Мили деца, скъпи младежи и девойки!
Броени дни ни делят от най-радостния,
от най-пролетния, от най-вълнуващия
празник на земята! С нетърпение очакваме
този велик празник, наречен от народа ни
„Великден“! Очакваме великия ден на
Христовото Възкресение! Ден, в който целият
простор се оглася от радостния поздрав,
познат на всички ни „Христос Воскресе!“ И
птичките се радват и поздравяват света със
своите радостни песни! И цветята ухаят с още
по-силен аромат! Цялата природа се събужда с Христовото
възкресение за един нов живот!
Нека и ние, всички заедно, да посрещнем с радост в сърцата си
този чуден празник – Възкресение Христово!
Нека бъдем с чисти сърца, в които се отразява Христовата
Светлина!
Нека се обичаме с Христовата любов, изстрадана на Кръста за
всички хора по цялата земя!
Нека да обичаме страната си, в която сме се родили, и народа си,
сред който сме израснали!
Нека носим в сърцата и душите си вярата си в Бога, където и да
се намираме по света, защото тя е най-скъпият дар, който сам Бог ни е
дарил! И нека бъдем истински хора, защото само истинските хора могат
да носят Истината! Истината, за която сам нашият Спасител е казал в
Своето слово: „Аз съм Пътят, Истината и Животът!“
Нека Светлината на възкръсналия Божий Син, нашият Господ
и Спасител, да озари сърцата и разума ни, за да познаем Евангелските
истини и да ги приложим в делата си, за да има в живота ни само
Светлина и Любов!
Честито Възкресение Христово!
Нека Божието благословение бъде с вас и вашите семейства, с
вашите приятели и близки. Амин.
Старозагорски Митрополит Киприан
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Л ИТЕРАТУРНА

СЪКРОВИЩНИЦА

Христос Воскресе, радост моя
/Св. Серафим Саровски/

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ
Приятели, узнахте ли вестта?
На ангелски крила се тя донесе
и низ поля и къщи се понесе.
Не чувате ли как треви, цветя
и птички пеят в хор:
- Христос воскресе!
И слънцето със колко радост грей,
над цъфналите в минзухар поляни!
Там от селцата чуват се камбани,
- Христос воскресе! - всяка громко пей
и всички хора гледат се засмени.
Христос Възкръсна!
Христос е жив! И правдата е жива!
Не злото във живота е закон!
Пред погледите нов се свят открива,
роден във кръстни мъки, в плач и стон!
Ний слушаме камбаните как пеят,
как ласкаво докосват ни слуха,
и гледаме свещиците как греят
чак в ъглите най-тъжни на духа!
И искаме с невидимия хор
на ангелите в нощния простор
по цял свят тази вест да се разпръсне:
Христос Възкръсна!
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Архим. Серафим / Алексиев /

Благодарим Ти, Боже мили!
/ Детска молитва /

Благодарим Ти, Боже мили,
за здравето, което си ни дал,
за слънцето, за въздуха, за птичките любимиза всичко в този свят Ти ний Благодарим!
Благодарим Ти, Боже мили,
за майчината нежност и любов,
за Твоя храм, във който всички ние смирено се покланяме с любов!
Благодарим Ти, Боже мили,
че има мир във нашата страна,
но молим Те: дари ни мир душевен да са спокойни всичките сърца!
Благодарим Ти, Боже мили,
че Ти Въскръсна от смъртта за нас:
дари ни щедро Своята премъдрост
и Своята възвишена любов!

Елена Димитрова, 10 г
II място на конкурс „Свобода, извоювана с патриотизъм“
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М ИЛОСТ
Един младеж наследил голямо богатство. Построил си къща,
купил си ниви и животни. Започнал да развива търговия и забогатял
още повече.
Случило се така, че една вечер се появила голяма буря. Вятърът
фучал и силен дъжд удрял по покрива. Богатият човек седял пред
камината и си четял от Новия Завет. Изведнъж се почукало на
входната врата. Младежът се стреснал. „Кой ли може толкова късно да
ме безпокои?“ – си помислил той. Отишъл до вратата и попитал:
- Кой е там?
- Аз съм, съседа ти.
Там, целият мокър до кости, наистина стоял неговият съсед.
- Моля те, ела да ми помогнеш. Ходих за дърва в гората. Докато
се прибирах с натоварената каруца, конят ми се подхлъзна и с каруцата
се обърнаха. Заседнаха в една яма край пътя. Не мога да измъкна сам
коня, имам нужда от твоята помощ.
Младежът гледал едрия дъжд как се сипел навсякъде, замислил
се и за топлата камина. Едно негодувание изпълнило сърцето му.
- Вярвам, че ще се оправиш и сам – казал той на съседа си. - Бог
ще ти даде сила да измъкнеш коня си, само вярвай.
Той отпратил своя ближен и затворил вратата.
„Как ли пък не, точно в тази буря да излизам!“ – си мислел той.
„Един кон, голяма работа!“
Отчаяният човек се върнал при коня си. Той опитал какво ли не,
за да го измъкне от голямата яма, но не можел. Тя започнала да се
пълни все повече с вода. Не след дълго конят се удавил. Човекът много
се натъжил и заплакал. Това бил единственият му кон.
Следващият ден бил неделя. Богатият младеж облякъл най-хубавите
си дрехи и се отправил към местната църква. Бил решил в сърцето си
да направи голямо дарение за Божия храм.
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В края на богослужението той пуснал голяма кесия със златни
монети в църковната каса и си тръгнал доволен от постъпката. Денят
минал много бързо и дошла вечерта. Някъде около 2 часа през нощта
бил събуден от силна светлина в стаята. Там, на един стол срещу
леглото му, седял един ангел. Младежът се стреснал от ангела, понеже
никога не бил виждал подобно нещо досега.
- Защо се стряскаш? – го попитал ангелът.
– Никога не съм виждал ангел – отговорил човекът.
- Днес направи голямо дарение в Божия храм, но Бог не го прие
– казал ангелът.
- Така ли? Как така не го е приел? Това бяха толкова много пари,
които аз дадох! – изненадал се богатият младеж.
- Спомняш ли си какво чете миналата вечер от Новия Завет,
когато беше пред камината? – отново запитал ангелът.
- Бегло си спомням някои неща – отговорил човекът.
- “Милост искам, а не жертва”, пишеше там. Защо не показа
милост към своя съсед, когато имаше нужда от твоята помощ?
Ангелът си тръгнал, а човека мълчал. Цяла вечер прекарал в
размисли. Той осъзнал, че наистина не е бил милостив, а иначе е
можел да бъде. Сутринта коленичил до леглото си и се помолил:
- Боже, прости ми, че не помогнах на съседа си. Предпочетох да
стоя на топло, докато той се мъчеше в тази буря да спаси коня си. Кажи
ми какво да сторя, за да поправя стореното от мен?
Той се изправил от земята и една мисъл нахлула в ума му: “Имам
толкова пари, защо не купя един кон на съседа си”? Скокнал бързо и
отишъл на пазара. Там избрал един хубав кон и го купил. Завързал
коня пред къщата и почукал на вратата на съседа си. Той му отворил.
По лицето му личало, че е много натъжен.
- Какво се е случило? – го попитал богатият човек.
- Онази вечер, в бурята, изгубих коня си. Не успях да го измъкна
от ямата и той се удави.
Сърцето на младежа се свило и той замълчал.
- Дойдох да ти поискам прошка – изведнъж проговорил.
Прости ми загдето не ти помогнах онази вечер. Осъзнах, че не съм
постъпил правилно, като не съм ти помогнал.
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Бог изпрати един ангел снощи, който ме изобличи. Затова сега идвам
при теб да ти искам прошка.
- Не си длъжен да ми помагаш – отговорил съседът.
- Разбира се, че съм длъжен. Ти си мой съсед и ближен, а
Библията ни учи да се обичаме и да си помагаме. Затова отидох до
пазара и ти купих един кон.
Както бил нажален, човекът изведнъж скочил от радост.
Отново имал кон, с който можел да обработва земята си и да ходи в
гората за дърва.
- Благодаря ти, отговорил той! Не знам как да ти се отблагодаря.
- Не е нужно нещо да правиш, искам само да ти споделя какво
осъзнах снощи.
- Разбира се, кажи ми.
- По-угодно е на Бога да бъдем милостиви, вместо да правим
хиляди неща за Него. Аз съм много богат човек, но чак сега започвам
да се уча на милост.
Двамата съседи се разделили, а Бог благословил и двамата. През
останалите години от живота си били много близки приятели.
Богатият човек по-късно осъзнал, че ако остави богатството да владее
сърцето му, то и той няма да влезе в небето. Затова решил да споделя
богатството си с нуждаещите се хора и да не се скъпи. А за всичко това,
Бог го благословил много повече.
Венцислав Бонев,
написано на 11.06.2013 г.
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ЗА ВАС,
ПОРАСНАЛИ МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА
Отец Петър Радев е завършил
Православния Богословски факултет към
Великотърновския университет „Свети свети
Кирил и Методий“. Вече 18 години е
свещенослужител, понастоящем в катедрален храм
„Свети Димитър“, град Стара Загора. Баща на
четири деца, три дъщери и един син:
Как да се спасим, отче? Как да
сме праведни в този живот, за
да спасим душата си?

Отец Петър Радев

„Защото Аз искам милост, а не жертва…."(Осия 6:6)
„…..Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.“(Лука 5:32)

Трудно е да си праведен, да си ревностен християнин днес.
Светът е пълен с изкушения. Границите на морално и законно се
разминават. Как да си съпричастен към ближния, когато живееш с
усещането, че сам си незачитан и незащитен, дори в дома си?
Ще ви кажа как – с милост, а не с жертви. Търсете спасението си в
ежедневните, на пръв поглед, дребнички добрини, които са
неочаквани и незасвидетелствани от околните, но правят живота попоносим.
Снощи дъщеря ми си пишеше домашното в другата стая.
Имаше урок за сродни думи и синоними. Майка ѝ я препитваше с
примери. Попита я за сродни думи на думичката „милост“. Малката се
позамисли и започна да реди: „Милост, мил, умиление, милвам,
милостиня, милион, …. А не, не, милион не е сродна дума.” Попитах я
защо, а тя отговори: „Защото не значи любов.”
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Колко е чиста детската душа и колко е близка тя до Бога в
искреността си!
Милостта е любов и любовта е милостива.
Нека се поучим от децата. Нека почерпим от простотата на
убежденията им. За тях всеки е добър, докато не докаже с делата си, че
не заслужава да им е приятел. Дори и това да се случи, децата не се
сърдят дълго. Прощават и отминават, защото играта е по-важна от
това да си прав. Децата не крият чувствата си. Когато са щастливи, им
личи, когато са тъжни, пак им личи, а когато са нарушени представите
им за правилно и грешно, им личи най-много.
Вроденият Божи компас за справедливост, който възрастните
наричат морал, не търпи уклончиви оправдания. Той е заложен у
всеки от нас. Само трябва да разчистим съзнанието си и да открием в
кой долап сме го забутали, да го поизчистим от праха и да последваме
стрелката, за да сме сигурни, че вървим по пътя на спасението.
Звучи много поетично, а животът е проза, би казал някой. И ще е прав.
След кратко душевно терзание пак ще поемем през ежедневния
маратон на битието, но не съвсем. Нека по детски да кажем: АКО…
... подадеш ръка на възрастната жена, която слиза след теб от автобуса.
Да, същата, която не спря да се оплаква през цялото време. Милият
жест няма да промени характера или битието , но ще намали
напрежението…
... Ако се усмихнеш с умиление на младия и видимо притеснен баща,
който с зле прикрит ужас се опитва да избере "подходящите" пелени...
... Ако го пуснеш да мине преди теб на опашката в магазина. За него в
момента пет минути са вечност...
... Ако оставиш купа с вода за кварталното куче в горещия летен ден...
...Ако пуснеш монетите от рестото в кутията за дарения до
касата…Дали нещо ще се промени?
На пръв поглед – нищо съществено. Но милостта и
милосърдието са в несъществените неща. МИЛОСТТА е израз на
единствената истинска любов, чийто източник е Бог.
Животът е забързан и напрегнат. Трудно намираме време за големи
милосърдни жестове, затова Ви моля, обични мои, следвайте компаса.
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Без показност, без предварително съгласуване и организация, бъдете
добри с близките си, с чуждите, но най-вече със себе си. Радвайте
душата си с незабележимите жестове на доброта, така присъщи за
децата и така необясними за неверниците. Защото да си мил,
милостив и милосърден, означава да си една крачка по-близо до Бога!
Бидейки милостиви в малкото, дребното и ежедневното,
дисциплинираме сетивата си за праведното и превръщаме
съпричастността в част от себе си. А бидейки съпричастни, вече
никога няма да сме сами „… защото, дето са двама или трима събрани
в Мое име, там съм Аз посред тях.“(Мат 18:20)
Оцвети иконата на Богоявление
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Библейски уроци
БОГОЯВЛЕНИЕ
Някъде по времето, малко преди да се роди
Иисус Христос, живял един свещеник, който се
казвал Захарий, заедно с жена си Елисавета. Те
били много добри хора, помагали на всички,
молели се и ежедневно благодарели на Бога за
всичко. Дълги години те отправяли молитви към
Бог да ги дари с дете и когато остарели, решили, че
такава е волята Му и че те няма да имат своя рожба.
Но един ден, когато Захарий се молел в храма, Ангел Божий му
се явил и му казал: „Не бой се, Захарие! Бог чу молитвата ти и жена ти
Елисавета ще роди син. Ще му дадеш името Йоан. Той ще служи на
Бога.” Захарий много се зачудил и не повярвал, защото те вече били
много стари със Елисавета. Ангелът, като разбрал неверието му, казал,
че задето не е повярвал, няма да може да говори, докато не се роди
детето. И наистина! Като се прибрал в къщи, опитал се да говори, но
нито дума не излязла от устата му! Взел тогава една дъска, за да пише на
нея, и така да разкаже на жена си какво му се е случило в храма. Думите
на Ангела били верни. След време Елисавета родила момченце и
Захарий написал на дъсчицата: „Йоан му е името!” Чак тогава той
проговорил и неописуема радост изпълнила двамата родители.
Вижте свети Йоан на иконата. Какво ви прави впечатление в дрехите,
косата му?
…………………………………………………………………
Ще ви разкажа. Той бил много вярващ човек и непрекъснато
се молел на Бога. От млад отишъл да живее в пустинята и се обличал с
кожи. Хранел се с мед от диви пчели и всичко, което намерел там.
Хората ходели при него и той им говорел, че трябва да се покаят за
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греховете си, защото скоро ще дойде Иисус Христос, Спасителят на
света. Тези, които се покайвали, свети Йоан кръщавал във водите на
река Йордан. Знаете ли, какво е грях? А знаете ли какво значи да се
покаят за греховете си?
…………………………………………………………………
Грехът, деца, е нещо лошо, грешка, която Бог не иска ние да
правим. (В брой 46, стр.16 на списанието има обяснение на думата
„грях“) Но понеже ние хората често грешим, той ни учи да се
покайваме, да съжаляваме за греховете си и да не повтаряме грешките
си.
Дошло време и самият Иисус Христос отишъл в пустинята,
където Йоан Кръстител кръщавал хората. Там Той го помолил да Го
кръсти като останалите. Свети Йоан, понеже знаел кой е Христос, му
казал: „Аз трябва да се кръстя от тебе, а не ти от мене!” Но Спасителя
му отвърнал, че трябва да направи това, което му казва и да Го кръсти.
Свети Йоан се подчинил, защото знаел, че такава е волята на Бога.
Пристъпили и двамата във водите на река Йордан. Тогава станало
чудо. Дух Свети слязъл от
небето във вид на гълъб. В
същото време от небето се
чул гласът на Бога: ”Ти си
Моят Син възлюблен, в Тебе
е Моето благоволение!”
(Лука 3:22)
Затова, приятели,
наричаме този празник
Богоявление. В един и същ
момент Бог се явил в трите си
лица: Бог Отец, на който
всички присъстващи са чули
гласа от небето; Бог Син,
който бил във водите на река
Йордан и Светия дух, който
прелетял като гълъб.
Богоявление
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Наричаме свети Йоан с името „Кръстител“, защото той
подготвял хората за идването на Иисус Христос, като ги кръщавал в
река Йордан. Кръстил и самия Иисус Христос и така поставил
началото на неговото земно служение.
Наричаме още свети Йоан и с името „Предтеча“, защото той
предвидил идването на Иисус Христос и подготвял хората за това.
Празникът Богоявление празнуваме на 6-ти януари, а на 7-ми януари
честваме паметта на свети Йоан Кръстител и Предтеча Господен.
Както Иисус Христос е осветил водата чрез Своето кръщение, така и
свещениците днес освещават водата, като правят водосвет. За да
направят водосвет, те трябва да имат съд със вода, китка (малко
букетче) и кръст. Чрез молитви отправени към Бога, те освещават
водата в съда. Тази вода се нарича светена вода. Вода може да се
освещава при всякакви случаи - раждане на дете, празници и др. С вода
се освещават храмове, домове, обществени сгради. Водосвет се прави
за здраве, за избавяне от беди и опасности. Водосвет може да се
направи при природни бедствия.
А има един по особен вид водосвет, наречен Велик водосвет.
Той се прави само на празника Богоявление, за да си спомним за
кръщението на Иисус Христос, като се извършва извън храма, на
море, езеро или река.

покаяние - признаване на грешка, вина; съжаление. По време на
светото тайнство Изповед ние християните се покайваме за греховете
си, като вярваме, чрез молитвите на свещеника, който е и свидетел по
време на това тайнство, да получим прошка, опрощение от Бога.
прошка – прощаване, опрощение; извинение за нечия вина
Предтеча - предшественик, предвестник, предвестител, пратеник
Подготви: Илиана Димова
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Познаваме ли светците?
СВЕТИ ЙОАН
ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ ГОСПОДЕН
В дните на цар Ирод, който управлявал Иудея от 30-тата г.
преди Рождество Христово до 3-тата г. след Рождество Христово,
живял в град Хеврон един свещеник, на име Захарий, с жена си
Елисавета, която била братовчедка на света Ана, майката на св.
Богородица.
Захарий и Елисавета били праведни пред Бога. Те нямали деца и
поради напредналата си възраст не можели и да се надяват на това. Но
друг бил Божият промисъл. Ангел Господен се явил на Захарий,
докато принасял кадилна жертва в Йерусалимския храм и му
възвестил, че жена му Елисавета ще роди син и той трябва да го нарече
Йоан. Казал му още, че Йоан ще бъде велик светец и предтеча на
Изкупителя на човечеството – Господ Иисус Христос.
След раждането на Иисус Христос, подозрителният иудейски цар
Ирод, знаейки, че Иисус е потомък на Давид, от страх да не би Тоя
Младенец, като порасне, да му отнеме престола, издал заповед да
бъдат избити всички деца до две годишна възраст във Витлеем и
околностите му. Детето на Елисавета Йоан също било застрашено с
убийство и затова майка му го криела в пустинна планинска пещера.
След като родителите му починали, закрилян от Бога, Йоан, израснал
в пустинята и останал там до деня, когато се явил на Израиля.
Когато бил на 30 години, Йоан, покорявайки се на Божието слово,
обикалял цялата страна около Йордан, като проповядвал покайно
кръщение за опрощаване на греховете. Възвестявайки на хората
явяването на Спасителя и приближаването на Царството Божие, Йоан
ги убеждавал да се приготвят за тая велика радост чрез покаяние за
греховете си и изправяне на живота си.
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При Йоан на река Йордан
дошъл и Иисус от Галилея, за
да се кръсти от него, макар че
бил безгрешен и непорочен,
тъй като взел върху Себе си
греховете на целия свят. Затова
и дошъл на реката, за да очисти
тях посредством кръщението,
за да освети водата, за да устрои
за нас купела на светото
Кръщение и за да види Йоан
слизащия върху Него Дух
Светий и чуе гласа на Бог Отец,
за да бъде истинен свидетел за
Христа. Денят, в който е бил
кръстен от Йоан Иисус, се
нарича Богоявление. На
следващия ден църквата чества
празника на Събора на честния
Свети Йоан Предтеча и Кръстител
и сла вен п р о р о к Й о а н ,
Предтеча и Кръстител на Господа. След кръщението на Иисус
Христос Йоан продължавал да учи народа като свидетелствал за
Христа, че Той е Син Божи, слязъл от небето.
Цар Ирод, син на оня, който убил витлеемските младенци, се
развел с жена си и се оженил за Иродиада, жена на брат му Филип.
Понеже това се забранявало от Мойсеевия закон, Йоан казал на царя:
''Не ти прилича да имаш жената на брата си!'' Разгневеният Ирод
заповядал да затворят Йоан в тъмница. Иродиада още повече от царя
ненавиждала Йоан и искала неговата смърт. Но Ирод се побоял да го
убие, понеже знаел, че той е честен човек, когото целият народ
уважавал и почитал за пророк.
Скоро след затварянето на Йоан Ирод празнувал рождения си ден
и направил голямо угощение на велможите и началниците
галилейски. На тоя празник дъщерята на Иродиада играла и така
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се понравила на царя, че той във възторг се заклел да й даде каквото
пожелае – дори и половината си царство. Девойката не знаела какво да
иска. Тя се посъветвала с майка си, която я подучила да поиска главата
на Йоан Кръстител. Дъщерята дошла при царя и му казала: ''Искам
още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоан Кръстител!'' Ирод се
натъжил твърде много, но поради клетвата не се решил да й откаже и
пратил в тъмницата да отсекат главата на Йоан. Донесли на блюдо
главата на великия пророк, дали я на девойката, а тя я занесла на майка
си.
Йоановите ученици погребали тялото на светия си учител в
Севастия, а Иродиада скрила главата му в Иродовия дворец. Бедствия
поразили Ирод, иудеите смятали тия бедствия като справедливо
наказание за убиването на великия пророк.
Няколко пъти през вековете главата на пророк Йоан Предтеча и
Кръстител била скривана и намирана, за да бъде предпазена светинята
от поругаване. Заради неговия равноангелски живот и служение
пророк Йоан Предтеча и Кръстител е изобразяван на иконите с
ангелски криле.
Почитайки св. Йоан Предтеча като най-велик от пророците,
Църквата посвещава на неговата памет няколко дни в годината, като
всеки вторник през нея също е посветен на паметта му.
на 7 януари - Събор на св. пророк Йоан Кръстител (Ивановден) денят след Кръщение Господне (Богоявление)
на 23 септември - Зачатие на св. Йоан Предтеча
на 24 юни - Рождение на св. Йоан Кръстител
на 29 август - Отсичане главата на св. Йоан Кръстител (Строг
пост)
на 24 февруари - Първо и второ намиране честната глава на св.
Йоан Кръстител.
на 25 май - Трето намиране честната глава на св. Йоан
Кръстител
събор - народът се събира в църквата, за да извърши богослужение в
чест и за похвала на Предтечата и Кръстител Йоан;
Севастия – главният град на Самария.
15
Подготви: Полина Попова- Антонова

Оцвети иконата на
Свети Йоан Предтеча и Кръстител
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Здравейте, деца! Днес ще ви разкажа за
най-големия християнски празник! Сигурно
много от вас, особено по-големите, се
досещат за кой празник говоря. Но за тези,
които още не знаят, имам една играизненада: Ако решите правилно този
картинен ребус, ще получите името на
празника. Условието е, че от всяка дума,
изобразена на картинките, трябва да махнете
толкова букви, колкото запетаи има отпред или отзад на думата.
Успех! Очаквам ви на следващата страница, където започва и моят
разказ.
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Библейски уроци
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
В брой 46 на списанието госпожа Стефка
Кънчева ви разказа за празника Възкресение Христово
във вид вълнуваща приказка. Сега аз ще се опитам да
ви разкажа за най-важните събития, за които си
спомняме през тези празнични дни, като ви покажа и
къде в Новия завет са описани те.
Възкресение Христово, деца, е най-големия
християнски празник, затова преди него църквата е установила да има
много дълъг пост, който продължава цели 6 седмици. През този
период, християните, освен че се лишават от месна и млечна храна, се
молят на Бог да прости греховете им, да ги направи по-добри и
смирени. Молят се също Бог да им даде сили да простят греховете на
другите и да ги обичат така, както обичат себе си.
Вечерта, преди старозаветния празник Пасха, учениците на
Иисус Христос приготвили празничната трапеза в къщата на един
човек, който Иисус Христос сам им посочил. Преди да седнат, Той
умил краката на всички подред, като им казал: „Истина, истина ви
казвам: няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от оногова,
който го е пратил.” (Йоан 13:16). Как мислите, какво е искал да им каже с
тези думи?
………………………………………………………………….......
Искал е отново да им каже, приятели, че трябва да бъдат
смирени и да не се възгордяват, дори и да са направили много повече
от другите. Защото всеки човек има нещо ценно в себе си и трябва да
се уважаваме и да се обичаме помежду си.
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После седнали и Спасителят
им казал, че още тази нощ
един от тях ще го предаде.
Тогава един от най-добрите
Му приятели, Юда, казал:
„…Да не съм аз, Рави? (Мат.
25:26). Иисус му отговорил:
„..Ти каза..“ (Мат. 25:26). След
това се случило следното: „И
когато ядяха, Иисус взе хляба и,
като благослови, преломи го и,
Иисус Христос умива краката на учениците си
раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе
чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички; защото това е Моята
кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове.“
(Мат. 26:26 – 28). Тази вечеря се изобразява на иконите и се нарича
Тайната вечеря. Не защото има нещо тайно в нея, а защото тогава
Иисус Христос е установил светото тайнство Причастие. Когато
човек изповяда греховете си, той отива на служба и там свещеника му
дава свето Причастие от чашата. Това е много важно за нашето
духовно усъвършенстване и спасение. А знаете ли какво станало след
вечерята?
………………………………………………………………………
Христос, заедно с учениците си, отишъл в Гетсиманската градина, за
да се помолят. Навътре обаче взел със Себе Си само учениците Петър,
Яков и Йоан. Казал им да бдят, докато дойде часа да го хванат. Тогава
отишъл сам по-навътре, за да се моли.Когато се върнал, учениците
били заспали. Той им казал: „..Толкоз ли не можахте един час да стоите
будни с Мене?”(Мат. 26:40). След това продължил молитвите Си отново
сам. След време пак видял, че учениците са заспали. Събудил ги чак
когато видял Юда с римските войници, които били дошли да го
хванат. Юда казал на войниците: „…Когото целуна, Той е; хванете
Го.”(Мат. 26:48). Приближил се и целунал Иисус Христос. Тогава
Спасителят само промълвил: „…С целуване ли предаваш Сина
Човечески?”(Лук. 22:48).
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Молитвата на Иисус Христос в Гетсиманската градина

Така искал да го накара да се разкае за това несправедливо
предателство. После попитал войниците: „…Кого търсите?” (Йоан
18:4). Те отвърнали, че търсят Иисус от Назарет. „…Аз съм…”(Йоан
18:5) – казал нашия Господ и тръгнал с тях.
Ето така, деца, един от най-близките ученици на Христос Го
предал. Но трябвало това да се случи, защото такава била волята на
Бога. Как мислите, можел ли е Иисус Христос да се избави от
страданията?
………………………………………………………………………
Разбира се, но, както ви казах, такава била волята на Бога. Синът
трябвало да умре, за да изкупи всички грехове, които хората вършили
на земята. Трябвало да изтърпи страданията, заради любовта Си към
хората. Само този, който обича, може да жертва дори живота си
заради другите. Дори когато другите ученици се опитали да го
защитят, Той казал: „…Върни ножа си на мястото му; защото всички, които
се залавят за нож, от нож ще погинат; или мислиш, че не мога сега помоли Своя
Отец, и Той ще ми представи повече от дванайсет легиона Ангели?” (Мат.
26:52-53)
За това, деца, Възкресение Христово е най-големият
християнски празник. Защото Христос умрял кръста заради нашите, а
не заради своите грехове. Той нямал такива. Така ни избавил от
страданията, научил ни как да живеем и да се стремим към царството
Божие.
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След като войниците
Го отвели и го осъдили,
Иисус Христос трябвало сам
да носи огромния, тежък,
дървен кръст до хълма
Голгота, където римляните
щели да го разпънат.
Тълпата от хора, която преди
една седмица Го посрещала
като Цар, сега крещяла и
Юда целува Иисус Христос
викала, че този, Който помагал на другите, сега не можел да помогне
на Себе си. Изкачвайки се по хълма, с мъка носел тежкия кръст. Но
всъщност истинската тежест, която носел на раменете си били
греховете на хората, вината на онези, които го осъдили. Всички лоши
неща на всички хора по земята Той ги носел сега, а те били стотици
пъти по-тежки от кръста. Щял да умре, поемайки всички грехове
върху Себе Си. Някъде към обяд издигнали кръста. Забили пирони в
ръцете и краката му, а до Него издигнали още два кръста и на тях
разпънали разбойници. Единият, макар че и той щял да умре, също се
подигравал и крещял срещу безсилието на Христос. Другият
разбойник обаче повярвал в последните мигове от живота си и казал:
„..Та и от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си осъден на същото? А ние сме
осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си; но Тоя
нищо лошо не е сторил.“ (Лука 23: 40-41). Иисус тогава Му казал:
„…Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.“ (Лука 23:43)
Хората продължавали да крещят и осъдили всъщност своя Бог,
Този, Който е слязъл на земята, за да ги спаси. Той само тихо казал:
„…Отче! прости им, понеже не знаят, що правят…” (Лук. 23:34). Малко
след обяд Той извикал: „Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил?” (Мат.
27:46) и после издъхнал. Тогава изведнъж притъмняло, земетресение
разцепило скалите, завесата в храма се скъсала на две. Хората се
уплашили, разбрали, че Иисус Христос не бил обикновен човек, а
бил Синът Божи, слязъл на земята.

Разпятие Христово

Учениците вечерта отишли при римския управител и го
помолили да им даде тялото на Спасителя. Взели Го, повили Го в
плащеница и Го положили в пещера. Затворили гроба и с тежък
камък.
Разгледайте иконата на Разпятието Христово. Виждате ли
страданието Му?
…………………………………………………………………………
Това страдание, запомнете, той е приел, за да избави нас и да ни
очисти от собствените ни грехове.
Как мислите, защо християните почитат толкова много кръста?
…………………………………………………………………………
Разбира се, в миналия брой, г-н Стефан Тончев ви разказа
много интересни неща за кръста. Защото преди да разпънат Иисус
Христос, той бил символ на позора. На него са разпъвали наистина
най-големите престъпници. Спасителя с невинната си кръв е осветил
кръста и го превърнал от позорно място за смърт, в свято място,
където са изкупени всички грехове на хората. На сутринта, много
рано, към гроба тръгнали няколко жени. Те носели специални уханни
масла, с които тогава помазвали телата на мъртъвците. По пътя се
чудели кой ще им премести големия камък, за да влязат в гроба и да
помажат тялото. Но когато приближили, какво да видят – камъкът бил
отместен, а гробът – празен. Тогава видели мъж, целият в светлина,
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с криле на раменете. Разбрали,
че това е Ангел Господен. Той
им заговорил: „..Не бойте се; зная,
че търсите разпнатия Иисуса; няма
Го тук: Той възкръсна, както беше
казал; дойдете, вижте мястото,
дето е лежал Господ, и идете скоро,
та обадете на учениците Му, че Той
възкръсна от мъртвите, и ето,
преварва ви в Галилея; там ще Го
Жените мироносици при празния гроб
видите. На, казах ви.”
стенопис от храм „Света Троица“, гр. Стара Загора
(Мат. 28: 5-7)
В гроба била само плащеницата, с която бил повит Спасителя.
Жените веднага тръгнали и разказали на Петър и Йоан за чудото,
което са видели. Учениците отначало не могли да повярват, но после
тръгнали към гроба. Когато видели отместения камък, те си спомнили
за всичко, за което им е говорил техния Учител. По късно, когато
учениците били събрани да се молят, а вратата била заключена, чули
познат глас, който им казал „…Мир вам” (Йоан 20:19). Когато вдигнали
очи, те видели Иисус Христос. Той им дал да пипнат ръцете и нозете
Му. Тогава вече те наистина не се съмнявали, че Той е възкръснал. А
знаете ли, деца, как празнуваме Възкресение Христово в храма?
……………………………………………………………………….
За това можете да прочетете в рубриката „Знаете ли, че….?“
На Възкресение Христово, след службата, когато християните
са взели свето Причастие, свършва и най-дългия пост през годината.
Нареждаме празничната трапеза, спазваме обичаите с боядисване на
червени яйца и печене на козунаци. Но най-голямата радост от
празника остава в сърцата ни: Чудото на Възкресението, което е
надежда за спасение на душите ни!
Подготви: Илиана Димова

Знаете ли че...

. Седмицата преди Възкресение Христово се
нарича Страстната седмица. Думата „страст“
идва от старобългарски език и означава
„страдание“. През тази седмица си припомняме за страданията на
Иисус Христос, преди да умре на кръста;
Дните от тази седмица се наричат Велики понеделник, Велики
вторник, Велика сряда, Велики четвъртък..
Денят петък от страстната седмица наричаме Разпети петък,
защото тогава Иисус Христос е бил разпънат на кръст.
Всяка година, на Велики четвъртък, свещеникът чете събитията
от Евангелието, свързани с Тайната вечеря.
На Разпети петък камбаните бият тъжно в спомен на
разпъването на Иисус Христос на кръста.
На Велика събота си спомняме за погребението на Христос
Спасителя и слизането Му в ада.
В неделя на Възкресение Христово празничната служба започва
в полунощ. До тогава в храма е тъмно и тихо. Когато дойде време,
свещеникът изнася свещ от олтара и всички си запалват своите
свещички. Започва службата. Свещеникът поздравява всички:
„Христос воскресе!”, а хората отговарят: „Воистину воскресе!”
Седмицата след Възкресение Христово се нарича Светла
седмица, защото за нас, християните, възкресението на Иисус
Христос носи просветление и надежда за вечен живот.
Датата на празника Възкресение Христово е различна всяка
година, защото на Първия Вселенски събор (325 г.) е определено този
празник да се чества в първия неделен ден след пълнолунието на
пролетното равноденствие. И тъй като пролетното пълнолуние се
мести периодично, затова и Великден е подвижен празник.
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Един от учениците на Иисус Христос, Тома, не бил там, когато
Спасителят им е дал да пипнат раните Му след Възкресението. След
осем дни той отново се явил на учениците си и казал на Тома: „…Дай
си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди
невярващ, а вярващ. Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой! (Йоан
20:27-28). Иисус продължил: „Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени,
които не са видели, и са повярвали. (Йоан 20:29)
Подготви: Илиана Димова

Възкресение Христово
стенопис от храм „Света Троица“, гр. Стара Загора
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НОВИ КНИГИ
Една нова, малка, но много интересна
и полезна книжка получиха децата от
Неделно училище „Света Троица“ и
Неделно училище „Свети Игнатий
Старозагорски“ на празника Рождество
Христово през изминалата вече 2017
година. Тя разказва за живота, любовта
към народа и делото на един български
владетел и светец на Църквата ни – свети
княз Борис-Михаил – покръстителят на
българите.
В десет интересни и хронологично
подредени разказчета, всяко от които
придружено с игра, кръстословица,
ребус или картинка за оцветяване,
авторите Христо Христов и Миленка
Йоцова разказват за дългия път на един владетел, който в желанието
си да обедини и защити своя народ, да докаже на хората, че вярата е
най-силното оръжие срещу враговете, оставил в миналото езическите
вярвания на своите прадеди, приел християнството заедно с цялото си
семейство и покръстил целия български народ.
И това не било всичко. Той продължил да добрува за народа си
и извоювал младата Българска църква да стане автономна
(самоуправляваща се).
Малко по-късно той посрещнал и учениците на Светите братя
Кирил и Методий в България, като им създал идеални условия за
разпространение на славянската писменост по нашите земи. Така
гръцките книги, с които си служили свещениците в новопостроените
християнски храмове, били заменени с български и хората вече
можели да разберат молитвите и песнопенията по време на служба.
Ще ви оставим да се запознаете със съдържанието на книжката
подробно, като я прочетете. Тя се издава с благословението на храм
„Свети Кирик и Юлита“, град Банкя. За връзка с храма: 0897 59 20 99
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ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ
Здравейте, приятели! Радвам се, че отново имам възможността да ви
разведа из свещената книга за християните – Библията – и да ви запозная с
третата Божия заповед:
„Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог“ (Изх. 20:7).
Още в първия брой на списанието Ви казах, че ние показваме
любовта си към Бога, като следваме Неговите заповеди. Самият Иисус
Христос казва: „Който Ме не люби, не спазва словата Ми; а
словото, що слушате, не е Мое, а на Отца Ми, Който Ме е
пратил“ (Йоан 14:24).
Понякога обаче злоупотребяваме, често използваме изрази
като „Боже!“, „Господи!“, „Бог да го убие!“ и други възклицания в
ежедневието си така, че дори не осъзнаваме, че споменаваме Името на
Бога, а влагаме съвсем друг смисъл в тях. Ние, християните, знаем, че
Божието име трябва да се изговаря с благоговение и почит, защото
Бог е нашият Създател и без неговата помощ не бихме могли да
постигнем нищо в земния си живот.
В старозаветно време, преди да се роди Иисус Христос,
евреите са имали забрана да произнасят името на Бога (на еврейски
език то се произнася като Яхве), за да не осквернят и да принизят
благоговението към Него. Затова само първосвещенникът в
старозаветния храм е имал право да Го казва веднъж в годината, на
празника Пасха. През останалото време са използвали думи като
Хашем (Името) и Адонай (Господар). Името на Бога е свято, славно и
величествено (Пс.8:2). Когато Мойсей запитал Бога за името му,
получил отговор: „Аз съм вечно Съществуващият“ (Изх.3:14).
Третата Божия заповед ни учи на няколко важни неща, на
които, както казах, понякога дори не обръщаме внимание.
 Важно е, когато казваме молитвата си, да не се разсейваме,
защото името на Бога ще бъде произнасяно напразно.
 Важно е да не обвиняваме Бог за своите грешки или нещастия,
защото името Му отново ще бъде произнасяно напразно.
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Важно е да не хулим Бога и да не оскверняваме Църквата Му,
защото това говори за липса на вяра и името Му пак ще бъде
произнасяно напразно.
 Важно е да не проклинаме хората, когато сме им ядосани, с
думи като „Господ да те убие!“, защото Бог обича и найголемите грешници и така отново ще злоупотребим с името
Му.
Не е толкова трудно да внимаваме и да употребяваме името на
Бога само когато е необходимо и с благоговение. Когато човек поставя
Бога в центъра на своя живот, дейност, мисли и чувства, той е
щастлив, спокоен и блажен в ежедневието си. Ако човек живее с
вярата и убеждението, че Бог е съвършен, всеможещ, всезнаещ,
всемогъщ, премъдър и безкрайно благ, тогава би се замислил и много
внимателно, с благоговение, би произнасял името Му. Християнинът,
който вярва в Божието величие, съзнава своето безсилие, поверява
съдбата си в ръцете на Бога и Неговия промисъл.
А когато все пак се наложи и трябва да произнесем Божието
име, необходимо е да се научим да го казваме внимателно, с уважение
и почит. Така декларираме силната си вяра и упование в Него.
В следващия брой ще се опитам да ви обясня какво е искал да ни каже
Бог с 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).
Чакам с нетърпение следващата ни среща!

първосвещеник – първият сред свещениците в еврейската религия;
благоговение – дълбока почит, преклонение, уважение;
принизявам – намалявам, понижавам духовната стойност, значимост
на някого или нещо;
осквернявам – отнемам, нарушавам светостта на Бога или нещо,
свързано с Него.
Подготви: Илиана Димова
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Пътешествие по светите места
Храм-паметник „Света Троица“
град Стара Загора
Мили приятели,
Отново потегляме на пътешествие. Този път ще ви
отведем при историческия храм „Света Троица” в град
Стара Загора.
Още с началото на апостолската дейност
християнството се разпространява и на Балканския
полуостров. Учениците на светите апостоли
продължават с дейността си и стигат до Тракия. По-специално до
областта, на която е център днешна Стара Загора.
През средните векове градът изживява упадък и възход.
Православието добива голямо значение, когато братята Асен и Петър
отхвърлят византийското владичество през 1185 г. и Стара Загора е
включена в границите на Второто българско царство до падането му
по турско робство през 1370 г.
Съдбата на града по време на робските години е била
нерадостна. Въпреки тежките времена, християните не са преставали
да търсят начин да изповядват вярата си. След 1700 г. се оформят
общности около най-стария храм, „Св. Димитър”, както и около
храмовете „Св. Николай” и
„Въведение Богородично”, които
са построени по-късно.
Единствено в най-бедната махала,
намираща се северозападните
покрайнини на града, наречена *
тогава „Гибран”, нямало
построена църква. Нейните
жители се черкували в храм „Св.
Димитър”.
Храм „Света Троица“
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От тежките робски години до
днес, храм „Света Троица” е „жив
паметник на православната
християнска вяра”. За голямата
вяра, решителност и смелост на
жителите на квартала, които
подели идеята за построяване на
енорийски храм, научваме от
летописната книга на храма,
написана от историка и богослов
Недю Александров. Желанието
на вярващите жители се
осъществило през 1863 г. и
храмът бил изграден само за една
година. Иконите, украсяващи
храма, били изработени от
завършилия във Виенската и
Мюнхенската художествена
академия възрожденски
живописец Николай Павлович, роден във Сливен през 1835 г. За
съжаление, от неговия труд няма и следа, след като храмът бил
разрушен и изгорен до основи на 19 юли 1877 г. Тогава град Стара
Загора бил унищожен, а в двора и храмовата постройка намерили
мъченическата си смърт потърсилите убежище повече от 2500
православни християни. През 1910 г. председателят на тогавашното
църковно настоятелство, отец Георги Клисаров, инициира
построяването на мавзолей, в
който полагат костите на
загиналите мъченически
православни християни в храма
и махалата.

Стенопис от купола на храма
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Всяка година, на 19 юли, старозагорци
възпоменават загиналите при опожаряването
на града с литийно шествие. То тръгва от храм
„Света Троица” и стига до Мавзолея-костница,
а свещениците отслужват заупокойна молитва.
Храм „Света Троица” бил възстановен
през 1884 г. и осветен от Търновския
митрополит Климент. Разрушените в горната
част зидове били възстановени пак от камък, а в
западния зид, високо над входната врата, са
зазидани три гюллета. Те са „вечни свидетели”
на трагедията от 19 юли 1877 г.
От един стар надпис в храма научаваме,
че през 1899 г., след възстановяването му, е
Свети Кирил
започнало и неговото изографисване.
Подготовката за цялата стенописна украса
продължава през 1944/45 г., а през 1946 г. по
нея започва работа иконописецът Николай
Ростовцев. Може би си спомняте за него от
пътешествията, които направихме в предните
броеве на списанието до храм „Св. Теодор
Тирон” и храм-паметник „Рождество
Христово” в гр. Шипка, които той също
благоукрасява.
Строежът на камбанарията започва
непосредствено след изграждането на
Мавзолея-костница и завършва през 1913 г.
Още при изграждането си през 1863 г.,
храм „Света Троица”, освен място за молитва,
Свети Методий
става и място за просвета на подрастващото
поколение. Изградено е Девическо взаимно училище, а мъжкото
взаимно училище е съществувало още от 1945 г.
Традицията продължава и в наши дни. Днес храм „Света
Троица” е оживен от смеха на децата в Неделното училище при храма,
за началото на което ще научите в следващата рубрика.
Подготви: Зорница Иванова
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Наш гост е...
Приятели, днес имаме гост, който ще ни разкаже
интересни неща за Неделно училище „Света Троица“.
Една година след създаването на Примитриполитското
неделно училище „Свети Игнатий Старозагорски“, по
времето на Негово Високопреосвещенство бившия вече
Старозагорски митрополит Галактион, за децата и
родителите, които искат да учат вероучение, врати
отваря и второто неделно училище в град Стара Загора
към храм „Света Троица“. Първият учител в него е гжа Радослава Желязкова, детски учител по професия, презвитера и майка на
три деца, които са и едни от първите ѝ ученици:
Разкажете ни как започна всичко?
- Идеята дойде спонтанно. В далечната вече 2001-ва година
свещениците в храма решиха да открием училище по вероучение.
Събраха се около десетина деца – моите, децата на някои от
свещениците и няколко деца от енорията. Поканиха мен да им
преподавам, защото повечето от малките ни ученици бяха от
предучилищна възраст, а аз съм предучилищен педагог по професия.
Какви бяха предизвикателствата пред Вас?
- Разбира се, в началото имаше много трудности, свързани найвече с материалите, които бяха необходими за часовете по
вероучение. Заниманията се провеждаха в параклиса към храм „Света
Троица“. Не беше лесно, но включвах повече рисунки, картинки и
керамични фигурки за оцветяване, за да мога по по-интересен и
достъпен начин да представя библейските събития. Например,
веднъж, когато им разказвах за пророк Йона, заедно с децата
направихме картина. Те сами нарисуваха кита, водата, но така, че
картината се движеше. Днес бихме я нарекли 3D картина.
Използвахме карфици, гумички, това много забавляваше децата,
защото, както знаем, в тази възраст знанията са най-достъпни, когато
са под формата на игра.
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До 2009 година сте били учител по вероучение към храма.
Можете ли да ни разкажете още интересни неща от работата си
в неделното училище?
- Втората или третата година започнахме да правим сценки за
Рождество Христово и Възкресение Христово, които представяхме
пред енориашите в храм „Света Троица“ на празниците. Това
доставяше много радост на всички. Родителите ни помагаха в
намирането на костюми. По-късно през годините имахме ежегодна
покана на приемите в дома на дядо Владика, където го поздравявахме с
децата за празниците със стихотворения и песни, а той имаше винаги
специална почерпка и подаръци за тях. На празника Вход Господен в
Йерусалим или Цветница децата идваха в храма и заедно си правеха
венчета от върбови клонки. Снимахме се и споделяхме радостта от
празника с игри и песни. В двора на храма имаше една елхичка.
Решихме да я украсяваме всяка година преди рождественските
празници. Децата сами изработваха играчките и гирляндите. Всяка
година обаче елхичката растеше и трябваше да изработваме още
играчки, за да бъде добре украсена. Елхичката растеше заедно с тях.
Днес вече е голяма, но знам, че децата, които сега посещават
неделното училище, не са прекъснали тази традиция, за което сме им
много благодарни.
Какво друго задържаше децата в неделното училище? Как
възприемаха библейските събития и чудесата, случили се преди
толкова много години?
- Това е интересно, защото съвременният свят наистина е
различен, много различен, но аз им давах примери, че дори и днес
Христовите истини са актуални, а чудесата съществуват, стига ние да
съумеем да ги разпознаем. Участвала съм преди години в много
поклоннически пътувания до Рилския манастир, срещала съм се с
различни хора и те са ми разказвали много случки, които бихме могли
да наречем съвременни чудеса. Такива случки имам и в моя личен живот.
Тези неща използвах като примери пред децата за силата на вярата и
на молитвата, и за това, че християнството е един правилен, а не
остарял път в съвременния свят. Целта ми беше децата да не възприемат
християнството като история, като нещо, което се е случило отдавна,
много отдавна, било е хубаво, но е загубило своята роля в живота на
хората.
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Искаше ми се да ги науча да живеят като християни, защото знаем, че
животът в Църквата е истински и, ако вярваме в Бога, ние пречупваме
всичко, което правим през своята вяра в Него.
Можете ли да ни разкажете един такъв пример?
- Сещам се за една случка, свързана с молитвата на свети Мина,
която си казваме, когато изгубим някаква вещ. Бях в София, на
празника на свети Харалампий. Подходих малко безотговорно към
личните си вещи и ми откраднаха чантата, в която бяха парите ми,
картите и ключовете. Сетих се за молитвата към светеца и също така се
сетих, че бях дала обещание преди време пред Бога да посетя
манастира край София, който носи името на свети Мина. Много често
в годините съм обяснявала на децата, че когато човек дава такива
обещания, пък после не ги изпълнява, това е знак, че упованието и
вярата в Бога на този човек са или неискрени или недостатъчни. В
този момент реших, че трябва да отида там. В манастира има голяма
чудотворна икона на свети Мина в цял ръст. Аз се помолих пред нея, а
монахинята, която преди това ми беше отключила, каза, че крадците в
днешно време са толкова изобретателни, че едва ли ще си намеря
вещите. Но когато се прибрах в къщи, звъннах на вратата и близките
ми ме посрещнаха с вестта, че случайни хора са ми намерили чантата,
хвърлена някъде. Парите, естествено, ги нямаше, но всичко останало
беше вътре. Разказвала съм тази случка и на децата в неделното
училище като пример за това, как вярата и молитвата са ми помогнали
и как, благодарение на тефтерчето с телефоните, което е било в
чантата ми, и на Божията помощ най-вече, вещите ми се върнаха при
мен.
Сещате ли се за други интересни дейности, извън тези в
храма, в които сте включвали децата?
- Едно от основните неща, което ние, християните, искаме да
възпитаме у децата, това е милосърдието. На Възкресение Христово
хората носят много дарове в храма – козунаци, боядисани яйца,
сладкиши. С част от тези дарове ние сме посещавали домове за деца,
лишени от родителска грижа. Много често децата, които са
обгрижвани в семейството си, не могат да оценят това, което имат. Но
когато се сблъскат с нещо различно от техния живот, тогава разбират
колко са щастливи, защото има хора, които са лишени, както от
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майчина любов, така и от
грижа. В този момент те
осъзнаваха, че не бива да
приемат семейството като
даденост, а като нещо, за
което те също трябва да се
борят и да дават от себе си, а
не само да получават.
Какви бяха отзивите
на родителите за Вашата
Децата от неделното училище, 2002 г.
работа тогава?
- За тогава, преди повече от 15 години, не се сещам за конкретни
отзиви, но ме радва фактът, че понякога виждам пораснали мои
ученици в храма. Сега, когато видя някои от родителите, те ми
споделят, че това, което е посято като зрънце в най-ранна възраст, им е
останало и има своето значение. Оказало е влияние в оформянето на
детската личност. Защото в периода на пубертета винаги има едно
отдръпване, едно отдалечаване от храма. Виждала съм това и в моите
собствени деца. Когато обаче отмине този труден период, те узряват и
отново се връщат към истините на вярата. И тогава разбираме, че
трудът ни не е бил напразен.
Благодаря Ви за този интересен разговор. Какво бихте
пожелали на учителите, които днес преподават вероучение в
храма?
- Да запазят искрицата на вярата, която има носят у себе си, и да
съумеят да я запалят у децата, защото както е казал народът: „Огън от
огън се пали...“
2008 г.

Интервюто подготви:
Илиана Димова
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ДЕТСКО ТВОРЧСТВО
Деца, които посещават Неделно училище „Света Троица“, освен че
образоват вярата си, се опитват да развиват творческите си таланти, като
пишат стихотворения и гатанки.
БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ

ЦВЕТНИЦА

Бяло, зелено, червено
е нашето знаме свещено.
То в битки е родено
и с кръв напоено.

Бяла роза закачи си на ухо
и погледни как
слънцето грее в твоите очи.
Усмихва ти се то,
усмихни му се и ти.

МАРТИ ПАРТИ
ЗИМА
Моят малък брат Марти,
днес ще има парти,
С балони и с клони,
и подаръци безбройни.
БУДИТЕЛИ
Всеки знае този ден
на будителят свещен,
те ни дават свобода,
на словото и мисълта.

Планините, покрити със сняг,
приличат на белите коси
на прекрасната зима,
която дарява
хубавите лица на децата
с топла усмивка и целувка,
които събуждат в тях
да играят, пеят и танцуват.
ГАТАНКА

Денис Йорданов Йорданов, 3 клас,
Неделно училище „Света Троица“

ОБИЧ
Какво е детството
без мама и татко.
Какво е щастието сладко
без целувка и усмивка.
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Звъни, звъни,
щрака, щрака.
А вместо очи,
стрелките си върти.
Що е то?/Часовник/
Ема Пламенова Георгиева, 4 клас,
Неделно училище „Света Троица“

Йордан Биолчев,
11 год.

Деца от Неделно училище „Света Троица“ се включиха в изложба на
детски рисунки, позиционирана в Градската художествена галерия, на тема „140
години от освобождението на България и саможертвата на жителите на Стара
Загора“. Три от творбите получиха грамоти, в които децата са се опитали да
изобразят историческата роля на храм „Света Троица“ за Освобождението на
България. Честито!

Йоан Хабиб,
9 год.

Никола Биолчев,
11 год.

37

Деца, които посещават Неделно училище „Света Троица“, са
представили училищата, в които учат, на друг конкурс, посветен на
Освобождението на България, на тема: „Свобода, извоювана с патриотизъм“.
Всички те са на челните места в различните категории на конкурса! Радваме се,
че имаме възможност да ги публикуваме. Честито!
Свобода,извоювана с героизъм
(Разказ)

Няма нищо по-ценно от свободата,извоювана с безусловна
саможертва и героизъм. Темата е важна и вълнуваща за мен, не само,
защото съм българче. Чувствам се горд наследник на един от
многобройните опълченци, готови да дадат живота си за свободата на
своя народ.
Бих искал да разкажа накратко това, което зная за прапрадядото
на моя баща – дядо Нешо, отдал своя принос в Руско-турската
освободителна война. Той е бил родом от Копривщица. Борил се е
храбро за свободата на родината ни в сраженията при Шипка. В
боевете получил тежки рани. Постъпил в лечебница при манастира в
град Казанлък. Там успял да се възстанови. Това било и мястото,
където срещнал бъдещата си съпруга. С нея имали три деца. Те
пораснали достойни българи, които продължили рода Нешеви. Аз
нося същата фамилия и се гордея с делото на дядо Нешо.
Не мога да не спомена и моята прабаба, която носеше руска
кръв.Тя беше учителка, художничка и поетеса. Едновременно с това
пееше в църковния хор. Благодарение на творческите си изяви, още
на младини опознала красотата на редица европейски държави, но
винаги ни е възпитавала в патриотизъм. Говореше с възхищение и с
уважение за България. Баба Ваня разказваше за тежките времена на
гонения и бедност, когато е била дете. Родителите й не позволявали
дори трохичка хляб да падне или да се изхвърли от трапезата.
Когато бях съвсем малък, ми подари голяма карта с
родословното ни дърво, изработена лично от нея. Тя помнеше и
почиташе своите български и руски корени. Баба Ваня знаеше каква е
цената на свободата.
За съжаление тя вече не е сред нас, но ни остави своите
морални завети. Зная, че би се радвала, че единственият й правнук
споделя нейните ценности.
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Едва ли можем да си представим онова, което са преживели
нашите предци, в името на свободата. Съвременните възрастни хора
трябва да си спомнят за техните тежки изпитания и подвизи, когато се
тревожат за житейски и битови проблеми. Тъжно е, че и ние – децата,
днес мислим много повече за свободата да излизаме, когато пожелаем
и да играем, колкото искаме. Често смятаме, че ще имаме голяма
свобода, ако притежаваме различни материални блага. Когато
помисля добре ,осъзнавам, че тези неща по-скоро ни ограничават,
отколкото да ни карат да се чувстваме свободни.
Най-скъпа е свободата, извоювана с героизъм. Това е свободата,
без която не можем. Трябва винаги да я помним и ценим. Тогава ще се
радваме и на свободата да живеем пълноценно, да обичаме, да бъдем
борбени и единни, следвайки светлия пример на нашите предци.

Свобода
„Свобода!“ - най-свидна дума
във въздуха ехти!
„Свобода!“ - с радостни сълзи
на трети март прекланяме глави!
„Свобода!“ - сърцето в мен трепти,
на Шипка върховете
щом зърнат детските очи!
„Свобода!“,с която да прегърна
небето с ясните звезди
и без дъх останал
да изкачвам родни планини!
Да извикам силно
с пламнали гърди:
„Свобода!“ - извоювана със саможертва
от нашите предци!
Теодор Тодоров Нешев
I-во място на конкурс Свобода, извоювана с патриотизъм.
Второ основно училище „Петко Р.Славейков“, IV „В“клас
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