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Слово за Великден-Пасха
"Пасха свещена

днес на нас се раз-
кри; Пасха нова,
света; Пасха - Хри-
стос Избавител,
Пасха непорочна,
Пасха велика, Пас-
ха на верните, Пас-
ха, която ни отваря
райските врати, Па-
сха, която освеща-
ва всички верни".

/Първа стихира на
пасхалния канон/

В свещената Пасхал-
на нощ отново ще се
поздравим с най-радо-
стния поздрав позд-
рав: ,,Христос возкре-
се!" Пасхално ликува-
не изпълва душите ни,
защото Христовото
Възкресение е основа-
та на живота, победил
греха, злото и смъртта.
Пасха е тържество  на
живота и ние сме при-
зовани да  носим пас-
халната радост не само
в празничните дни, а
винаги в живота си.
Без  Възкресението
Кръстната смърт се
обезсмисля, както се
обезсмисля и Възкре-
сението без Кръста.
Св.ап.Павел ни уверява:
"Ако Христос не е въз-

кръснал, то празна е на-
шата проповед, празна
е и вашата вяра... Но
ето, Христос възкръсна
от мъртви и за умрели-
те стана начатък" (1Кор.
15:14,20).

Учениците  питат
Христос: "Господи,
при кого да отидем? Ти
имаш думи за вечен
живот" (Йоан 6:68). И
вървят неотлъчно след
Него. Вярата във Възк-
ресение Христово  отк-
рива  пътя към Вечния
Живот пред всеки, кой-
то  пребивава в Църк-
вата, основана от Възк-
ръсналия Христос. За-
това няма поводи за от-
чаяние, обезсърчение,
страх за онези, които
вярват в  Спасителя  и

вървят след Него при
всички обстоятелства
на своя живот.

Светата Църква  отра-
зява Христовото Възк-
ресение  богато в ико-
нографията, възвелича-
ва го с подходящи слова
и богослужебни песно-
пения. Едно от песнопе-
нията, което всяка неде-
ля възвестява най-радо-
стното събитие  гласи:
"Като видяхме Христо-
вото възкресение, нека
се поклоним на светия
Господ Иисус, Който ед-
ничък е безгрешен. На
Твоя кръст се покланя-
ме, Христе, и Твоето
свето възкресение въз-
пяваме и славим. Защо-
то Ти си наш Бог, освен
Тебе другиго не знаем,

и с Твоето име се име-
нуваме. Дойдете, всич-
ки верни, да се покло-
ним на светото Христо-
во възкресение, защото,
ето - чрез кръста дойде
радост за целия свят.
Всякога, благославяйки
Господа, нека възпява-
ме Неговото възкресение,
защото Той, като претър-
пя разпятие, със смърт
смъртта разруши".

Държейки запалени
свещите на Пасха да мо-
лим Възкръсналия Хри-
стос, Подателя на веч-
ния живот да озари  ду-
шите и сърцата ни  с  лю-
бовта, мира и радостта,
които  винаги да изпъл-
ват живота ни. Амин!

Протойерей
Георги ПЕТКОВ

ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМОВЕ ,,СВ.ПРЕП.ПЕТКА ТЪРНОВСКА" И
,,СВ.НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ" ГР.БАЛЧИК ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ С НАЙ-

ВЕЛИКИЯ  И  СВЕТЪЛ ПРАЗНИК ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО И ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО
ЗДРАВЕ,  БЛАГОДЕНСТВИЕ И ПАСХАЛНА РАДОСТ!

ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ! ВОИСТИНА ВОЗКРЕСЕ!

Пъстър Великден в Центъра за
обществена подкрепа Балчик

На 12 април 2014, от
10:30 ч.,

в ЦЕНТЪРА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПО-
ДКРЕПА (ЦОП) гр.
Балчик

се организира ини-
циатива под надслов
''Великденски шарки''.

Всички малчугани,
а и не само…, бяха

поканени да споделят
празничното настроение
във връзка с наближа-
ването на един от най-
големите и най- важни
православни празници -
Великден.

Под ръководството на
специалистите на ЦОП
Балчик   (Марияна
Минчева, Генадий

Димитров и Надежда
А л е к с а н д р о в а ,
н о в о н а з н а ч е н а
специалистка - арт
дизайнер) бяха изгот-
вени уникални картич-
ки и украса, които вече
са позиционирани във
фоайето на Община
Балчик.

Очакваме Ви  в ЦЕН-

ТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕ-
НА ПОДКРЕПА гр.
Балчик, ул. "Петър Бе-
рон", № 1 А, за всички
въпроси във връзка със
социалните проблеми
на семействата и
децата в град Балчик.

За повече инфор-
мация:

тел. 0888 885 909

Изповедта на един "Пръстен"

Поетесата д-р Стефка
Данева, родена в гр.Но-
ва Загора, сега работе-
ща в Пазарджик, бе гост
на ротарианките от град
Балчик точно в Деня на
авиацията и космонав-
тиката - 12 април. Тя бе
посрещната в хотел-ре-
сторант - СПА център
"Реджина Мария".

Авторката на "Друж-
ка", "Рано слънце се съ-
буди", "Очите нямат
двойници", "Нежнолу-
ние", "Небесни треви",
"Слънчеви деца", "Ог-
ледало" представи пред
поклонници на поезия-
та от Литературен клуб
"Йордан Кръчмаров"
своята нова стихосбир-
ка "Пръстен".

Те аплодираха нейни-
те нови стихове. Поздра-
виха я Донка Гроздева,
Ани Първанова, Пенка
Димитрова, Георги
Йорданов-Гого, Мариа-
на Караиванова, Кичка
Попова, Румяна Калче-
ва, Параскева Атанасо-
ва - Пиа и Снежанка Же-
лязкова от женския Ро-
тари клуб /IW клуб Бал-
чик/.

Нели Братоева, прези-
дент на IW клуб - Варна
и пастпрезидент на Д248
на IW клуб-България от-
преди 5 години, ни раз-
каза за женските клубо-
ве, които съществуват в

104 държави и ролята,
която изпълняват. Три са
основните им цели:
приятелство, служба в
полза на обществото,
контакти, въздействащи
върху положителното
обществено развитие.

Приятелството на
женския Ротари клуб и
д-р Ст.Данева е довело
до създаването на висо-
ко нравствената и пое-
зия. Поетесата изживя-
ва дълбоко в душата си
всички чувства и ни го
съобщава: "Откъде ли
дойде любовта/уплаше-
на, с нозе събути…/Ме-
жду нас тя се сгуши./
Времето спря/ за нез-
найно колко минути./

С глъбинна настройка
и с тънък усет към про-
тиворечието, поетесата
се превъплъщава в При-
родата: …Луната дали
да ти дам?/ Звездите без
луна - какво са?/И нека
да ги пази тя./ Нощес при
теб ли да дойда - боса?/

Нейното стиховезно
старание ни повежда из
тайните лабиринти на
опознаването помежду
ни, преминавайки през
всички паралели и мери-
диани на нейния поети-
чески лиричен глобус.

Как да не благодарим
на тази жена, която пра-
ви всичко с вещина и
чувственост, скрити в

гъвкавото разнообра-
зие на българския любо-
вен език и стих. Д-р
Ст.Данева подчертава,
че жената има специал-
но място в света, че тя
трябва да бъде видяна,
разбрана и усетена. И
действително е така, за-
щото Жената и Природа-
та са утробата на света.

Авторката не забрави
да каже, че колкото и до-
бре да живее човек, се
жени, но подмина Сок-
ратовата сентенция, че
ако случиш на добра
жена, ще живееш щаст-
ливо, а ако случиш на
зла - ставаш философ.

Наред с многоброй-
ните награди и призна-
ние от всички сфери на
обществото, д-р Стефка
Данева има и  най-нео-
ценими признания - две
прекрасни дъщери Яна
и Невена, живеещи в
София и две прекрасни
внучки Мария и Роси-
ца. Прекрасни попълне-
ния на житницата с ли-
рична одухотвореност
може да има още и аз го
пожелавам от сърце.
Накрая тя цитира стихо-
ве от своя "Пръстен": С
отрязани - от времето, /
във капинака срещнах
мъж./ Защо ли, Боже,
тук го прати!/ да беше в
цъфналата ръж…

Георги ЙОВЧЕВ

Д-р Стефка Данева, д-р Татяна Атанасова, Нели Братоева - ротариянки на
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