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Вечен победител е

св. Николай като чудо-
творец и изключител-
ни са заслугите му ка-
то служител на Хрис-
та. В акатиста му че-
тем, че той поръсва це-
лия свят с безценното
миро на милостта и не-
престанно е сред хората
с безбройните си чудеса.

Ангел Господен пре-
дрекъл съдбата му и
невижданата красота
на душата му, прочис-
тена още в утробата на
майка му. Явно е, че
той е бил посветен на
Бога още от рождени-
ето си и сила на душа-
та притежавал още ка-
то дете. Още в бащи-
ния си дом той израс-
нал като плодовита ло-
за на Божия виноград,
като благоуханно цве-
те и чудотворно дърво
в рая на Христа.

Затова, когато дошло
времето, той с лекота ста-
нал просветител на душите
и телата и ние с желание
го търсим като източник
на миропомазанието.

Вечен победител е
св. Николай и като из-
поведник на правосла-
вната ни вяра. Всички
знаем неговото учас-
тие с другите 317 све-
ти отци в Първия все-
ленски събор в Никея
през 325 г., където из-
повядвал Сина като ра-
вен на Отца, отричай-
ки еретическото уче-
ние на Арий. На събо-
ра той се прочул като
стълб на благочестие-
то, като закрила на вяр-
ващите, утвърждение
на Православието, въз-
хвала на Света Троица.

Надарен от Бога с изо-
билни дарове, св. Нико-
лай станал известен и тър-
сен като хранител на гла-
дни, кормчия в бурно мо-
ре, лекуващ заразените,
бърз помощник на всич-
ки, които викат към Бога
и протягат към Него ръка.

Като слънце на небе-
сата е възпяван св. Ни-
колай на земята. И днес
се чудим и удивлява-
ме как е било възмо-
жно да се роди такъв
човек като него, който
да притежава и да раз-
дава толкова доброта и

светост.
Не е чудно тогава за-

що с толкова любов го
възпяваме и тачим ка-
то пример за пастири-
те и паството, като съ-
съд на добродетелта,
чист съд на светостта,
достоен събеседник на
ангелите, водач на чове-
ците, правило на вярата,
образец на кротостта.

Св. Николай е възх-
валяван на всички ези-
ци по света. На всяко
място - по земята и
във въздуха, по вода-
та и в дълбините мор-
ски - навсякъде се из-
молват чудесата му,
които достигат всяко
място със специални-
те криле на благодат-
та. Да не се чудим то-
гава защо тези, които
получават помощта
му, го наричат избав-
ление от скърбите, дар
на благодатта, избави-
тел от неочакваното
зло, бърз утешител в
беда, реализатор на
истината.

По молитвите на св.
Николай много пъти
Бог е спасявал вярва-
щи хора. Вярвам вси-
чки знаете за случая,
когато светецът забра-
нил на летящите демо-
ни, които искали да по-
топят кораба в бурно-
то море; за паричната
помощ, която дал на ба-
щата да спаси трите си
дъщери от поквара и
срам; за случаите, кога-
то снабдявал нуждаещи-
те се от храна, утеха, на-
дежда, мир и светлина.

В житието на св. Ни-
колай четем още, че е
бил светлина. Той ос-
ветлил пред императо-
ра невинността на гене-
ралите, осъдени на
смърт и ги зарадвал с
възможността да гле-
дат светлината. И още,
че св. Николай бил но-
вият Ной, държащ
здраво кормилото на
кораба на спасението.

Богоносният св. Ни-
колай се възхвалява
най-вече като бърз по-
мощник в беди, като
светец, който дава про-
сперитет и чрез когото
ние побеждаваме зави-
стта и можем да водим

морален живот. Той е
силен пред Бога посре-
дник, помага при леку-
ването, осветлява душа-
та, милва сърцето и отк-
ликва на всеки повик.

Св. Николай е голям
попечител на душите.
Като учител на Божи-
ите заповеди, той ни
дава добър пример как
да се борим с мисли-
те, с навика и с при-
родата си, както и с дя-
вола, който винаги
стои до нас, щом по-
желаем да вършим до-
бро. Той може да ни
помогне, когато сме
бедни на добродетели,
във време на изкушение
и най-различни несгоди.

Ние, православните
християни, виждаме в
св. Николай брилянтен
лъч в тъмнината на то-
зи живот, който прос-
ветлява нашите души.
Това е и повод да го
възпяваме като свети-
ло на Божествения
пламък, като светъл
проповедник на право-
славната вяра, отраже-
ние на евангелската
светлина, като гръм,
който плаши грешни-
ците и като откривател
на тъмните замисли.

Като знаем, че от Бо-
га е благодатта на св.
Николай, ние честваме
неговата памет с радо-
стно сърце и от цялата
си душа му благода-
рим за неговото застъ-
пничество пред Бога.
Наистина не можем да
изчислим славните му
дела, които са безб-
ройни като морския
пясък и звездите небе-
сни, но го славим с
множеството си песни
и химни като свят и
велик чудотворец, по-
бедител на народи,
след Бог и св. Богоро-
дица наша надежда,
здраве на нашите тела и
спасение на душите ни.

Прочие да се по-
молим на св. Нико-
лай: “Човече Бо-
жий, не спирай да
се молиш на Господ
за нас!” Амин.

На САЩ, Канада
и Австралия,

Митрополит ЙОСИФ

IN MEMORIAM
На 2 декември 2011 г.
се навършват 40 дни

от смъртта на

Николай Христов Петков.

Никога не ще те забравим!

От семейството

Ïðèò÷à îò Ñâ.Íèêîëàé
Âåëèìèðîâè÷ /Ñðúáñêè/

Îáíîâëåíèå íà õðàì è îôèêèÿ
â ñ.Çìååâî, Äîáðè÷êà äóõîâíà îêîëèÿ

На 27.11.2011г. в деня
на Преп.Теодосий Тър-

новски, Св.вмчк Яков
Персиец и Преп.Пала-

дий Негово Високопре-
освещенство Варненс-
ки и Великопреславски
митрополит Г-н, Г-н, д-
р Кирил в съслужение с
прот.Георги Петков, слу-
жащ в храм ,,Св.преп.Пе-
тка Търновска”гр.Бал-
чик, свещ.Петър Димит-
ров енор.свещеник при
храм ,,Св.Троица” гр.До-
брич, свещ.Марин Пет-
ров, служащ в храм ,,Ро-
ждество Богородично”
в с.Змеево и епархийс-
ки дякон Йордан Васи-
лев отслужиха възкрес-
но празнична Утреня ,
Св.Златоустова Литур-
гия и чин на обновле-
ние на храм ,,Рождест-
во Богородично” в
с.Змеево, Добричка ду-
ховна околия. На клира
взеха участие псалти от

гр.Варна и църковни хо-
ристи от гр.Ген.Тошево.
В края на словото си за
празника, Негово Висо-
копреосвещенство  из-
тъкна заслугите на
свещ.Марин Петров  и
го награди с офикия
протойерей. Въпреки
заболяването си на очи-
те, отец Марин Петров
с ревност и старание до-
принася за изграждане
на храмове в с.Дропла
и с.Сенокос, както и за
основен ремонт на хра-
ма в с.Змеево. Да му по-
желаем дълголетно и
многоплодно служение
на Божията нива за сла-
ва Божия и за спасение
на душите на пасомите!
На многая и благодат-
ная лета отец Марине!

Прот. Г.ПЕТКОВ

Един човек получил
голямо наследство, но
го  използвал само за из-
граждане и украса на къ-
щата, в която живеел. И
той е живял в тази къща
сам,  не отивал на нико-
го на гости и никого от
добрите хора не прие-
мал в дома си. От  всич-
ко се лишавал, влагал
придобитото само в
имота си. Немит, зане-
марен, окъсан, гладен и
скъперник цялото си
богатство  влагал  само
за къщата, в която живе-
ел. В продължение на
години, съседи не били
виждали лицето му, но
къщата била  украсена

така, че минувачите не
могли  да сдържат  въз-
хищението си. Мъжът
слушал всяка дума на
похвала за дома си, и то-
ва била единствената му
радост. “Кой  живее в та-
зи  къща? Кой е този
особняк?” -питали ми-
нувачите. Но лицето на
собственика не са виж-
дали.  Накрая, той загу-
бил всичко, което имал,
за поддържане и украса
на къщата и стигнал  до
отчаяние. Веднъж къ-
щата била ударена от
мълния и тя изгоряла  до
основи, а човекът  едва
успял да излезе  на ули-
цата. Хората се  уплаши-

ли, когато го видели,  из-
глеждал като плашило,
мръсен и окъсан. И вси-
чки като го виждали ,
бягали от него,  като от
чудовище. В отчаяние-
то си, той излязъл в  гра-
да,  незнаейки  накъде
отива. По пътя, той по-
паднал на разбойници :
“Той ще ни бъде поле-
зен за наша работа!” –
си казали те и така го на-
ранили като го направи-
ли инвалид -с  извадени
очи, със счупени  ръце
и крака като  го прину-
ждавали  да проси  ми-
лостиня за тях.

***************
Стопанинът  на къща-

та символизира душата
на грешника. Голямото
богатство - даровете от
Бога. Строителството,
развитието и украсата на
дома - символи на гри-
жите  за плътта и светс-
кия  живот. Занемарили-
ят се , окъсан и гладен чо-
век – това е гладната ду-
ша в тялото. Мълнията,
която унищожила  къща-
та - внезапната смърт. Съ-
седите, които се погнуси-
ли от този човек - ангели-
те на Бога, които от своя
страна се отвращавали от
душите на грешниците.
Разбойниците  са  демо-
ните, които търсят и пле-
няват себеподобните.

Ïðîãðàìà íà Áîãîñëóæåíèÿòà ïðè õðàìîâå
“Ñâ.ïðåï.Ïåòêà Òúðíîâñêà” è ,,Ñâ.Íèêîëàé

Ìèðëèêèéñêè ×óäîòâîðåö” ãð.Áàë÷èê
äî êðàÿ íà ì. äåêåìâðè 2011ã.

На 05.12.2011г. /поне-
делник/ в деня на Преп.
Сава Освещени и
Преп.Нектарий Битолс-
ки от 08,00 ч. в храм
,,Св.Николай Мирли-
кийски Чудотворец”
кв.,,Гемиджито”гр.Бал-
чик Негово Високопре-
освещенство Варненс-
ки и Великопреславски
митрополит Г-н, Г-н, д-
р Кирил съвместно с Не-
гово Преосвещенство
викарния Главиницки
епископ Йоан, архие-
рейския наместник на
гр.Добрич ставрофо-
рен иконом Иван Дой-
чев, протойерей Стра-
тия Александров,
прот.Георги Петков от
гр.Балчик, прот.Марин
Петров от с. Змеево и
други свещеници от
епархията ще отслужат

празнични Утреня,
Св.Златоустова Литур-
гия,  Водосвет и Петох-
лебие за здраве и благо-
денствие за всички жи-
тели на град Балчик;

На 06.12.2011г./втор-
ник/ Никулден  от 08,00ч.
в същия храм ще бъдат от-
служени празнични Утре-
ня,  Св.Златоустова Ли-
тургия,  Водосвет и осве-
щаване на рибен оброк за
здраве и благословение;

На 6 декември, на бре-
га на морето, 12.00 ч.
ГОЛЯМ ВОДОСВЕТ и
КУРБАН за рибарите

На 24.12.2011г. от
16,00ч. Бъдни вечер в
храм ,,Св.преп.Петка
Търновска” в кв.,,Левс-
ки” гр.Балчик ще бъде
отслужена празнична
Вечерня с Петохлебие;

На 25.12.2011г. Рожде-

ство Христово от 08,00ч.в
същия храм ще се отслу-
жат празнични Утреня и
Св.Василиева  Литургия;

От 11,00ч. в храм
,,Св.преп.Петка Търнов-
ска” ще се проведе Ко-
ледно тържество на уче-
ниците от неделното
училище по Вероуче-
ние към ОДК гр.Балчик;

От 16,00 ч .  храм
,,Св.Николай Мирли-
кийски Чудотворец”
кв.,,Гемиджито”гр.Бал-
чик ще бъде отслужена
празнична Вечерня с
Петохлебие за здраве и
благоденствие;

На 26.12.2011г.Събор
на Пресвета Богороди-
ца, Св.Йосиф Обруч-
ник, Св.цар Давид,
Св.Яков, брат Божий от
08,00ч.в храм ,,Св.Нико-
лай Мирликийски Чу-

дотворец” ще се отслужат
празнични Утреня и
Св.Златоустова Литургия;

От 16,00ч. в храм
,,Св.преп.Петка Търновс-
ка” ще се отслужи празни-
чна Вечерня с Петохлебие
за здраве и благополучие;

На 27.12.2011г. Св.пър-
вомъченик и архидякон
Стефан, Преп.Теодор
Начертани /Стефанов-
ден/ от 08,00ч. в храм
,,Св.преп.Петка Търно-
вска” ще се отслужат пра-
знични Утреня и  Св.Зла-
тоустова Литургия.

Приканват се христи-
яните да вземат участие
в празничните Богослу-
жения за да получат Бо-
жието благословение в
живота си за здраве и
преуспяване във вяра и
благочестие!

Прот. Г.ПЕТКОВ


