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ОВЕН
Душевното ви състояние е отлично.

Започвате добре новата работна седмица,
имате много нови планове, върху които
съсредоточавате усилията си. Напрежение

е възможно да се появи от страна на интимния ви партньор,
затова бъдете внимателни в поведението си. Бъдете
добронамерени и само ще спечелите.

ТЕЛЕЦ
Различни съмнения може да ви измъчват

през по-голямата част от седмицата. За
щастие можете да разчитате на
комбинативния си ум, за да излезете

елегантно от създадената ситуация. В семейството се
налага да правите компромиси, за да останат всички
доволни. Бъдете позитивни и успявайте.

БЛИЗНАЦИ
Ако успеете да насочите събитията в

създадената ситуация в своя полза, ползите
за вас ще са огромни. Важно е да не
прибързвате и спокойно да обмислите

нещата. Използвайте помощта, която ви предлагат хората
около вас. Имате шанса да напреднете много в
професионален план.

РАК
Имате нови идеи и това неминуемо ще

доведе до промени. Ако се вслушате в
съветите на ценен за вас човек и ги
приложите в бизнеса, ще регистрирате

сполука. Бъдете по-търпеливи с хората около вас, дори
на моменти да ви е трудно. Със сигурност само ще
спечелите от това. Възможност за нова връзка.

ЛЪВ
Пречките, които срещате само ще ви

мотивират към израстване и нови успехи.
Ще преодолеете бюрократични спънки и
към края на седмицата ще бъдете доволни

от себе си. Работата, която вършите ще ви даде възможност
да напредвате с бързи темпове в следващите дни. В личен
план може да успокоите темпото.

ДЕВА
Ще бъдете в добри позиции. Те ще са

следствие на отминали ваши усилия, които
се увенчават с успех. Споделете го с хора,
които имат заслуга за напредъка ви.

Научавате приятна новина, свързана с ваши бъдещи
планове. Изисквате твърде много от човека до себе си,
съобразявайте се повече със ситуацията.

ВЕЗНИ
Тази седмица ще ви се наложи да

насочите цялата си енергия в делата, с
които ще се занимавате. Успехът си
заслужава усилията. Ако успеете да

заинтригувате и по-висшестоящи - тогава триумфът ви
ще бъде пълен. Личните ви взаимоотношения е възможно
да останат на заден план, но се постарайте това да е
временно.

СКОРПИ ОН
С упоритост и последователност ще

отхвърляте една по една задачите си.
Съвсем неочаквано попадате в ситуация,
от която ще излезете с особено добри

постижения. На някои от вас се отдава шанс за интересно
пътуване. Бъдете позитивни и ще се удивите на хорската
благоразположеност към вас.

Пред вас се откриват перспективи, които
може да овладеете, ако подходите с трезва
мисъл, търпение и дипломатичност. Ако
съчетаете усилията си с някой от

обкръжението ви, на когото можете да разчитате, успехът
ви ще бъде двоен. Печелите симпатиите на привлекателна
личност, която също се интересува от вас.

КОЗИРОГ
Тази седмица  ще се окаже важна за вас

по отношение на един избор, който трябва
да направите. Желателно е да сте в добра
кондиция. Трудно ви е да се задържите за

дълго на едно място, но трябва да сте концентрирани.
Ако желаете да запазите човека до себе си, направете така,
че той да се чувства добре с вас.

ВОДОЛЕЙ
Усърдието ви напоследък е похвално и

ще видите, че много скоро ще ви се отдаде
възможност да блеснете. Работите усилено
върху идеите си и сте отворени към

всякакви съвети и критики от страна на околните. Трудно
ще ви спрат пречки по пътя ви. Новите идеи, които ви се
подават, ще ви ентусиазират за в бъдеще.

РИБИ
Ако полагате усилия да овладеете емоциите си,

само ще спечелите. Пречки от различен характер ще
ви стимулират да потърсите и други възможности
за реализация. Добре ще е да помислите за промяна
на хранителния си режим и да наблегнете на

движението. Имате нужда от ново самочувствие. /БТ/

СТРЕЛЕЦ

Продавам
*Продава се тристаен

апартамент в ж.к. “Балик”
и стара къща в с. Кремена
с 2.6 дка земя.

Тел: 0579/ 7 29 19; 0876
796 171                      /3-3/

* Продавам Рено Espase
VG за части, 800 лв.

Тел: 0886 798 844 /4-1/

       Купувам
* Купувам земеделска зе-
мя в Каварна, Шабла, Ду-
ранкулак, Г.Тошево, До-
брич, Сенокос, Тутракан,
Тузла, Добрички регион.
Тел: 0886 462 784; 0878
462 784                      /3-1/

* Купувам земеделска
земя в Балчик, Каварна,
Шабла, пазарна цена.
Изготвяне на документи.
  Тел: 052/ 673 403; 0878
678 453; 0899 871 045 /5-3/
* Купувам земеделска земя  в
Балчик, Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Змеево,
Дропла, Сенокос, Кремена и др.
Тел: 0886 462 784, 0878
462 784                      /5-3/
  * Купувам земеделска
земя в Балчик, Гурково,
Царичино, Тригорци,
Соколово, Змеево,
Сенокос, Дропла,
Кремена. Плаща
веднага. Изготвяне на

документи. Тел: 0899 457
479; 0888 593 699 /1-1/

Разни
* Купувам стари червени

броеници - 160 лв./бр.
Тел: 0888 14 70 85 /4-4/
*”Данчо Янев” ЕООД

пречиства септични ями
(шахти). Тел: 0886 90 59 81;
0570/ 8 25 56              /10-5/

* Предлагаме корени от

рози в различни цветове:
храстовидни (50-60 см),
влачещи (200 -300 см) и
обикновенни с височини от
60 -100см. Цена на 1 бр.-
3.50лв. Различни видове
луковици от зюмбюли,

нарциси и ранункулус./4-1/
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На 05.11.20011г. в храм Св.преп.Петка Търновска” протойрей Георги Петков отс-
лужи Водосвет за здраве, успех и благополучие по повод откриване на новата учебна
година на учениците, изучаващи предмета ,,Православно Вероучение” към ОДК гр.Бал-
чик. Занятията се водят всяка неделя от 11,15 часа в учебната стая при храма
,,Св.преп.Петка Търновска” кв.,,Левски”.  Могат да се записват ученици през цялата
учебна година. Нека помогнем на децата да усвоят истините и добродетелите на
Православната християнска  вяра като им дадем добра основа за възпитание и бъдещо-
то им израстване като пълноценни личности, за да се предпазят от лошото влияние на
улицата, сектите и наркотиците.  Да помним завета  на Спасителя,,Оставете децата  и
не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно/Мат.19:14/

Обхванати от мисли,
чувства и емоции от из-
миналите избори и за
житейското ни оцелява-
не през идващите зимни
месеци, ние посрещаме
църковните празници,
които ни въвеждат във
вечната реалност на ду-
ховния свят. Събота бе
Задушница - ден, в кой-
то отдадохме заслужена
почит и любов към по-
койните ни близки хора
с църковна молитва и
милостиня за опроще-
ние на греховете им. Го-
ляма част от християни-
те вярват в Бога, обръ-
щат се към Него с моли-
тва, към Св.Богородица
, светиите, но не вярват
във възкресението и ве-
чния живот. Отговорът е
: ,, наслаждавай се сега
на живота, защото утре
може да те няма,… ни-
кой не се е върнал от
там, за да каже” /незачи-
тайки исторически дос-
товерното чудо с възк-
ресения Лазар от Хрис-
тос, който по-късно ста-
ва основател на църква-
та на о-в Крит и много
други от свещената ис-
тория/. Самите тези хри-
стияни, обръщайки се
към Бога,  признават и
възкресението и вечния
живот, защото с молит-
вата си към Христос,
Св.Богородица и свети-

ите, /които са живели на
земята, а сега пребъд-
ват във вечния живот/,
признават и възкресе-
нието и вечния живот.
Тези хора си изграждат
езическа представа за
вярата- ,,вярвам, за да
съм здрав, да нямам
проблеми, да благоден-
ствам”. / Съществува
евангелска секта в
САЩ, която се именува
,,Евангелска църква  на
просперитета”. Пропо-
вядват: ,,вярвайте в Бо-
га, за да сте богати и ща-
стливи”, използвайки
кощунствено Словото
Божие за молитви за ус-
пех на световната фи-
нансовата стокова бор-
са. Всъщност основно-
то послание на Христос
и Неговото благовестие
е за победата на греха
злото и смъртта, за въз-
кресение на мъртвите и
живота в бъдещия век.
Сам Спаситялят свиде-
телства: А вечен живот
е това, да познават Те-
бе, Едного Истиннаго
Бога, и пратения от Те-
бе Иисуса Христа” /Йо-
ан 17:3/. В ,,Символа на
вярата”, който четем по
време на всяка Литур-
гия изповядваме: ,,Вяр-
вам в една света събор-
на и апостолска Църк-
ва…, чакам възкресение
на мъртвите и живот в

бъдещия век.”
Знаейки нашата духо-

вна немощ, нашият Спа-
сител ни е открил тайна-
та на задгробния живот
с притчата за богаташа
и бедния Лазар. Притча-
та е следната:  ,,Някой си
човек беше богат, обли-
чаше се в багреница и
висон и всеки ден пиру-
ваше бляскаво. Имаше
тъй също един сиромах,
на име Лазар, който
струпав лежеше при
вратата му и петимен
беше да се нахрани от
трохите, що падаха от
трапезата на богаташа, и
псетата прихождаха, та
ближеха струпите му.
Умря сиромахът, и зане-
соха го Ангелите в лоно-
то Авраамово; умря и
богаташът, и го погреба-
ха; и в ада, когато беше
на мъки, подигна очите
си, видя Авраама отда-
леч и Лазаря в лоното
му и, като извика, рече:
отче Аврааме, смили се
над мене, и прати Лаза-
ря да намокри края на
пръста си във вода и да
ми разхлади езика, защо-
то се мъча в тоя пламък.
Авраам пък рече: чедо,
спомни си, че ти полу-
чи вече доброто си при-
живе, а Лазар - злото: се-
га пък той тук се утеша-
ва, а ти се мъчиш; па ос-
вен това между нас и вас

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”
Балчик можете да напра-

вите в книжарница
“Рива” / до Музея /

зее голяма пропаст, та
ония, които искат да
преминат оттук при вас,
да не могат, тъй също и
оттам към нас да не
преминават. А той рече:
моля ти се тогава, отче,
прати го в бащината ми
къща, защото имам пе-
тима братя, та да им за-
свидетелствува, за да не
дойдат и те в това място
на мъката.  Авраам му
рече: имат Моисея и
пророците: нека ги слу-
шат. А той рече: не, от-
че Аврааме, но ако ня-
кой от мъртвите отиде
при тях, ще се покаят.
Тогава Авраам му рече:
ако Моисея и пророци-
те не слушат, то и да въз-
кръсне някой от мърт-
вите, няма да се убедят.”
/Лука16:19-31/Какво ни
прави впечатление от
притчата? -Има съзна-
телен живот след смърт-
та; има съд- възмездие
за доброто и злото, сто-
рени през земния живот
–ад и рай, а не прераж-
дане. Христос не осъж-
да богатия, защото е бо-
гат, а защото е изградил
пропаст в отношенията
си към нуждите на  бли-
жните си - в случая с Ла-
зар. От друга страна Ла-
зар не е възнаграден за-
ради бедността и стра-
данието си, а това, че
безропотно ги е пона-
сял. Името ,,Лазар” оз-
начава ,,Бог ми е прибе-
жище” и действително
той оправдал значение-
то на името си. Какво е
ада? Чувството на стра-
дание, униние, страх,
породени от гузната ни
съвест от  неразкаяните
грехове. Това чувство
ще продължи и след
смъртта ни,  ако не сме
принесли покаяние. А
раят е  душевното със-
тояние  на радост, бла-
женство, любов и благо-
дарност към Бога и бли-
жните за всичко. Това
душевно състояние се
придобива в молитвено
общение с Бога, в не-
престанна борба със
страстите и греховете, в
участие в тайнствата на

Църквата -най-вече Из-
повед и Св.Причастие. С
притчата за богаташа и
бедния Лазар Господ ни
открива истината за жи-
вота след смъртта. Нека
да я приемем. В проти-
вен случай ще продъл-
жаваме да се лутаме и
измъчваме в търсене на
отговори, недостижими
за ограничения ни и гре-
ховен разум, или да ча-
каме някой да се върне
от отвъдното, да възкръ-
сне,  за да потвърди ду-
мите на Спасителя. Та-
ка ще се уподобим на
богаташа от притчата,
който искал да се върне
в бащиния си дом, за да
засвидетелства на пети-
мата си братя да не жи-
веят безгрижно и грехо-
вно. Тогава и за нас ще
се отнасят  думите на
отец Ааврам към бога-
таша ,,ако Моисея и про-
роците не слушат, /т.е.
не вярват в  Св.Писание/
, то и да възкръсне някой
от мъртвите, няма да се
убедят” /Лука 19:31/.

Макар и тесни, нека
изберем дверите към
царството Божие. Да
вярваме във всичко, ко-
ето ни учи Св.Правосла-
вна Църква, защото
Светия Дух пребъдва в
нея и както свидетелст-
ва  Св.ап.Павел - тя  е
стълб и крепило на ис-
тината /І Тим3:15/.   Бла-
женопочиналият и при-
снопаметен архиепис-
коп Серафим Соболев,
чиито святи и чудодей-
ни мощи почиват в кри-
птата на Руската църква
в София ни учи :,,Не на-
гаждайте вярата към жи-
вота си, а нагаждайте жи-
вота си към вярата”.

Така няма да се из-
мъчваме да търсим са-
ми отговор на вечни-
те въпроси за живота
след смъртта и за вък-
ресението, а ще наме-
рим покой и радост от
истината, възвестена
ни от Самия Господ
Иисус Христос.
Амин!

Протойерей
Георги ПЕТКОВ




