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Четиридесет дни след
Възкресение Христово,
в четвъртък се празнува
Възнесение Господне. В
продължение на 40 дни
след Възкресението Си
Иисус Христос утвърж-
давал всяко Свое слово
и явявал Своята Божест-
вена сила. През това вре-
ме Иисус Христос поу-
чавал преданите Си уче-
ници и ги подготвял да
встъпят в трудния път на
спасителното благовес-
тие и да свидетелстват
пред целия свят за Него
и Възкресението Му.

 ,,È ñå âúçíåñå íà íåáåñàòà è ñåäè îòäÿñíî íà Îòöà”
“Èç ñèìâîëà íà âÿðàòà”

Âúçíåñåíèå Ãîñïîäíå - Ñïàñîâäåí

„Тогава им отвори ума,
за да разбират Писания-
та, и им рече: тъй е писа-
но, и тъй трябваше Хрис-
тос да пострада и да възк-
ръсне от мъртвите на тре-
тия ден, и да бъде пропо-
вядвано в Неговото име
покаяние и прощение на
греховете у всички наро-
ди, начевайки от Йеруса-
лим; а вие сте свидетели за
това”. (Лука. 24:45-48).

Давайки на ученици-
те Си последни настав-
ления, Господ “ги изве-
де вън до Витания и, ка-
то дигна ръцете Си, бла-

гослови ги. И, както ги
благославяше, отдели се
от тях и се възнасяше на
небето.Те Му се покло-
ниха и се върнаха в Ие-
русалим с голяма ра-
дост” .(Лука 24:50-52).

“С голяма радост...” От-
къде идва тази голяма ра-
дост? Пред тях е дълъг път
на проповеди, гонения,
мъчения. Увещанието  на
Спасителят към апосто-
лите: “Аз съм с вас през
всички дни до свършека
на света”, съзнанието за
Неговото присъствие и
Неговите думи: “Където

двама или трима са съб-
рани в Мое име, там съм
и Аз между тях”  и най
вече когато Дух Светий
слязъл върху тях на праз-
ника Петдесятница  дало
увереност и сила на апо-
столите на благовестят
Евангелието. Тази радост
се дава на всеки, който с
искрена вяра в Спасите-
ля Го следва в живота си.

Иисус Христос се
възнесъл в с тялото си в
слава на небето. С това
Той възнесъл и нашето
човешко естество.

Нека и ние се възнесем

с ума си над всичко, кое-
то ни разделя от Бога и
един от друг. Да се мо-
лим Господ да ни дава вя-
ра, търпение и любов, за
да устояваме на изкуше-
нията и трудностите в
ежедневието ни. Да па-
зим душите и телата си
от грехове, за да бъдем по
Негово подобие възкре-
сени и възнесени в ново-
то небе, приготвено за
онези, които Го обичат
според  Неговото неиз-
менно обещание. Амин!

Протойерей
Георги Петков

Íåâåðîÿòíà ãðàäóøêà çà íÿêîëêî ìèíóòè !

На 23 май 2014 г. в Балчик и в с. Гурково валя проливен дъжд с невероятна градушка. Някои ледени късове достигаха до 2 см. в диаметър.                         Фото: Ирина Георгиева

 Eõ...Ïðàâîñúäèå!
Всеки  пет години ста-

ва преразпределение на
властта по върховете на
съда и прокуратурата-
изтичат мандати и след-
ват избори.

Борбата в системата
е жестока, лобитата
преплитат икономиче-
ски и политически ин-
тереси,тежки конфлик-
ти, не винаги видими.
Помните маскарлъци-
те около К.Ситнилски ,
В.Пенгезов и мн.други.
Последният беше два
мандата председател на
Военноапелативния
съд, преди да стане пре-
дседател на Софийския
апелативен съд.  С. Ца-
царов също е бил два
пъти началник, преди
да бъде избран  за Гла-
вен прокурор. “Стар-
ците” от Конституци-
онния съд (мечта за
всеки магистрат) също
не внасят яснота по въ-
проса колко мандата
има право да бъде на-
чалник един магистрат.
Дори и американският
Президент е с два ман-
дата. Толкова! Предсе-
дателят на съда Р. Янков
смята, че интересът на

Г. Йорданов - ГОГО

магистрата става цел на
естествените му егоис-
тични импулси с тече-
ние на времето. Като
най- сериозна гаранция
срещу споменатите не-
гативи и тенденции жи-
вотът е показал , че то-
ва е подмяната.Но.....на
никого не му се иска!

Това  е  умишлено
капсулирана система,
драги приятели!”Еле-
кторатът”, който по
конституция поръчва
музиката, хабер няма
от обратната страна
на медала, пък и ни-
кой целево не му от-
варя очите!  Магист-
ратите са  умни,  но
практицизмът не им е
чужд. Социално не е
приемливо да бъдеш
гангстер, в замяна на
това да правиш пари,
благодарение на ста-
туквото, по какъвто и
да е начин.

Едно от големите не-
удобства на  демокра-
цията е, че хората са
свободни да бъдат глу-
пави. Глупостта е ес-
тествено и неотмени-
мо човешко право, а
покрай това тя е и не-

изчерпаем  политиче-
ски  капитал.  Но. ..в
царството на слепците
едноокият е цар! Зато-
ва и ни мачкат.

Преди дни Президен-
тът промълви:  НЕРА-
БОТЕЩАТА ПРАВО-
СЪДНА СИСТЕМА  И
ЗАДКУЛИСИЕТО  СА
РАК  В ОБЩЕСТВОТО
НИ! Teжка присъда от
най-високата стълба!
Животът ни е тъжна ко-
медия, а комедията е
скрита ярост. Това е
начин да преодолеем
абсурдността на съще-
ствуването си, или об-
разно казано, да  се
смееш и плачеш , едно-
временно.

Ако един съдия не ис-
ка да е такъв - какво мо-
же да го мотивира, ос-
вен възможността за
влияния, които не са за-
писани в закона,  т.е. са
незаконни.

Системата се узур-
пира. През 2012г. съ-
дийската общност и
Европейската комисия
искаха да се премахне
индиректната проце-
дура за избор. Управ-
ляващите подкрепиха

съдебните началници
за статуквото и пред-
ложението за пряк из-
бор НЕ МИНА! Вед-
нъж попаднали  в  кад-
ровия орган, магист-
ратите се съюзяват и
защитават интересите
на силните в съда и
прокуратурата, а и на
политическата класа,
която ги  подкрепя!
Ц.Ц. наложи семейна-
та си  приятелка В.
Янева за р-л на  Со-
фийски градски съд, а
съдия Г.  Колев със
симпатиите на ГЕРБ
стана шеф на ВАС.
Машалла! За да се раз-
бие това е добре да се
сезира  Конституцион-
ния  съд, да тълкува
мандатите.Но...инерт-
ността му е послович-
на! Съдебните начал-
ници не са натоваре-
ни наравно  с подчи-
нените си- на практи-
ка не гледат дела. Как-
вато и да е промяната
-важно е съдът да вър-
не образа на  лидер,
който е над политици-
те, министрите, а не да
се снишава. Тогава хо-
рата  ще повярват в не-

го! Оттам може да
тръгне и тази пуста
промяна, за която го-
ворим толкова дълго,
а все не я постигаме!
Дано!

П.С.
Докато  прокурату-

ра и следствие  са не-
зависими от никого,
нищо няма да се про-
мени, т. е. да подле-
жи на контрол. Видя-
хме колко дела бяха
осрани по най- безо-
бразен начин. Десе-
тилетия ще  са необ-
ходими да  се  върне
доверието на хората.
Те не  трябва да  раз-
дават правосъдие, а
да бъдат отделно от
съдиите.

Г. ЙОРДАНОВ -
ГОГО

Èçëîæáà “ÑÂÅÒÎÂÅ” -
Àëåêñàíäúð Òåðçèåâ

“Движение на жена” - Ал. Терзиев

Откриването на изложбата ще бъде
на 1 юни от 18:00ч в Галерия “Тихото

гнездо” на ДКИ КЦ “Двореца - Балчик.




