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,,Когато слезе и смеси ези-
ците при Вавилонското стъл-
потворение, Всевишния
смеси езиците, а когато раз-
даваше огнени езици, към
единство повика всички, за-
това единогласно славим
Всесветия Дух”.

/кондак на празника/
Петдесятница е велик пра-

зник , на който благодатните
дарове на Светия Дух са да-
дени на апостолите и на вси-
чки повярвали в Иисус Хри-
стос. На Петдесятница евре-
ите  празнували 50-ия ден от
излизането от египетското ро-
бство и скитането из пусти-
нята, ден в който са получили
Синайското законодателство.
На Петдесятница в Сионска-
та горница в Йерусалим над
апостолите, при шум като  от
вятър им се дарил Светия Дух
във вид на огнени езици, кои-
то се разделяли и  спирали над
всеки един от апостолите,
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Света Богородица и над дру-
гите последователи на Хрис-
тос, общо 120 души. Това е
имено Кръщението, за което
говорил Св.Йоан Кръстител-
той кръщавал с вода, а Иде-
щия след него, говорейки за
Спасителя ще кръщава с ,,Дух
Светий и с огън”/Лука3:16/.

Светият Дух е третото Ли-
це на Света Троица. Той е ис-
тински Бог, както Отец и Син.
Той предвечно изхожда от
Отца и се изпраща на света
чрез Сина. След като апос-
толите получили Светия Дух,
те от немощни станали сил-
ни, от прости галилейски ри-
бари, станали мъдри и вдъх-
новени учители на вярата,
истината и благодатта. Хри-
стос обещал да изпрати Све-
тия Дух не само на апостор-
лите при раздялата си с Не-
го, но и на всички, които ще
повярват в Него като в Син
Божий и Спасител на света.

,,Който вярва в Мене, както
е речено в Писанието из не-
говата утроба ще потекат ре-
ки от жива вода. Това каза за
Духа, Когото щяха да прие-
мат в вярващите в Него.” /
Йоан 7:38-39/. Получаването
на Светия Дух на християни-
те става при тайнството
Св.Миропомазване, което се
извършва заедно с тайнство-
то Св.Кръщение. При тайнс-
твото Миропомазване над
кръщавания се изпросват да-
ровете на Светия Дух , които
го укрепяват в християнския
живот. Със свето миро се ми-
ропомазват челото - за очи-
стване и просвещение на
ума и мислите, ушите, нозд-
рите и устата - за за освеща-
ване на сетивата, ръцете и но-
зете- за освещаване делата на
християнина. По такъв начин
се освещава цялото човеш-
ко естество, призван да бъде
храм Божий и носител чрез

живота си  светлината на вя-
рата в Христа. При Кръще-
нието на Господ Иисус Хри-
стос Светия Дух се явил във
вид на гълъб , за да покаже
невинността и чистотата на
Господ, а на Петдесятница се
явил във вид на огън, за да
изрази силата изгаряща гре-
ха, светлината, която просве-
щава ума и топлината, която
съгрява сърцето с любовта.

На Петдесятница апосто-
лите получили дара на чуж-
ди езици, който бил необхо-
дим за разпространение на
Евангелието. С проповедта
на Св.ап.Петър повярвали
3000 души. Освен дара на чу-
жди езици, непознати преди
това на апостолите, те се спо-
добили и с дарове на изцеле-
ние, на чудотворство, мъд-
рост, любов,  красноречие.
Тези дарове се дават в Църк-
вата Христова и днес-там, къ-
дето са необходими за спа-

сение на вярващите.
Ще успеем ли да придоби-

ем даровете на Светия Дух, ко-
ето е целта на нашия живот ка-
то християни-даровете на ми-
ра, любовта, милосърдието и
смиреномъдрието, или с на-
шите нечисти мисли, чуства
и постъпки ще станем причи-
на Той да се отдалечи от нас?...

Особено вредни, непонят-
ни и дори смешни са суеве-
рията свързани с този велик
празник. Според поверие след
понеделник –деня на Светия
Дух настъпвала т.нар. русалс-
ка неделя /седмица/ през коя-
то трябвало да се постелят ле-
глата с орехова шума и пелин,
за да изгоним русалиите. Не
трябвало нищо да се върши и
дори хора да се къпят  в море-
то, защото то вземало жерт-
ви. Когато човек иска да се
просвети духовно слуша цър-
ковното учение и възраство
духовно. Когато проявява гор-

дост,  живее в страх, суеверие
и заблуда. Църковните празни-
ци не са свързани с бездейст-
вие и забрани за вършене на
домакински задължения, а се
почитат духовно като участ-
ваме в Богуслуженията и от-
деляме  повече внимание че-
тене на духовна литература и
на добри  дела.

Затова нека се стремим да
придобиваме с усърдие и
борба със страстите дарове-
те на Светия Дух, за да  бъ-
дем Негово жилище  и сви-
детели на Христовата исти-
на. Да Го призоваваме вина-
ги в молитвата ,,Царю Небе-
сни, Утешителю Дух на ис-
тината, Който Си навсякъде
и всичко изпълваш,  Съкро-
вище на благата и  Подателю
на живота,  дойди и се всели
в нас, и ни очисти от всяка
сквернота и спаси Благий на-
шите души”. Амин!

Протойерей  Георги Петков

Отново радостно събитие, от-
ново празник за почитателите
на фолклорното изкуство. В де-
ня на Международния ден на
детето 1 юни в Н.Ч. „П.Хилен-
дарски 1870” Балчик се прове-
де годишният тържествен кон-
церт на танцьорите от Н.Ч.
„В.Левски” Балчик. Началото се
постави с танца на кукерите. А
първата изненада дойде, когато
на сцената се появиха децата от
ЦДГ „Здравец”. Под звуците на
„Лале ли , зюбюл ли си” те раз-
движиха въздуха в залата, кое-
то продължи и при децата от Де-
тската танцова школа, където 26
момичета и момчета чрез „ От-
вори, Кальо, порти” с просло-
вутото „Добруджанско надиг-
раване” и „Джиновски танц” по-
казаха на публиката, че този вид
изкуство е живо в нашия град.

Залата посрещна с аплодис-
менти и нашата народна певица
Стаматка Кирилова, която въз-
хити публиката с 4 песни. Сту-
дентката в Пловдивската музи-
кална академия варненката Ди-
ляна Иванова със своя саморо-
ден певчески талант възвърна
нашето родово самочувствие,
въпреки нашите космополитни
сегашни измерения.

Фолклорен танцов състав
„Балик” – неговата визитна кар-
тичка е богата с тържества, кон-
церти, фестивали, турнета в Ук-
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райна, Гърция, Сърбия, Фран-
ция, Холандия, Румъния, Тур-
ция, Испания, Португалия. Съ-
ставът показа танци на различ-
ни етнографски области на Бъл-
гария – Добруджа, Тракия,
Мизия, Родопите и Шоплука.

Юношеската танцова форма-
ция „Балик” отново показа на
гражданството, че са стартова
площадка за висшите учебни за-
ведения по хореография и тан-
цово изкуство в София и Пло-
вдив. Тук трябва да похвалим
Велка и Милен Александрови,
братче и сестриче, абитуриен-
ти и отличници, не само на сце-
ната, но и в училище.

Работническият танцов със-
тав „Веселие” във вихрено
темпо изпълниха „Варненски
танц” и други хореографски
разработки. Видяхме „Весе-
лие” и в ново амплоа – десет
изпълнителки с нови сребър-
но сиящи сценични костюми, с
младежко предизвикателство
изпълниха „Сиртаки”, а пуб-
ликата сякаш искаше техният
танц да не свърши и ги възна-
гради с бурни аплодисменти,
светкавици на фотоапарати,
видеокамери, след всяко тях-
но появяване. Тук трябва да
благодарим на хореографката
Галина Гавраилова, която е от-
крила вече вълшебната фор-
мула на успеха – движението,

подчинено на ритъма и музи-
калния съпровод и всичко ре-
ализирано като танц. Тя е ви-
наги с нови хрумвания като по-
дреждането на танцьорите, ин-
тересното им разположение по
подиума, а стилът и да бъде пъ-
лен с настроение, с философс-
ки виждания и дух. И вярвам,
че тя няма да спре до тук.

Накрая, заедно с пожелания-
та на председателя на читали-
щето Даниела Димитрова за
здраве и успехи в живота, бих
добавил нека следващият годи-
шен тържествен концерт да се
проведе във вече обновената
кинозала на ч-ще „В.Левски”, за
което ОбС вече е взел мерки.
Остава само обещанието да се
превърне в реалност.

Георги ЙОВЧЕВ

Танцовата фолклорна школа на ч-ще “Васил Левски” в Балчик и работническият състав “Веселие” са
огледалото на художествената самодейност, под ръководството на хореографа Галина Гавраилова, секре-
таря на читалището Иванка Панева и председателя Даниела Димитрова.
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