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 Мили деца, скъпи младежи и девойки!

 Продължаваме заедно по духовния път 
на познанието чрез поредния брой на детско-
юношеското списание „Божествени искрици“.
 Продължаваме с познанието за Бога и 
Неговото свято слово. С познанието за 10-те 
Божии заповеди, които са непоклатима основа на 
нашата християнска нравственост. С познанието 
за християнските празници. С познанието 
също и за библейските личности – светците, 
живели на тази земя преди много години, 
преди цели векове дори, преди ние да се родим 
на тази земя, но имената им и до днес сияят в 
небесата като ярки небесни звезди, които 
осветяват пътя ни към Бога. Имена на светци, които ни учат да 
обичаме Бога, да бъдем верни на своя Господ и Спасител Иисус 
Христос, както и да обичаме хората около себе си.
 Едно от тези имена на светци е името на св. Пророк Илия – 
пророкът с огнения дух. Пророкът, за когото може би много от вас са 
чували, а други сега ще чуят за него от материалите, включени в този 
брой на списанието.
 Ще имате тази възможност да прочетете за живота на св. 
Пророк Илия, за вярата му в Бога, за всеотдайността му към Бога, за 
първия християнски храм в гр. Казанлък, който носи името на 
Светеца. Ще имате възможност да прочетете с колко много кръв и 
скъпи жертви е запазена нашата християнска вяра през вековете на 
робството.
 Горещо се надявам, че с Божията помощ, ще запомните този 
факт – ценността на православната ни вяра, която нашите предци са ни 
завещали като безценен дар. Дар, който и ние сме длъжни да опазим във 
времето, в което живеем. Дар, който трябва да предадем и ние на 
хората, които ще дойдат след нас, на децата, които ще се родят на 
нашата скъпа българска земя.
 Мили деца, скъпи младежи и девойки! Вървете смело и 
неуморно по пътя на духовното познание, по пътя на духовната 
просвета! Не забравяйте, че Бог и Пресвета Богородица са винаги с 
вас, както и вашите Ангели пазители! Те ще ви закрилят и ще ви 
направляват по този светъл път на духовното израстване във вярата!
 Нека Божието благословение да е с всички вас! Амин.

Старозагорски митрополит Киприан
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Молитва за православната младеж

 Господи Боже и Създателю наш,
 Молим Те да погледнеш милостиво на православната 
младеж и да изпратиш на сърцата, умовете и устните им дух на 
мъдрост, разум, благочестие и страх Божий. Просвети ги със 
светлината на Твоята Премъдрост, като им дадеш сила; та да 
могат да приемат и доброволно да усвоят Твоя Божествен Закон и 
всяко добро и полезно знание; да напредват в мъдростта, разума и 
всяко добро дело за слава на Твоето Свято Име; дай им здраве и 
дълголетие за украса и прослава на Твоята Църква.
 Чуй ни, Господи, Боже наш!

Старозагорският митрополит Киприан откри първия православен лагер.
Почивната база на „Мини Марица-изток“ 
в курорта Старозагорски минерални бани 

за 3 дни стана летен дом за 13 сираци от дом „Мария Терезия“. 

снимка: dolap.bg
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ЛИТЕРАТУРНА СЪКРОВИЩНИЦА

С БОЖИЯ ЗАКРИЛА
По мотиви от разказа на монахиня Валентина Друмева

 Красив бил град Звъниград с високите крепостни стени и 
стройни кули, разположен в южните склонове на Стара планина по 
течението на Бяла река. Там живееше едно добро дете – Звънимир. 
Наричаха го Мирко. Той беше сираче и баба му се грижеше за него. 
Като порасна, стана овчарче и много помагаше на старицата. Жалеше 
я, не правеше никакви пакости. Чуеше ли да звънне църковната 
камбана срещу празник, отиваше при стария звънар, който го научи 
да се кръсти правилно, да се моли и да бъде добро християнче. Един 
ден му подари чудна свирка. Научи го да свири и като пасеше 
агънцата, свиреше до забрава.
 Но дойдоха тежки времена. Стигна вест, че турците 
наближават. Баба му подготви Мирко за изпитанията. Тя го посъветва 
да приеме свето Причастие, за да се укрепи. Той я послуша.
 Забиха тревожно камбаните, събраха се хората и решиха да 

бягат на север през планината. Баба 
му беше стара и болна и не можеше 
да тръгне с групата. Прегърна 
Мирко, целуна го през сълзи, 
благослови го с думите: „Бог да те 
закриля!“ и той тръгна.
 Стръмнината по Граднишкото 
дере беше голяма и пътят – труден. 
От тревога ли, че остави баба си, от 
умора ли, краката му се подкосяваха и 
той започна да изостава.
 Като остана съвсем сам, усети, 
че му притъмнява пред очите. Хапна 
хляб и сирене, които баба му беше 
сложила в торбичката, и глътна вода 
от горския извор.



 Прекръсти се, помоли Бог да го закриля и тръгна по 
стръмнината. Не изпита страх, когато се стъмни. Ангелът го пазеше.
 Залута се в гората и с дни пътуваше. Една привечер стигна до 
бедна кошара. Овчарите със стадото бяха избягали. Когато усети 
силен глад, нещо прошумоля край него. Обърна се и видя една 
козичка. Погали я, даде ѝ да хапне сено и я издои. Щом глътна няколко 
глътки топло мляко, почувства, че силите му се връщат.
 Като се съмна, тръгна с нея нагоре. Зад високи дървета се показа 
малък манастир. Влезе в него, но картинката беше печална. Турците го 
бяха опожарили. В храма нямаше икони, но от стенописите 
благославящият Христос го гледаше с топъл поглед. Коленичи, 
помоли се и изпроси небесна закрила. В една малка стая намери 
брашно, сол и парче хляб. Взе ги и поведе козичката все нагоре.
 Като се изкачи на високо, загледа се надолу и видя под скалата 
огромна мечка. Козичката стана неспокойна.  Страхуваше се от дивия 
звяр. Мирко се прекръсти и остана спокоен. Мечката се отдалечи с 
тежки стъпки. Той благодари на Бога и пак тръгна на път.
 Като мина билото на планината, омеси питка, запали огън и я 
изпече.  Хапна, пийна млекце, даде и на козичката. Пътува цял месец и 
най-после стигна равнината.
 Застуди ли се вечер, лягаше до козичката и двамата се топлеха. 
Веднъж забеляза малка къща. Приближи се и почука. Добра жена го 
прие. Като се върна мъжът ѝ дървар и като разбра колко е страдал 
Мирко, гостиха го и го облякоха в чисти дрехи. Насядаха край 
огнището и един през друг го разпитваха:
 - Как оцеля, мило дете?
 - С Божия закрила – отговори Мирко и разказа как с молитва е 
посрещал всяка опасност.
 Мирко и козичката останаха завинаги при тях. Привечер той 
заставаше на някой пън и свиреше, докато изгрее луната. В песента му 
се долавяше и тъга, и радост, и надежда в Божията закрила.
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Отец Иван Генов е завършил 
богословие във Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и 
Методий“ през 2002 година. В 
момента служи в храм „Света 
Троица“, град Стара Загора. От 
2005 година, когато е ръкоположен за 
свещеник, има досег с наркозависими и 
вече повече от 13 години това е негова 
мисия като православен пастир. В 
момента пише докторат в тази 
област. Всяка седмица отслужва 
акатист в параклиса „Свети 
апостол Карп“ в сградата на 
Старозагорска митрополия, в помощ 
на зависимите от алкохола и 
наркотиците. За съжаление,  

зависимостта е болестно състояние, което изисква дълъг и труден период на 
лечение, от което много трябва да се пазим, малки приятели. Това е неговото 
послание към вас:

С Божия закрила

             „и ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те 
върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което 
съм ти казал.“ /Бит. 28:15/
 Бог винаги е с нас и винаги е сред нас и ни защитава. Сам 
Господ Иисус Христос свидетелства: „Не две ли врабчета се продават за 
един асарий? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия 
Отец; а вам и космите на главата са всички преброени; не бойте се, прочее: от 
много врабчета вие сте по-ценни.“ /Мат. 10:29–31/. 

ЗА ВАС,
 ПОРАСНАЛИ МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА



В ежедневните грижи и забързания ни живот много пъти забравяме да 
търсим Бога. Не се замисляме в това да докажем, че ние или по-точно 
нашето „Аз“ е по-ценно от Волята на Твореца. Гледаме да угодим на 
себе си, на близките си, а забравяме кой ни е създал и каква е целта на 
живота ни. Гледайки да осигурим насъщния, самозабравяме се и 
обръщаме внимание основно на телесните си влечения – какво да 
облечем, каква кола да караме, какво още по-вкусно да опитаме, какво 
на нас ни се иска, а забравяме основно как и защо сме на този свят и 
какво Бог иска от нас. Когато казваме Господнята молитва - „Отче наш“, 
напълно сме се вглъбили в нашите желания и искания и когато я 
казваме, пак и пак не вникваме в нейния дълбок смисъл, а там се казва 
„…да бъде Твоята Воля, както на небето, така и на земята…“ и напълно 
забравяме какво Бог иска от нас. Много пъти трябва да се вгледаме в 
децата, в тяхната искреност, в тяхната Любов, в тяхната „ангелска 
чистота“ и да се поучим от тях. Какво е нужното на едно дете да бъде 
щастливо – това е да бъде обичано и да получава Любов „..и рече: 
истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в 
царството небесно“ /Мат. 18:3/.
 Бог винаги е около нас и винаги във всяко творение се проявява 
и виждаме Неговото присъствие. Винаги трябва да Го търсим и да се 
уповаваме Нему. Когато Го търсим, винаги Той ни окриля и помага. 
Молитвата е разговор с Бога. Когато я правим с чисто сърце и 
вникваме в думите на молитвата, Бог Го чувстваме по-близо и 
невидимо разговаря в нашето сърце. Душата винаги е търсила Своя 
Творец. Съвестта ни винаги е диктувана от нашата душа, която винаги 
се стреми към Твореца. „И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна 
в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа./ Бит. 2:7/; "Рече 
Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие" /Бит. 1:26/. Ние 
сме създадени по „образ и подобие“ на Бога и нашата душа винаги 
търси Бога. Затова и когато се молим – ние разговаряме с Бога и Бог ни 
обича, защото Той е Истинската и нелицемерна Любов, която винаги 
ни съгрява, когато ние Го търсим. Казвайки молитва, ние се 
прекръстваме, правим кръстния знак, като по този начин си спомняме 
за какво умря Нашият Спасител на Кръста. Правейки кръстното 
знамение, Бог невидимо ни окриля, защото Той не е само символ, а 
има духовно значение за нас, християните. Бог ни закриля в този 
момент, когато ние се прекръстим и правилно сложим трите пръста на 
челото, на коремчето, на дясното и на лявото рамо, казвайки: 
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„В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин!“ Сам Свети апостол Павел 
казва за Кръста Христов, че е Божия сила: "На мене да ми не дава Господ да 
се хваля, освен с Кръста на Господа Нашего Иисуса Христа, чрез който за мене 
светът е разпнат и аз за света" /Гал.6:14/. И пак: "Словото за Кръста е 
безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия" 
/1Кор.1:18/. Трябва винаги да търсим Нашия Творец и Сам Той би ни 
помогнал във всяко едно наше дело: дали храна, дали здраве – всичко, 
което ни е нужно. „Затова казвам ви: не се грижете за душата си, какво да 
ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече 
от храната, и тялото от облеклото?“ /Мат. 6:25/

наркозависим – човек, който е зависим, подчинен на действието на 
алкохол и наркотични вещества;
православен пастир – духовник, наставник на определена група 
хора:
акатист - песнопение, хвалебствена песен, свързана с усилена 
молитва, при което вярващите стоят прави;
асарий – дребна монета в Римската империя. 

Ангел Господен, графика /суха игла/
Елица Кючукова, 13 г. 



Приятели, свети пророк Илия е един от най-
почитаните старозаветни светци, и то не само в 
християнството. Ще ви разкажа за неговия живот и за 
твърдостта на вярата му в Бога, от която ежедневно 
трябва да се учим:
 За живота на свети пророк Илия четем в 
Трета книга Царства в Стария завет, от глава 17 до 
19. Той живял през времето на израилския  цар 
Ахав. Родил се в Галаадския град Тесвия.
 Много бързо израилските царе забравили за 

благодеянията на Господ, увличали се от нечестив живот и се 
покланяли на идоли. От всички най-недостоен бил цар Ахав и жена 
му Иезавел. Тя била финикийка по произход. Финикийците били 
идолопоклонници и се покланяли на езическия бог Ваал. Царицата 
била негова жрица. Цар Ахав и 
царица Иезавел явно склонявали 
народа към идолопоклонство. Те 
построили в Самария капище на 
Ваал,  като преследвали и 
избивали пророците и верните 
служители на Господа. Пророк 
Илия явно ги изобличавал и с 
това си навлякъл гнева на 
царицата.
 Воден от Духа Божий, 
пророк Илия дошъл един ден 
при царя и предсказал, че ще 
настане голяма суша в царството 
заради греховете му. Казал още, 
че сушата ще продължи до 
момента, в който той, пророка, не 
помоли Бог за това. Царят не само 
че не го послушал, но и поискали 
с царицата да го убият.
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 Господ спасил Илия от ръцете им и му казал да се скрие при 
потока Хорат, близо до река Йордан. Казал му да пие от водата на 
потока, а враните ще му носят храна. Илия изпълнил волята на Бог и 
живеел при потока. Враните вечер и сутрин му носели храна. Това е 
доказателство, че Господ винаги пази тия, които вярват в Него и се 
надяват на Неговата милост.
 А думите на пророка се сбъднали: настанала страшна и 
продължителна суша – ни дъжд, ни роса падали на земята. По земите 
на Израил настъпил ужасен глад.
  Цар Ахав обвинил Илия за нещастията на народа. Илия обаче 
го изобличил, като му казал, че заради това, че е презрял Господните 
заповеди и се увлича от Ваал, народът страда. За да докаже думите си, 
Илия казал на царя да заповяда на народа да се събере на планината 
Кармил, да дойдат там и пророците и жреците на Ваал, за да узнаят кой 
е истинският Бог.
 Царят изпълнил желанието на Илия. Множество народ с 
жреците и пророците на Ваал, се събрали на планината Кармил. Илия 
дошъл и им казал: „Още ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете 
след Него! Ако ли Ваал – вървете след него!“(3Цар.18:21). Народът мълчал.
 Тогава Илия продължил: „Само аз останах пророк Господен, а 
Ваалови пророци има четиристотин и петдесет души; нека ни дадат две телета 
и нека си изберат едно теле, и да го разсекат и положат върху дърва, но огън да не 
подклаждат; аз пък ще приготвя другото теле и ще го положа върху дърва, и огън 
няма да подклаждам; тогава призовете вие името на вашия бог, аз пък ще призова 
името на Господа, моя Бог. Оня Бог, Който отговори чрез огън, Той е 
Бог…“(3Цар.18:24). Целият народ се съгласил с предложението на 
Илия.
 Лъжепророците взели теле, турили го на жертвеника и почнали 
да молят Ваал да прати огън на жертвеника. Но напразно се молили те 
от сутрин до вечер, напразно викали: "Ваале, чуй ни!" (3Цар 18:26) – 
огън не паднал на жертвеника. „Викайте по-високо, защото той е бог; може 
би се е замислил, или е зает с нещо, или е на път, а може би и спи, - тъй ще се 
събуди!“ (3Цар 18:26) – говорел им подигравателно Илия.
 Вечерта, когато всички се убедили, че моленията към Ваал са 
напразни, Илия казал на лъжепророците: „...Сега се дръпнете вие, та и аз 
да извърша своето жертвоприношение.“(3Цар 18:29). Той взел 12 камъка, по 
числото на Израилевите колена, и направил от тях жертвеник. Около 
жертвеника направил окоп, заклал теле и го положил върху дървета. 
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„Напълнете четири ведра вода и изливайте върху всеизгаряната жертва и 
дървата.“ (3Цар 18:34). Това направили три пъти и то така, че и целият 
окоп около жертвеника се напълнил с вода.
 Тогава светият пророк дигнал очи към небето и казал: „Господи, 
Боже Авраамов, Исааков и Израилев!... Нека познаят днес (тия човеци), че Ти 
един си Бог у Израиля, и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое 
слово.“(3Цар 18:36). Веднага огън паднал върху жертвеника и запалил 
жертвата, камъните, дърветата и дори водата в окопа. Като видял това, 
народът паднал на земята и изповядал единия Бог. А Вааловите жреци 
и пророци били избити по заповед на Илия.
  След това Илия казал на царя да си отиде у дома, за да не го 
настигне дъжда, а сам се изкачил на планината и дълго се молил. И 
веднага задухал вятър, небето се покрило с облаци и проливен дъжд 
паднал на изсъхналата земя.
  Илия очаквал, че всички ще се обърнат към Бога. Но царица 
Иезавел не се смирила. Обзета от гняв заради избитите ваалови 
жреци, тръгнала да търси пророка, за да го убие.
 Той се оттеглил в Аравийската пустиня. Не можел да приеме, че 
останали хора, които продължават да бъдат идолопоклонници и 
започнал да моли Бог да му прати смърт. Но Господ показал на 
пророка, че не трябва да пада духом и му пратил Ангел да го храни в 
пустинята.
 По-късно се заселил на планината Хорив. Един ден Господ го 
попитал какво прави там, а той му отговорил, че продължава да 
скърби за прегрешенията на народа на Израил, че само той е останал с 
вярата си, но и неговата душа се опитват да вземат. Господният глас му 
казал да се успокои и да отиде на другия ден на върха на планината, за 
да „се срещне“ с Бог.
 На следващия ден той направил това и изведнъж задухал 
страшен вятър, станало земетресение, светкавица разкъсала облаците, 
но Господ не се появил. Накрая повял тих ветрец и в него Илия 
почувствал присъствието на Господа. Той си покрил главата, застанал 
пред своята пещера и Бог беседвал с него. Утешил скърбящия пророк, 
като му открил, че в Израил има повече благочестиви люде, 
отколкото той мисли, защото 7000 мъже не са се поклонили на 
идолите.
  По повеля на Господа Илия си взел за свой ученик Елисей, 
който орял тогава на нивата си. Оттогава той вървял навсякъде след 
него. В откровение Господ съобщил на Елисей, че наближава времето 
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да се разделят с Илия. Двамата пътували и когато стигнали в Йерихон, 
Илия искал да остави ученика си там. Но Елисей пожелал да остане с 
него. Дошли на брега на Йордан. Илия си свалил горната дреха и 
ударил с нея по водата. Водата се разделила от двете страни и той с 
ученика си минал река Йордан по сухо. Илия казал на Елисей, че може 
да поиска от него нещо и той ще го изпълни. Но на Елисей не му 
трябвали земни блага и той пожелал да се сдобие с Дух Господен. 
Господ изпълнил желанието му.
 Илия и Елисей продължили своя път. Изведнъж огнена 
колесница с огнени коне се показала между тях. И в тая колесница 
Илия бил взет с вихър на небето, пред очите на своя смаян ученик, 
върху когото паднала горната дреха на пророка. Така свети пророк 
Илия бил взет от Бог жив на небесата.

Възнесението на 
св. прор. Илия, 
тревненска икона
от 1856 г.
Музей на иконата, 
гр. Трявна
източник: 
www.tryavna.org
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Галаадският град Тесвия – Точното местоположение на това 
селище до днес остава неизвестно. Галаад или Гилеад в старозаветни 
времена била голяма област на изток от река Йордан и на север от 
Мъртво море;
финикийка - Жена от Финикия. Финикия (на гръцки Φοινίκη), е 
историческа област в Близкия Изток, средище на антична 
цивилизация, процъфтявала между XV и VI век пр. Хр., разположена 
в централната част от източното крайбрежие на Средиземно море;
капище – през периода на езичеството: храм или светилище, в което 
са били поставяни различни идоли или са се извършвали култови 
обряди;
жертвеник – в езическите религии: издигнато място, където са се 
принасяли жертви, обикновено животни;
Аравийската пустиня – намира се в северната част от територията на 
днешен Египет;
повеля – заповед;
ведрό – дървен съд за вода, мляко и др., подобен на котел;
окоп – дупка, яма; дълъг земен ров, използван за отбранително 
съоръжение.

Подготви: Илиана Димова

„Свети прор. Илия“
стенопис на 

Мануил Панселинос
от 14 век
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Оцвети иконата на Свети пророк Илия
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    Свети пророк Илия е много 
почитан в юдаизма и то още в 
дохристиянско време. Израилският 
народ проявява и до днес дълбоко 
благоговение към паметта му и го 
счита за най-велик от пророците. 
"Дигна се пророк Илия като огън и словото 
му гореше като светило" - казва 
премъдрият Син Сирахов (48:1). 
Евреите вярват, че Илия ще слезе на 
земята преди идването на Месията, 
който те все още очакват. На празника 
Песах, когато празнуват излизането от 

Египет, евреите смятат, че пророкът ги посещава в домовете им и 
оставят чаша на масата и за него.
 В исляма пророк Илия се нарича Иляс. Неговият живот повтаря 
накратко библейската биография на пророка. В исляма пророкът 
също учи хората да се покланят на Единния Бог и осъжда тези, които 
се покланят на Ваал. И мюсюлманите, както християните, вярват, че 
Илия е взет жив на небето. 
 Има предание, че бащата на Илия имал за сина си особено 
видение. Той видял мъже да беседват с детето, да го повиват с огън и да 
го кърмят с огнен пламък. Бащата се разтревожил и разказал за това 
видение на свещениците. Един от тях му казал да не се бои, защото 
детето ще е изпълнено с Божията благодат; словото му ще бъде като 
огън, силно и действено, а животът му – угоден Богу. Самият той ще 
съди Израил с меч и огън. 
 Името Илия идва от еврейски език (възможно е формата на 
името да преминава първо през гръцкото Ηλίας, Илиас) и е славянска 
адаптация на ивритското אליהו (Елияху), от което „ел“ означава Бог, а 
„яху“ – е съкратена форма на Яхве (едно от имената на Бога) или 
буквално „Яхве е Бог“.

Знаете ли че...



 Когато ангел възвестил на Захарий, бащата на свети Йоан 
Кръстител, че ще му се роди син, той му казал, че Йоан ще върви пред 
Господа с духа и силата на Илия. А когато Йоан Предтеча започнал да 
проповядва в Йорданската пустиня за близкото идване на Месия, 
юдеите помислили, че това е Илия, понеже очаквали, че преди 
идването на Месия Илия за втори път ще дойде на земята.
 Сам Господ уподобявал Йоан Предтеча на Илия: „…но казвам 
ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и 
Син Човеческий ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че Той им 
говори за Йоана Кръстителя.“ (Мат. 17:12-13)

При преображението на Спасителя на планината Тавор Илия и 
Мойсей се явили и беседвали с Господа за Неговите страдания. Чрез 
това тия двама най-велики представители на Стария Завет 
засвидетелствали пред Христовите ученици, че Иисус е действително 
Оня, за Когото предсказали Мойсей и пророците. На иконата на 
Преображение Господне виждаме образа на пророка отляво на 
Господ Иисус Христос.

15

Иисус Христос Емануил
Дария Герджикова, 9 г.
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КРЪСТОСЛОВИЦА

Мили малки приятели! Моите забавни 
задачки стават все по-трудни, защото и 
вашите знания вече се умножиха. След като 
научихте за живота на свети пророк Илия, 
можете да проверите какво сте запомнили с 
тази кръстословица. И внимавайте – много 
от въпросите са с повишена трудност:

1. Когато царица Иезавел искала да убие свети пророк Илия, 
до кой поток се скрил той, за да утолява жаждата си при 
настъпилата суша?
2. Как е името на жената на цар Ахав?
3. Къде царят и царицата направили капище на бог Ваал?
4. Как е името на царя, отрекъл се от истинския Бог?
5. Как е името на ученика на свети пророк Илия?
6. Какво животно е трябвало да принесат в жертва жреците на 
Ваал и пророк Илия пред очите на народа, на планината 
Кармил, за да разберат кой е истинският Бог?
7. Кое е едното от имената на Бога, част от което се съдържа в 
името на пророка?
8. Какви птици носели храна на пророка при потока Хорат?
9. От коя област, където почитали лъжливия бог Ваал, била 
родом царица Иезавел?
10. С какво „превозно средство“ бил взет жив на небето свети 
пророк Илия?

Ако правилно решите кръстословицата, вертикално ще 
прочетете как е наричан свети пророк Илия в Библията, по името 
на града, в който се смята, че е роден.

Ако наистина се затрудните, просто погледнете в рубриките 
„Познаваме ли светците“ и „Знаете ли, че?“. Там ще откриете 
всички отговори, стига да четете внимателно, защото нашите 
срещи трябва да бъдат освен приятни, и полезни, нали?
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 Справихте се чудесно! Но аз имам и един интересен ребус със 
скрити букви, който, ако успеете да разшифровате, ще разберете 
какво означава думата „пророк“. Трябва само да заместите символите 
със съответните букви и ще получите определението. И бъдете 
нащрек! Това е детективска работа, трябва да сте прецизни, за да няма 
правописни грешки!
Θ - т
Ξ - е
Ω - о
α - а
η – и
∆ - в

„ΘΩ∆α Ξ чΩ∆Ξк, прηзΩ∆αн ΩΘ БΩг да ηз∆ΞсΘя∆α нΞгΩ∆αΘα 
∆Ωля на ∆яр∆αщηя нαрΩд.“



ИГРОСЛОВИЦА

   Колко години е продължила сушата в 

Израил, предсказана от свети пророк Илия, по 

времето на цар Ахав и царица Йезавел?

 За да отговорите на този въпрос, трябва да 

зачеркнете всички букви, които се повтарят по 

четири пъти и след това да прочетете написаното:

СТШРИГОКЗ

ДИСШНИИЗ

ПОЛСОВШК

ЗКИНАКШСЗ
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Иисус Христос
графика

/суха игла/
Калина Сталева

10 г.



 Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за 
един от големите празници, които празнуваме в 
Църквата и които ни припомнят, че силната вяра 
трябва да ни съпътства през целия живот. 
 И днес, в ежедневието си, ние 
срещаме хора, които не вярват в Бог или 
които се съмняват в неговата богочовешка 
същност. Това не бива да ни учудва, защото 

дори съвременниците на Иисус Христос, въпреки чудесата и 
необикновената Му проповед, не винаги приемали всичко това със 
силна вяра, даже се съмнявали.
 Макар, че еврейският народ очаквал Месия, които да дойде и да 
ги избави от римската власт, макар да изучавал пророчествата в 
Стария завет за Месията, който трябвало да върне славата на Израил и 
да седне на престола на цар Давид, народът не разбрал най-важното: 
че в пророчествата се говори за небесно, а не за земно царство и за 
блага, които ще получим на небесата, а не за земни блага.
 Дори приятелите на Иисус Христос, които навсякъде били с 
него, дванадесетте апостоли, все още не били укрепнали във вярата. За 
да ги увери в Своята богочовешка същност и да ги укрепи, Той веднъж 
взел със себе си трима от тях – апостолите Петър, Йоан и Иаков, завел 
ги на планината Тавор и се преобразил пред тях. Лицето му грейнало 
като слънце, а дрехите му били бели, но като че ли светели целите в 
ярка светлина. От двете му страни се появили двама старозаветни 
мъже – свети пророк Мойсей и свети Илия, за когото вече ви разказах.
След като знаете за живота на свети Илия и като имате предвид целта 
на това Преображение, можете ли да се досетите защо точно той се 
появил на планината Тавор, заедно с Иисус Христос? 

………………………………………………………………………
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Библейски уроци
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 Затрудних ви поне мъничко, нали? Да, свети пророк Илия е 
взет жив на небето и със своята твърдост и непоклатимост във вярата, 
той е като предобраз на Спасителя, връзката между Стария и Новия 
завет, свидетелство за истинността на пророчествата. Христос казва: 
„…Никой пророк не е приет в отечеството си“ (Лук. 4: 24), което в 
пълна сила се отнася и за свети Илия.

Преображение Господне
иконописец: Георги Панайотов



 Но да продължа своя разказ. Свети апостол Петър, изпълнен с 
необикновена радост, казал на Иисус Христос да направят три 
сенника и да останат на планината. Но още докато казвал това, един 
светъл облак ги скрил и се чул глас: „Този е Моят възлюбен Син, в 
Когото е Моето благоволение; Него слушайте.“ (Мат. 17:5)
 Учениците се уплашили и паднали ниско на земята. Когато  
погледнали отново, Иисус Христос бил вече в обичайния си вид. 
Казал им да не казват на никого за това, преди Той да възкръсне от 
мъртвите. Защо?
……………………………………………………………………….....
 Целта била, мили деца, както казахме в самото начало, да ги 
укрепи във вярата. Ако разкажели на хората веднага, те нямало да им 
повярват, защото народът търсел винаги разумни обяснения за 
всичко. Но след Възкресението това щяло да бъде възможно.
 С преображението Христос показал на тримата ученици 
Божествената си слава, и то до толкова, колкото те могат да понесат. 
Това трябвало да се запечата в техните души и те да не се разколебаят 
във вярата, когато дойдат тежките дни на Неговото осъждане. 
Утвърдени в тази вяра, да могат по-късно да проповядват по целия 
свят, че Иисус Христос е Син Божи.
 Празникът Преображение Господне започва да се чества още 
през 4 в. Вероятно началото на празнуването е в Палестина, а по-
късно се е разпространило по целия християнски свят. Това 
твърдение е подкрепено от факта, че по това време майката на 

император Константин Велики, царица Елена, построява на 
планината Тавор храм, посветен на Преображение Господне.

Цар Давид – означава „мил, възлюбен“. Цар Давид е велик 
библейски цар на Израил и Юдея, приемник на Саул, баща и 
предшественик на цар Соломон.
Тавор – планина, възвишение с надморска височина от 575 метра в 
източната част на Израелската долина, на 9 километра югоизточно от 
град Назарет в Израел.

Подготви: Илиана Димова



 Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме заедно, защото ще имам 
възможност да ви разкажа за четвъртата Божия заповед:

 „Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и 
върши в тях всичките си работи; а седмия ден е събота на Господа, 
твоя Бог.“ (Изх. 20:8-10).
 На пръв поглед изглежда, че Бог като че ли иска да обърне 
вниманието само към Себе си, но това не е така. Това наставление е 
необходимо на нас, хората, защото ние често се увличаме в работа 
или в удоволствия и забравяме за най-важния смисъл на живота ни 
като християни – спасението на душата. Четвъртата Божия заповед е 
израз на Божията бащинска любов към хората.
 Важно е да ви кажа, че думата „събота“ идва от еврейски език и 
означава „празник, почивка“. А думата „празник“ в българския език 
идва от „празен“ или освободен от задължения и работа ден. След 
възкресението на Иисус Христос съботата е била заменена с неделята. 
Ето защо:
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ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ

 Когато става въпрос за сътворението на света, Моисей разказва, 
че „Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всички Свои 
дела, що бе сътворил и създал“(Бит. 2:2-3). След това, в патриаршеските 
времена, в период повече от 2500 години, никъде не се говори за 
почитането на съботата. Чак в Моисеево време, след като Десетте 
Божи заповеди са дадени на хората, т.е. след 1500-ната година преди 
Христа, се говори, че еврейският народ трябва да почита съботата в 
памет на освобождаването му от египетското робство. „И помни, че (ти) 
беше роб в Египетската земя, но Господ, Бог твой, те изведе оттам с твърда ръка 
и висока мишца, затова и ти заповяда Господ, Бог твой, да тачиш съботния ден (и 
свето да го пазиш)“(Втор. 5-15). От тук можем да си направим извод, че 
съботата е еврейски национален възпоменателен ден, който няма 
причина да бъде задължителен за ония, които никога не са били роби 
в Египет.



 А пълнотата на Десетте Божии заповеди била завършена със 
съвършеното разкриване на Божията воля в Новия Завет чрез Иисус 
Христос. „…понеже завършек на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки 
вярващ.“(Рим. 10-4).

 Със Своя живот и Възкресение Иисус 
Христос е донесъл царството Божие на 
земята. Обновил е вярващите чрез 
изливането благодатта на Светия Дух 
над апостолите си и цялата Църква, дал 
е възможност на праведници и 
грешници да отидат в Рая. И до днес 
хората, които се кръщават в името на 
Отца и Сина и Светия Дух имат 
възможност да се докоснат до тази 
благодат.
 И понеже  Иисус  Христос  е  
възкръснал в неделя, затова, за нас, 
х р и с т и я н и т е ,  н е д е л я т а  с т а в а  
възпоменателен ден за победата на 
Господа над греха и смъртта.

Иисус Христос
Мерт Мехмед, 7 г.

 Но да се върнем на четвъртата Божия заповед. Ние 
освобождаваме неделята от ежедневната ни работа и задължения, но 
душата на човек не търпи да бъде празна. Според тази заповед ние 
запълваме деня с богоугодни и спасителни дела. Посвещаваме този 
ден на Бога. Ако в по-голямата част от седмицата се грижим повече за 
тялото си, то трябва да отделим поне един ден, в който да се погрижим 
за душата си. „Помни съботния ден, за да го светиш:…“ означава да го 
посветиш на Бога. И то не защото Той има нужда от това, а защото 
ние имаме нужда да се погрижим за спасението на душата си.
 Това може да стане само ако в празничната за нас, християните, 
неделя се въздържаме от работните си и битови задължения и 
участваме в богослужението, което е център на нашия православен 
християнски живот.
 Неделята е ден за разтоварване от ежедневието и наравно с това 
е време за милосърдие, време за взаимопомощ, за реално общуване с 
ближните, време за утеха, време за четене на благонравна литература, 
време за молитва, време за участие в светата Литургия.



 Свети Йоан Златоуст казва: „Молитвата и служението на Бога са 
признакът на всяка праведност. Те като някакво божествено и духовно одеяние 
придават на мислите ни голяма красота, направляват живота на всеки един, 
като не позволяват нещо лошо или неподходящо да господства над ума, убеждават 
ни да почитаме Бога и да уважаваме онази чест, която ни е дадена от Него, учат 
ни да отдалечаваме от себе си всяка хитрост на лукавия, прогонват срамните и 
неприлични помисли, привеждат душата на всеки в състояние на презрение към 
земната наслада.“
 Надявам се, че успях да обясня Божието послание в четвъртата 
Божия заповед. В следващия брой ще продължа с петата: „Почитай 
баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на 
земята“ (Изх. 20-12).

спасение на душата – целта на християнския живот на земята е 
избавление от страданията и спасение на безсмъртната човешка душа 
на небесата.

24

Света Богородица
 /детайл/

Кристияна Иванова
 10 г. 
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Молитва към Света Богородица пред иконата 
„Възпитание“

  О, Пресвета Владичице Дево 
Богородице, спаси и запази под 
Твоя покров нашите чеда, 
всички отроци, отроковици и 
м л а д е н ц и ,  к р ъ с т е н и  и  
некръстени, и в майчината 
утроба носени. Облечи ги с 
честната риза на Твоето 
Майчинство, запази ги в страх 
Божий и в послушание на 
родителите им, умоли нашия 
Господ и Твой Син, да им 
дарува полезното за спасението 
им. Поверявам ги на Твоите 
Майчински грижи, защото Ти 
си Божественият покров на 
Твоите раби! Амин.

Света Богородица „Възпитание“ със светци
съвременна икона

Декоративен орнамент, Теодор Нешев, 10 г.
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 Скъпи младежи и девойки, уважаеми читатели,
    Няма по-добро място от Божия храм, когато искаме 
да споделим радостта или болката си с нашия небесен 
Отец. Няма по-тихо и по-свято място от Божия храм, 
когато искаме да помълчим, да размислим, да 
разрешим с Божията помощ някакъв сложен проблем 
в живота си. Няма по-голяма радост от тази да 
почувстваме в сърцето си Божията благодат, която ни 

окриля и ни води напред след посещението ни в храма...
   Първият православен храм в гр. Казанлък е храм „Свети Пророк 
Илия“, който носи името на пророк Илия - пророкът с огнения дух. Този 
храм е построен през 1812 г. в т. нар. „Куленска махала“ дълбоко в 
земята, тъй като тогава все още страната ни е била под турско робство 
и българите са нямали право да строят високи храмове. Над земята бил 
само покривът на храма, а в самия храм се слизало по 12 стъпала.

Пътешествие по светите места
Правослвен храм „Свети пророк Илия“, 

град Казанлък 

Храм „Свети пророк Илия“
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 В преддверието на храма е 
разказана накратко историята на 
този храм, изписана с красиви 
букви. В нея е посочено, че 
настоящият храм е построен през 
1865 г., защото старият храм е бил 
малък и ниско в земята. Построен е 
предимно от дарения и труд на 
добри, родолюбиви българи.
 Интересен факт е, че архитект и 
ръководител на строежа е  
известният по онова време 
строител на храмове - майстор 
Йосиф /Йосю/, а самият храм в 
архитектурно отношение се смята 
за най-издържан в цялата околия. 
Той е дълъг 30, широк е 18 и висок 
12, 5 м.

 Още е посочено в тази история на храма, че през историческата 
и съдбоносна 1877 година на 04 август укрилите се в този храм жени, 
старци и деца чрез предателство са жестоко изклани и заровени в 
стария храм – над 250 души. Вечна да бъде паметта им!
 Прекрачвайки външната врата на храма, посетителите попадат 
в един прекрасен „земен рай“, потапяйки се изцяло в красота от рози, 
зеленина, тишина и спокойствие, в които душите ни се чувстват в друг 
свят, духовен свят, който е чист и прекрасен.

Кръстовете 
от чемшир 
в двора 
на храма
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 В двора на храма, от дясната страна до външната врата, има 
красива паметна плоча, на която е отразен този факт – с жестоко 
избитите жени, деца и старци, призовавайки посетителите да сведат 
главите си пред тези жертви... В тяхна памет пред западния вход 
благочестиви християнки са засадили в църковния двор две лехички с 
чемшир, във вид на кръстове, за да ни напомнят, че под тия „кръстове 
от чемшир“ се покоят останките на посечените наши съграждани... Да 
ни напомнят, че на това място, на 04 август 1877 г., се е повторило... 
„клането в Батак“.
 В преддверието на храма, от лявата страна, до външната врата, с 
красиви букви е посочено, че този храм е основно ремонтиран през 
лятото на 2007 г. с благословението на бившия вече Старозагорски 
митрополит Галактион. Също са посочени и имената на дарителите, 
помогнали със своите щедри дарения за обновяването му.
 Възхищение сред посетителите буди изключителното 
благолепие на храма. Той е украсен с множество красиви, големи и 
напълно нови руски икони, със златен обков, дарение за храма от 
Руската православна църква през 2015 година, във връзка с празника 
на храма - 150 години от неговото освещаване.  Разкошни са както полилеите в 
храма, така и красиво изписаните молитви, които посетителите могат да 
прочетат, покланяйки се с благоговение пред иконите на Света 
Троица, на Господ Иисус Христос, на Пресвета Богородица.

Украсата на храма
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 Тук, в този храм, са изобразени и 
ликовете на Светите Седмочисленици, 
напомняйки ни за великото дело на 
славянските просветители и техните 
ученици, чрез които Бог ни е дарил 
светлината на буквите, за да познаем 
Словото Божие и да тръгнем по пътя 
на Богопознанието.
 Интересната история на храма, 
разказана накратко на различни езици 
– български, руски, английски – може да 
бъде прочетена още навън, пред 
входната врата на храма. Прави силно 
впечатление, че към таблото с графика 
на службите са дадени и указания за 
правилното поклонение в храма и 
благоговейното прекръстване пред иконите и светините.
 Да, храмът е място за молитва, дом Господен, към който трябва 
да се отнасяме с уважение и обич, с признателност към хората, живели 
преди нас и сътворили със сърцата и ръцете си тези светини, пред 
които може само да благоговеем.

благолепие – великолепие, 
красота, хубост

Автор на текста: Кина Златева
 /По информационни бележки на 

свещ. Петър Цанков,
събрал и съставил историята на храм 

„Св. Пророк Илия“,
гр. Казанлък/

За контакти: Казанлък,
 ул. „Максим Горки“ № 4-А

Работно време: 
всеки ден от 07.00 до 19.00 ч.

Телефон:  0431/ 6-25-97

снимки: 
Илко и Деяна Илиеви /гр. Казанлък/; 
интернет
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   Мили приятели, моята създателка Ирина 
Начева е имала обичан учител, който я е вдъхновил 
да не се отказва от пътя на изкуството. Това е г-жа 
Гергана Вълкова, която е наш гост в този брой на 
списанието. Завършила е специалност „Графика“ 
във Факултета по изобразително изкуство към 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“. Художник и дългогодишен преподавател 
по Изобразително изкуство във Второ основно 
училище „Петко Р. Славейков“ в Стара Загора и 
един от любимите учители на децата. Ето какво 
сподели тя:

 Г-жо Вълкова, разкажете ни как разбрахте, че Вашето 
призвание е да предавате магията  на изкуството на децата?
 Когато бях на възрастта на децата от Ателието по иконопис, 
естествено, много обичах да рисувам. Но аз обичах да правя и много 
други неща. В момента, в който трябваше да избирам какво искам да 

уча след седми клас, мислих и стигнах 
до идеята, че това, което правя най-
добре и което най-много обичам, е да 
рисувам. Реших изцяло с това да се 
занимавам и насочих всичките си 
усилия към кандидатстване и 
подготовка. Успях да завърша висше 
образование с изкуство, като 
единствената ми идея беше, че ще 
стана художник. Във времето, когато 
бяхме студенти, никой нямаше 
представа, че може да работим и с 
деца. Всички казвахме, че ще станем 
велики художници. Една голяма част 
от нас обаче станаха учители и до 
днес сме такива.

Наш гост е...

г-жа Гергана Вълкова пред свои творби
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 Работата с деца започна от позицията ми на учител, но и с 
въпроса: „С какво бих искала да ме занимават и как да ме занимават, ако 
съм дете, за да ми е интересно изкуството?“ И така се заредиха много 
години, като винаги съм заставала и в позицията на учител, и в 
позицията на учениците: Как бих искала да ми разкажат нещо, как бих 
искала да ми покажат нещо, къде бих искала да отида, какво бих искала 
да правя. Така че детето в мен си живее все още. Затова, може би, 
понякога съм по-близка с децата, отколкото с колегите си.
 Децата, на които преподавате, Ви обичат много. Какви 
ценности се опитвате да им предадете, когато общувате с тях?
 Първото нещо, което преподавам на децата, е, че ги уча на един 
нов език – дума по дума и стъпка по стъпка. Защото езикът на 
изкуството се усвоява и когато те го разберат, откриват един безкраен 
свят на красота. Другото нещо, на което ги уча и им повтарям 
непрекъснато, това е любов. Изцяло любов и отношение с любов към 
себе си, към работата, към другия. Защото там, където има любов, няма 
вражда, няма омраза, няма насилие. А с тази любов, с която те създават 
своите произведения, с която се отнасят към своята работа, се 
изгражда и характера. Защото в изкуството има много дисциплина. 
Има вътрешна дисциплина и съсредоточаване, което може би хората 
не разбират. Не разбират това, че трябва да останеш сам със себе си и 
своите мисли.

Манстирът „Св. Георги Зограф“ на Света Гора, Атон
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 Уча ги още на уважение и нещо, което вече е изчезнало и малко 
трудно го преподавам – морал, морални ценности. Когато има морал 
в семейството, има на какво да стъпя.  Трудничко е, не всеки го има, но 
все някой чува.
 Друго нещо, на което уча децата, е да четат в изкуството това, 
което виждат. И се радвам, че колкото и да е трудно, особено в 
съвременното общество, където Църквата и християнството често 
отсъстват, те разбират ритъма на празниците в нашия календар и 
връзката им с Бога. Защото в основата на нашия живот е отношението 
ни към Бога.
 Как изкуството може да преобрази човека и децата, на 
които преподавате?
 Точно в изкуството преобразяването е много интересно, 
защото там, когато имаш отношение към себе си и към другите, се 
променяш. Дори имам доста случаи, в които децата по един начин 
изглеждат при мен, в часовете по Изобразително изкуство, по друг 
начин изглеждат в очите на другите преподаватели. И те не вярват, че 
тези деца са различни, когато се занимават с изкуство. То възпитава 
друго отношение между хората. Това е преобразяването.  Докосвайки 
се до изкуството, вече гледаш с други очи. Там няма обичам или не 
обичам, харесвам или не харесвам, а разбирам или не разбирам, 
усещам или не усещам. Това е отношението. В часовете по 
Изобразително изкуство са много малко децата, единици, които 
нямат творчески възможности.  Щом успявам всички да накарам да 
рисуват: и деца, и майки, и бащи, и съседи и лели - значи изкуството 
наистина преобразява.
 

Гложенски 
манастир
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 Това Преображение, което са видели апостолите, които са 
били с Иисус Христос… толкова ме впечатлява! Спомням си как 
възпитавах сина си, когато беше малък – на празника Преображение 
чакахме небето да се отвори, за да видим светлината на Божието 
царство.
 Така че изкуството преобразява, лошото е, че много хора са го 
отхвърлили като занимание в семейството. Всяко дете обича да го 
занимават с изкуство. Може да не обича да рисува, но обича да му 
разказват. Ако не може да рисува, може да оцветява, да реже.
 Открих едно детенце в пети клас, което беше изключително 
сръчно, но голям калпазанин. Режеше и правеше от хартия всичко. 
Когато преподавах определен материал, например История на 
изкуството, той слушаше с голямо внимание. Докато разказвах за 
тракийските шлемове, той направи един. Така направи и макет на 
Триумфалната арка, докато останалите деца рисуваха по задачите. 
Следващата година направи макет и на училището. Изкуството 
преобразява, въпросът е да успееш да докоснеш всяко дете с неговата 
си струна, защото всяка струна „свири“ на своята си честота.

Пейзаж
/сух пастел/

Подготви: Зорница Иванова
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 Казвам се Росица Желева и от 2000-та година водя часовете по 
вероучение към храм „Свети великомъченик Димитър“ в Стара 
Загора. Сякаш бе неотдавна денят, когато отец Николай, мой колега от 
Богословския факултет в Софийския университет, ми предложи да 
водя заниманията с децата към храма. Съгласих се с радост, защото 
това беше моя отдавнашна мечта и веднага, с негова помощ и 
съдействие, започнахме да събираме деца и същевременно да търсим 
подходящо помещение. Целта беше да намерим такова място, където 
децата не само да изучават вероучение, но и да почувстват храма като 
свой дом.
 В първите години заниманията се провеждаха в параклиса на 
храма, носещ името на свети великомъченик Мина и въпреки, че 
понякога той едва ни побираше, всички очаквахме с нетърпение всяка 
следваща среща. Неизменно до своите деца, родителите също 
оказваха незаменима подкрепа. В тържествата, в изложбите, те се 
втурваха да търсят костюми, разучаваха песни, отделяха от времето си 
и накрая всички бяха доволни. Участници в уроците по вероучение 
бяха и децата от Дома за деца лишени от родителска грижа „Мария 
Терезия“. Те бяха най-редовните и усърдни ученици – винаги 
вежливи и сърдечни. Останалите деца от групата ги приеха веднага и 
това прерасна в едно дългогодишно приятелство.
 В началото започнахме с усвояване на съвсем елементарни 
умения – как да се прекръстим, да се помолим, да се държим правилно 
в храма. Запознахме се с прекрасни истории от Библията, които така 
добре подчертават, че всички хора са Божии чеда и че трябва да се 
грижим един за друг. Децата проявяваха особен интерес и живо 
участие в богослужението, в изучаването на тайнствата.
 Отначало само рецитирахме и пеехме, но ни стана скучно и 
решихме да представим драматизация. Направихме пиеса по разказа 
на монахиня Валентина „Невидимият огън“. На децата им хареса да са 
артисти и така, година след година, подготвяхме различни пиеси на 
вероучителна тема.

Неделните училища
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 Междувременно неделното училище получи по-широко и 
удобно място – сградата на север от Църквата, където се помещава и 
сега. В кабинета има компютър и всички необходими пособия за 
провеждане на часовете по вероучение. От сърце благодаря на всички 
свещеници в храма, които ни оказваха и оказват незаменима помощ 
през годините. Без тяхното съдействие и грижа не бихме имали 
куража да продължим напред.
 Не искам да пропусна участието на другия преподавател в 
неделното училище – госпожа Павлина Кожухарова. Учителят по 
английски език. Заедно сме с нея от самото начало. Много от 
завършилите при нас деца дължат на нея доброто познаване на 
английската граматика. Сценките на английски, които тя подготвя с 
децата, винаги са се радвали на голям интерес.
 И сега в училището идват малчугани, които не са все още 
ученици. Хванали ръката на мама или баба, те плахо пристъпват, но 
след като усетят добрия прием на по-големите, остават. Много често в 
часовете при нас гостуват родители – и от интерес, за кураж на малкия 
човек. Така неусетно ние ставаме част от едно голямо семейство, което 
расте и се множи.
 Дано с времето останем приятели, дано храмът и пътят към него 
помогнат на всички нас да осмислим времето и мечтите си, да покажем 
на децата прекрасния свят на светостта и християнските истини.
 
 Неделното училище към храм „Свети великомъченик 
Димитър“ започва своите занимания след 15 септември 2018 г. За 
справки – канцеларията на храма.

Катедрален храм 
„Свети Димитър“,
Стара Загора
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ДЕТСКО ТВОРЧСТВО

 Представяме ви творбите на децата, посещаващи Ателието по 
иконопис при храм „Света Троица“, град Стара Загора. Те украсяват 
страниците на всеки един брой от списанито.  

Ангел Господен, графика /суха игла/
Даяна Колева, 11 г.  

Св. архангел Гавриил, графика /суха игла/
Елица Кючукова, 11 г.

Благославяща ръка, графика /суха игла/
Мерт Мехмед, 7 г.
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Света Богородица, графика /суха игла/
Майя Пировска, 7 г. 

Света Богородица, яйчна темпера
Мария Загорска, 10 г.

Ангел Господен, яйчна темпера
Ирина Начева, 18 г.
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 Тази цветна, вълнуваща и 
много полезна книжка условно 
слагаме в рубриката „Нови 
книги“, защото тя излезе още 
през 2015 година. Няма как обаче 
да я подминем, защото начинът, 
по който са преразказани 
евангелските истории, както и 
иконите и снимките, с които са 
онагледени, са пример за това как 
трябва да изглежда една книга за 
деца, която дава знания в областта 
на религията, която възпитава, 
както в православните ни и 
общочовешки ценности, така и в 
културен и естетически аспект. 
Става ясно от съобщението на 

Ловчанска света митрополия, по чиято инициатива се издава книгата, 
че архимандрит Алипий и издателския отдел на Свето-Троицко 
Сергиевата лавра, са преотстъпили безвъзмездно своите авторски 
права и са предоставили макет на книгата в електронен вид; Негово 
Високопреподобие схиархимандрит Амвросий и братята на 
Славянобългарския манастир "Свети Георги Зограф" - Света Гора 
(Атон), са направили дарение, с което изцяло е финансирано 
изданието. Нашият екип също благодари на всички, които са 
направили възможно осъществяването на този проект на български 
език, защото децата ни могат да се докоснат до едно естетически 
издържано и душеполезно детско издание.

НОВИ КНИГИ
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  Мили деца и родители! Пожелаваме ви, пътешествайки по 
страниците на тази книга, да се пренесете във времето, когато Божият 
син, Иисус Христос, е живял на земята, за да ни покаже, че трябва да 
живеем с  и чрез  Любовта. И както казва Българският патриарх 
Неофит в предговора към книжката: „Христовите евангелски истини 
за Божията любов и за Божието царство ни обогатяват духовно и ни 
помагат да напредваме в доброто, като се радваме на нашите нови 
отношения с Бога и другите хора. Тези евангелски истини, които ние 
приемаме с вяра в нашите сърца и осъществяваме в живота си чрез 
добри дела, ни правят мъдри, добродетелни и милосърдни към 
ближните, по-справедливи и истински щастливи. Защото само чрез 
Христовата любов ние можем да бъдем винаги добри и отзивчиви към 
нуждите на нашите близки, приятели и дори към непознати. А вярата 
в Сина Божий Иисус Христос и любовта към Бога и другите хора ни 
предпазват от греха и злото в този свят и ни помагат да станем духовни 
чеда на нашия Небесен Отец и наследници на Божието царство. Нека 
Бог да ви благослови и да ви пази винаги чрез Своята благодат!“

Св. Йоан Богослов, рисунка Св. Паисий Светогорец, рисунка

Даяна Колева, 11 г.
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