, но все пак не би следва-
ло да се прекалява с назначаването на 
това изследване, ако няма медицински 
показания за това.Теста на се покрива 
от задължителната здравна осигуров-
ка в България и пациента го заплаща.

Понястоящем смятаме, че нормал-
ните нива на серумен В12 следва да 
бъдат над 550 pg/ml. С оглед на здра-
вето на мозъка и нервната система и 
превенцията на заболявания при хора 
в по-напреднала възраст, серумните 
нива трябва да се поддържат около и 
над 1000 pg/ml.

Съществува и тест за Метилмало-
нова киселина (ММК). Той обаче из-
общо не се прави в България, а и в 
Европа и света все още не е намерил 
място като рутинен клиничен тест.   
Той измерва количеството ММК в 
урината или кръвта. Повишените 
нива на ММК говорят за дефицит на 
В12.

Лечението при дефицит на Б12 
пък зависи от причината и във всич-

ки случаи първо трябва да се направи 
консултация с лекар, който да реши 
вида на лечението.

    Ако дефицитът се дължи на 
пернициозна анемия или проблем с 
усвояването, то ще трябва да си наба-
вяте витамин B12, обикновено чрез 
инжектиране или по друг начин по 
предписание на лекар. 

    Ако проблемът е, че човекът не 
консумира животински продукти, мо-
жете да се промени диетата или да се 
вземат добавки. Повечето пациенти 
се повлияват благотворно от лечени-
ето. В случай на настъпило увреждане 
на нервите, то може да се окаже нео-
братимо

В повечето случаи може да се про-
филактира  дефицита на витамин 
B12, като се консумират достатъчно 
месо, морски дарове, млечни проду-
кти и яйца. 

Хората, които са изложени на 
опасност от развитие на дефицит на 
витамин В12, са крайните вегетари-
анци, хора над 50-годишна възраст 
и хора с повишена нужда от витамин 
В12 поради бременност, тириотокси-
коза, хемолитична анемия, хеморагия, 
злокачествени, чернодробни и бъ-
бречни заболявания. 

Приемането на витамин В12 орал-
но, интрамускулно или интраназално 
е ефективно за предотвратяване и ле-
чение на недостиг на витамин В12.

Ïîëçè îò âèòàìèí Â12

 Подпомага поддържането на 
нивата на енергия

Витамин В12 помага на метабо-
лизма на въглехидратите , защото те 
трябва да се превърнат в използваема 
глюкоза в организма. Глюкозата от 
въглехидратните храни се използва 
като форма на енергия и това е при-
чината, поради която хората с недос-
тиг на витамин В12 често изпитват 
умора. Витамин В12 е необходим и за 
сигнализиране на невротрансмитери-
те, което помага на мускулите ви да се 
свиват и ви дава енергия.

 Играе роля в поддържането на 
здравето на сърцето
Витамин В12 има полза за здравето 
на сърдечно-съдовата система по ня-
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колко начина, което е важно, имайки 
предвид факта, че сърдечните заболя-
вания понастоящем са водеща причи-
на за смъртта в световен мащаб.

Витамин В12 спомага за намалява-
не на повишените нива на хомоцисте-
ин, което сега се счита за основен рис-
ков фактор за сърдечни заболявания. 
Хомоцистеинът е аминокиселина и 
нивата в кръвта се влияят от нивата на 
витамини от В-комплекс, включител-
но витамин В12. Витамин В12 помага 
за предпазване от сърдечни заболя-
вания като сърдечен удар или инсулт 
чрез понижаване на високите нива на 
хомоцистеин в кръвта. Съществуват и 
някои доказателства, че B12 може да 
помогне да се контролират високите 
нива на холестерол и високо кръвно 
налягане. Б витамините също могат 
да контролират атеросклеротични за-
болявания, при които някой изпитва 
опасно натрупване на плака в артери-
ите.

 Необходими за здрава кожа и 
коса
Витамин В12 е от съществено зна-
чение за здравата кожа, косата и но-
ктите, защото играе основна роля в 
репродукцията на клетките. Витамин 
В12 е полезен за здравето на кожата 
чрез намаляване на зачервяването, су-
хота, възпаления и акне – и може да 
се прилага върху кожата за псориазис 
и екзема. Той може също да намали 
счупването на косата и да помогне на 
ноктите да станат по-силни.

 Помага на стомаха и червата:
Поради ролята си в подпомагането на 
производството на храносмилателни 
ензими, витамин В12 е необходим за 
поддържане на здравословен мета-
болизъм и разграждане на храните в 
стомаха. Кои са начините, по които 
витамин В12 е от полза за храносми-
лането?

Помага за подпомагане на здрави 
бактерии в чревната среда. Елимини-

рането на вредни бактерии в храно-
смилателния тракт – и едновременно 
наличието на полезни бактерии – е 
това, което предотвратява храносми-
лателните нарушения .

 Може да помогне за предотвра-
тяване на рака
Добавянето на витамин В12 в момента 
се проучва, като начин за намаляване 
на риска от някои видове ракови за-
болявания, особено когато се приема 
с фолиева киселина.

Някои предварителни проучвания 
показват, че витамин В12 е от полза за 
имунната система така, че да помогне 
за предотвратяване на рак, включи-
телно рак на маточната шийка, рак на 
простатата и дебелото черво.

Íàé-äîáðè èçòî÷íèöè 
íà âèòàìèí Â12
Според учените са необходими две 
стъпки, за да може организмът да аб-
сорбира витамин В12 от храни и да се 
сдобие с витамин В12.

Първо-  достатъчно количество 
солна киселина в стомаха, която отде-
ля витамин В12 от протеина, към кой-
то е вързан витамин В12 в храната. 
След това витамин В12 се комбини-
ра с протеин, произведен от стомаха, 
който се нарича вътрешен фактор и 
се абсорбира от организма.

Така че, по същество, здравето 
на храносмилателна система е също 
толкова важно в абсорбирането и из-
ползването на адекватни нива на ви-
тамин В12, че е изключителна важна 
храната, която се приема!

Íàé äîáðèòå õðàíè
Въпреки че точната степен на абсорб-
ция зависи от храносмилателното 
здраве на човека, тук са най-добрите 
източници на храна, които осигуря-
ват витамин В12 (с проценти на база 
2,4 милиграма дневно за възрастни):

• Говеждо и пилешки черен дроб – 3 
унции: 81 милиграма (3,375% RDA)
• Сьомга – 1 филе (108 грама): 19,5 
милиграма (812%)
• Херинга -1 филе (143 грама): 18.7 
милиграма (779%)
• Скумрия – 3 унции: 15,3 милиграма 
(637%)
• Сардини – 1 чаша: 13,3 милиграма 
(554%)
• Риба Тон – 3 унции: 9,3 милиграма 
(385%)
• Пъстърва – 1 филе: 9.1 милиграма 
(379%)
• Органично кисело мляко – 1 съд от 
обикновено българско кисело мляко 
(170 грама): 1,3 мг (53%)
• Пуйка – 3 унции: 1,1 милиграма 
(43%)
• Сурово мляко – 1 чаша: 1 милиграм 
(41%)
• Говеждо филе  – 3 унции: 0,9 мили-
грама (38%)
• Агнешко  – 3 унции: 0,8 милиграма 
(34%)

Как да добавите повече витамин 
В12 към вашата храна ?

Винаги е добре да се опитате да 
получите витамин В12, както и всич-
ки други хранителни вещества, както 
и от естествени хранителни източни-
ци, чрез храни.

Храните осигуряват сложна мрежа 
от витамини, минерали, хранителни 
фибри и други вещества, които об-
лагодетелстват здравето по начин, по 
който добавки обикновено не могат. 
Хранителните добавки могат да по-
могнат в някои сериозни ситуации за 
облекчаване на недостатъците, но не 
е добра идея да разчитате само на тях.
 nnDnn
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Как изглежда светът от гледна 
точка на истината в  ПОзнани-
ето, изграждащо Съзнанието 

и Осъзнаването на Човека чрез  обра-
зователната система и средата, в която 
расте и се развива? Знанието  се по-
лучава на порции във времето. Това е 
необходимо, но не е достатъчно усло-
вие за доказване на културноистори-
ческото наследство, оставено за про-
изход и изграждане на цивилизацията 
върху планетата Земя. Исторически 
цивилизацията трябва да има  памет, 
в която да съхранява, увеличава и пре-
дава знанията на поколенията, когато 
се случат катаклизми, които могат да 
унищожат голяма част от население-
то на планетата. Къде и как става на 
практика това? Неосъзната от хората, 
информацията се предава от уста на 
уста в ежедневното контактуване, чрез 
езика и традициите в древните вярва-
ния. Светът е назован, конструиран и 
изграден във форми. Това, което са ни 
оставили древните цивилизации, като 
строителство, изградено от големи 
каменни блокове в Египет, в Амери-
ка, в Китай с прецизност на сглобката 
до милиметри, говори, че истори-
чески върху планетата са развивани 
технологии с уникални възможности 
и мощност. Формите и техните гео-
метрични символи носят названия (И 
М Е Н А), които на конкретен език 
разкриват своята енергийна, физико-
математическа същност. Какъв трябва 
да са тези език и писменост? Е три и 
Ка и Пи с мен в Н Оста! 

Той трябва да е: основата, рамата, 
Х-рам А,  фундаменталната констан-
та Пи. Пи рам и Д А (пирамида)! Д 
А – Дъно А горе... петото деление на 

Д у Ат.

- аналитичен: да носи информа-
ция за  физическата същносн на бук-
вата, думата и процесите, за които е 
сътворена. Думата в изречението се 
чете в двете посоки: линия/Я и Нил, 
черва/ А в реч, червен срам/Марс не 
в реч!

- генометричен: да е геометриче-
ски и математически точен в инфор-
мацията, която носи във формата на 
буквата и логиката в словореда.

-.конструктивен: разпънат на кръ-
ста, в координатна система, в три про-
екционни равнини, в линия оразме-
рява  формите, които виждаме.

- мащабиран: разглеждайки света 
в линия (Я и Нил) от центъра на ко-
ординатната система към периферия-
та, имаме десет основни цели числа. 
Виждаме, че от единицата към нула-
та - дъното на системата е изградено 
от числа, наречени дроби (Д – роби) 
или роби на Дъното Д.

По тази схема е структурирана и 
Думата (Д - Ум Ат А).

Граматиката (Г Рам Ат и Ка) е из-
градена от четири структури:

- букви (фор ми) И е рог Л и V.  Ба 
е ук в И!

- срички (С – трички) - трици. Три 
е цар И!

- думи (Д Ум И). Д е Ум И!
- изречение (И З Реч е Ние). И 

Три  реч е, Ни е! Ни е честота на 
трептене.

И е събирателен процес: 1 И 1, 2 

И 2 и т.н. (Е в Ре И) или Евреи, те 
са народ (Н А род). Светът е структу-
риран и назован на български език: 
Н ос, Н ебе, В О дата, Ам А зони Ка, 
Ам Ер и Ка, Дол Л и Ар, Кит А й, 
червен/Н е в реч.

- кодиран: Да! Има второ инфор-
мационно ниво, в което се влиза с 
разрешение... за избрани просветени 
хора от тайните общества. Така се 
получава поляризиращ ефект и раз-
деление на обществото, на хора, из-
пълняващи, и хора управляващи Ци-
вилизацията. Кодът е в структурата на 
имената на цифрите от едно до десет 
на български език: „Десетте божи за-
поведи“ в Реч и словоред е Ре число в 
О ред, е Квантов ред на ДНК структу-
рата, записана на върха на Обелиска, 
където: Х е рам А, Х е О Пи С, Х е 
римско десет!

Пълните знания не достигат до 
всеки индивид на планетата, защото 
Съзнанието не е запълнено с правил-
ната информация в образованието. 
Светът е структуриран на принципа 
на разпадните процеси: Разделяй и 
владей – алчност и глупост! Цялата 
енергетика е структурирана на този 
принцип и е характерна за детската 
възраст на Цивилизацията: Ра децки.

Съществува  енергетика, изградена 
на нискотемпературния синтез на во-
дата, която Цивилизацията не използ-
ва. Тя е оставена от древността в езика 
и се нарича: Свещенният граал (Слън-
чево-гравитационен алтернатор). 
Тази част на познанието е технология 
тема табу. За нея не се говори и пише, 
защото това е пътят на структуриране 
на човешкия геном по изкуствен път 

Второто 
информационно ниво 
в българския език
Ìèõàèë Âîéíîâ Öâåòàíîâ
Èíæåíåð ÒÌÌÌ-êîíñòðóêòîð. ×ëåí-
êîðåñïîíäåíò â Îðãàíèçàöèÿòà íà 
îáåäèíåíèòå áúëãàðè. Çàâåæäàù 
íàó÷íàòà äåéíîñò â ÎÎÁ

ОАНОКОАНОК
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и разкриване на произхода на човеш-
ката цивилизация на планетата Земя. 
Да, в началото бе Словото и във вто-
рото информационно ниво на  езика 
е оставено висшето образование за 
бъдещето на човешката цивилиза-
ция и размножаването ù в Космоса. 
От формите на Свещенния грааал 
са извадени формите на буквите и 
структурирането на думите. Езикът е 
космически и на него са първичните 
названия върху цялата планета Земя 
(План е това Три ем Я). План инат А! 
По този план се върти планетата Земя 
с точност на атомен часовник 365 дни 
в годината и оста и извършва движе-
ние, назовано прецесия (пир е цесия). 
Проекцията на крайните положения 
на оста има формата на буквата Х в 
тази памет (рам, рама) и се чете слято: 
Храма. В Храма Х е Опис и се чете 
слято: Хеопс. Хеопс е названието на 
Хеопсовата пирамида и се чете: Пи 
рам ида! Този Пи-рам е в основата на 
ДНК кода на живата клетка и функ-
цията умножение (умно жени е) в 
нискотемпературния синтез на вода-
та (в О дата). Формата О е планетата, 
където: в тор от О ИН-формационно 
Ни в О се носи с песен на български 
език в орбита около планетата О, но-
сеща името Земя (три ем Я). Ни в О 
е честота на въртене, трептене. Н ебе 
е честота на възвратно-постъпател-
но движение. Това е полевата фор-
ма на материята и левитацията като 
функция на растежа (ем, подем) при 
изграждането на човешкия органи-
зъм. Как всичко това е формирано от 
една ОС назована ЛИНИЯ и се чете 
наобратно: Я и Нил. Н и Л са букви 
от линиите на формите на Обелиска. 
Н е О бел из Ка – е структура от два 
обелиска с върховете един срещу друг 
в линия, имащи формата на буквата 
Н. За това какво става там, на върха на 
обелиска, който е с формата на буква 
Л, се дава „Н О Бел ОVА“  награда. Н 
ебе или небе? Н ос или нос? Как ези-
кът ще носи кодирана информация за 
тази НА ЗОО ВАНА природа (Пир И 
е род А)? Как се влиза в структурите 
на Свещенния Граал /Слънчево-гра-
витационен алтернатор/ или всичко 
това ни е на шега? Думата Воина (В 
О и Нов) разкодирана има друг сми-
съл: VО и НА  са линейни форми, 
букви (Ба ук в И) от конструкцията на 
Слънчево–гравитационния алтерна-
тор (Граал).

Светът е полева форма на матери-
ята и е структуриран в триединство: 
три вектора във формата на буквата Г. 
Г е оргия,  динамика, движение 

(Д виж е Ние). От Древноста (Д Ре 
в Н оста) Цивилизацията се гради на: 
Думи, Дела и Документи, които стоят в 
Д - дъното на нещата. Три са физиче-
ските закони на движението в кванто-
вата механика: Ам, Ак и Ка! Движение-
то – Ка е във функция на поглъщането 
- Ам, на порция енергия и излъчването 
– Ак, на порция енергия. А КААК ста-
ват нещата при функцията умно жение 
– Ба? В тази си форма светът е в Ка 
Ба Ла НС  и е в симетрия (Сим е Три 
и Я). Той е двуликият Янос (Ян Ос) 
или Х е О Пи С! Той е структуриран и 
подреден от бог РА (Рам А, Разума) в 
Памет- Рам и е Богат (Бог Ат) и Умен 
(Ум е Н) - да, фундаментът на света е 
в човешката глава (Г- лава) и е Култ у 
Ра (клтура)! Култ у Разума или стремеж 
към съвършенство. В крайна сметка, 
резултатите от хуманитаризацията на 
образованието са:

- култура цялостна на субекта, 
формирана в учебната дейност,

- култура на общуването,
- култура етическа,
- култура естетическа,
- култура екологическа,
- култура на психическата дей-

ност,
- култура ня тялото - физическа 

култура, която да осигури балансира-
но функциониране на органите и на 
организма като цяло,

- култура на хранене.
Културизъм: Стремежът на човек 

към съвършенство е в състояние да 
хармонизира организма му.

Човек е това, с което се храни. За 
разделно, балансирано хранене се из-
готвя „Х - раната“. Това е Ко Ре НА в 
Ко Ре МА на човека! Ко Ре ОЛ и С!

Хуманитаризацията (Х Ум А Ни 
тара и Три акцията) на образование-
то може да се разглежда като явление, 
в което се отразява възможността за 
съзнателно оптимизиране на общите 
глобални процеси в природата, об-
ществото, в научното познание и в 
знанията, претворени в дела..   nnDnn

УПРАВЛЕНИЕ:

Кой 
Кога
Къде Думи 
Какво Дела Ка е Д виж е Ни е. Ам-поглъща Н е. 

Ак-излъчва Н е.
Как Документи Ба-умно жени е!
Колко

▲Пълната информация за Циви-
лизация, изградена на принципа 
на Синтеза (тезата за синът на Бог 
А), Бог О вед е, може да намерите 
в книгата:  Бог Ат Ум (България в 
квантов скок).

Следват  темите:
■ Азбуката е науката  генометрия - фи-
зика във форми в кватов ред   
■ Храма е опис в Х - десет божи запо-
веди

ОАНОКОАНОК
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