
ДАРЪТ НА ЖИВОТА
Бог ни е дал много дарове, едни от които са човешкият 

живот и свободата. Дарове, с които се раждаме, живеем и 
ставаме съпричастни на Божията воля за нас. 

Като дете си задавах следния въпрос: защо Бог не ме е 
питал дали искам да се родя и да живея? Нали човекът е 
свободен да избира, това ли е тогава свободата? По-късно 
разбрах значението на думата дар – това е нещо, което 
идва при нас неочаквано, изненадващо и с радост, която да 
го съпътства. Тази радост аз открих във вярата в Христос и 
оттогава всеки ден съм благодарен за този скъпоценен дар 
на живота. Дар, който трябва да се пази и живее с разум и 
сърце, защото е единствен, неповторим 
и е възможност за човека да стане 
подобен на Бога. 

За този дар се сещам все по-често 
през изминалата година, когато 
имахме много поводи за тъга и 
болка по изгубен човешки живот. 
Отидоха си от нас приятели – 
християни, свещеници, монаси. 
И продължават да си отиват 
от този свят. Като свещеник 
скърбя не само за тези загуби, но 
и за безсмисленото отхвърляне 
на Божия дар на живота, за 
обезличаването на неговата 
ценност в човешките очи. Оказа 
се, че трябвало всеки „сам да 
преценява“ дали иска или не иска 
този скъпоценен дар. И да мисли, 
че ако не го иска, има свободата да 
се откаже от него с лека ръка, сякаш 
животът и смъртта са във властта на 
човека. 

Хората не са се променили много през вековете. 
„Човешкото“ в тях винаги е едно и също – ние все така се 
увличаме от страстите си, бързо приемаме лъжата за истина, 
лекомислието ни е по-присъщо, отколкото задълбоченото 
разсъждение, но с тази разлика, че ако в миналото на умния 
и учен човек, който се е трудил над знанията си се е гледало 
с добро око и с уважение, днес невежеството е на почит. 
Лесното, бързото, незадълбоченото разбиране за живота, за 
неговия смисъл и значение преобладава в сегашния век. Днес 
хората събарят старите идоли, но не за да проправят път към 
Бога, а за да си направят нови, още по-големи идоли. И ако 
старите идоли впечатляваха сетивата на човека, днешните 
омотават и пленяват не само очите и слуха му – те пленяват 
разума, волята и сърцето му. И дори той да усеща смътно, че 
греши, че може да не е прав, че умът му може логически да 
го е излъгал, идолът така е обхванал сърцето и волята му, че 
той не може да се отскубне от него. 

Затова много често хората уж четат вкъщи Свещ. Писание, 
слушат апостолските послания и Евангелието в храма, но не 
могат да ги чуят. Те достигат до ума на човека, но не могат 
да докоснат плененото сърце. То вече е в паяжината на 
идолопоклонството, на увереността в „собствената правда“, 
на пълната непогрешимост и правота. И думите: „Синко, дай 
ми сърцето си, и очите ти да гледат моите пътища“ (Притчи 
23:26), кънтят в храма, но остават нечути и неразбрани.  

През изминалата година често ставаше дума за смисъла 
на човешкия живот, за неговата ценност, за човешкото здраве 

и болест, както и за свободата на личния избор. Толкова хора 
изгубихме, че не може никой от нас да не се е замислял защо 
ни се случва всичко това. 

И аз си задавам този въпрос. И си отговарям по един и 
същи начин: защото човекът забрави Бога, а християнинът 
забрави смисъла на своята вяра. Много християни никога не 
са откривали този смисъл, те никога не са се замисляли над 
това защо са в Църквата, какво означава да си християнин, 
какъв трябва да е християнският живот. И ето, пак стигаме 
до живота – ценност, дар, който мнозина наричаха през 
изминалата година просто „животец“. И досега чувам 

думи като: „Толкова ли те е страх за твоя 
животец?“. 

Като вярващ човек, аз не мога 
да нарека такъв велик Божи дар 
„животец“. Никога не ми е идвало 
наум да потъпча това най-
скъпоценно съкровище, защото 
съм отговорен към него. Не съм 
и помислял обаче, че християни 
ще се отнасят така безотговорно 
към възможността, която Бог 
им дава – да станат безсмъртни, 
да имат вечен живот, да бъдат 
част от Него. А как християни 
са се решили да се разпореждат 
с живота си така лекомислено 

и сами да „преценяват“ дали да 
го изгубят или запазят, когато би 

трябвало да знаят, че както животът, 
така и смъртта не са в наша власт? 

На нас ни е дадена власт само върху 
отговорността за това как е преминал 

животът и как сме се подготвили за смъртния ден и вечния 
живот. И не бива хора, които наричат себе си християни, да 
гледат лекомислено на този толкова жизненоважен въпрос. 

Как започва евангелието от Матей, което четем на 
литургията в Неделя преди Рождество Христово? 

„Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син 
Авраамов. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди 
Иуда и братята му; Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди 
Есрома; Есром роди Арама… И тъй, всички родове от Авраама 
до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското 
преселение – четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение 
до Христа – четиринайсет рода.“ (Мат. 1:1-3, 17)

Толкова важен и ценен е човешкият живот, че в 
навечерието на Рождението на Христос, Който е Самият 
Живот, евангелистите ни го припомнят, заедно с живота на 
всички, родени преди Него от този род. 

А в Неделя на св. Праотци ние, свещениците, прочитаме 
на литургията един друг откъс от Евангелието: 

„Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; и в 
часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, 
понеже всичко е вече готово. И почнаха всички като сговорени да се 
извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида 
да я видя; моля те, извини ме. Другият рече: купих си пет рала 
волове и отивам да ги опитам; моля те, извини ме. Третият рече: 
ожених се, и затова не мога да дойда. И като се върна, слугата обади 
това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и 
рече на слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града 
и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече 
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слугата: господарю, извършено е, както заповяда, и още място 
има. И рече господарят на слугата: излез по друмища и плетища, 
и, колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни 
къщата ми. Защото, казвам ви: никой от поканените няма да 
вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са звани, а малцина – 
избрани.“ (Лук. 14:16-24)

Християните започнаха да мислят, че спасението им е 
„гарантирано“, ако изповядват определени „ценности“. И 
под този знак започнаха да преминават дните ни в Църквата. 
Но никому нищо не е „гарантирано“, освен едно – че накрая 
всички ще се изправим пред нашия Вседържител. Въпросът 
е ... как! Защото Бог ни е призовал в Своята Църква, за да се 
отзовем на поканата Му и да седнем на Неговата Трапеза. 
Всичко друго, което е по-важно от тази Господня покана 
може да ни остави в кръга на „мнозината звáни“.

Човечеството е преживявало големи изпитания, такива 
има и сега, и пак ще има. Християнинът е най-разумният 
човек, но като такъв, той се спасява не само чрез ума, но 
и чрез вярата на сърцето си. Същата тази вяра в Родения 

Христос, Който е Сила в нашите слабости и Крепост на 
нашето спасение. Започваме нов период от живота си, 
Нова година, ново време. Ако навеждаме главите си само 
към земните неща, никога няма да станем съпричастни 
на Него. Умовете ни трябва по-често да бъдат насочени 
нагоре – към Бога, сърцата ни навътре – към себе си, а 
погледите ни надолу, към ближните. 

Човешкият живот освен дар е и възможност. И всяка 
една следваща година ни приближава все повече към Бога 
и към ново начало за нас: „Времето се изпълни, и наближи 
царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.“(Марк 
1:15) Освен здраве, разум и дълголетие, през Новата 
година да си пожелаем по-често да четем Евангелието, 
за да преоткриваме Слънцето на правдата и Източника 
на живота. Цялата мъдрост на този свят и цялата вяра на 
нашето спасение е в Него – Изтока свише. 

Честита и благословена Нова 2022 година! 
свещ. Михаил Трифонов,  
храм „Св. Троица“, с. Кардам

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА „МОЯТ ХРАМ В 185 ДУМИ“
Обикновено всеки юбилей се свързва с тържествено 

честване, а обществено значимите годишнини се 
отбелязват и с подобаващи събития и инициативи. Така 
185-ата годишнина на храм „Св. вмчк Георги“ в Каварна 
вдъхнови редакцията на енорийския бюлетин „Вяра и 
Дело“ да организира конкурса „Моят храм в 185 думи“. 

Получени бяха 101 творби – 58 стихотворения, 27 
есета и 16 къси разказа от общо 88 автора (72 жени и 16 
мъже). Седем от участниците представиха по две творби, 
а трима по три. Най-младият участник е на 12 години, а 
най-възрастният – на 80. А имената на победителите бяха 
обявени в деня на св. мчца Параскева.

Конкурсното жури бе в състав доц. д-р Елена 
Симеонова, д-р Ивана Радонова и презвитера Ренета 
Трифонова. Творбите бяха оценявани по 5 критерия с 
максимален брой точки за всяка творба – 25. Ето какво 
споделя всеки от членовете на журито като лични 
впечатления от конкурса:

Доц. Елена Симеонова: „Журирането 
се оказа изключително трудно, защото, от 
постъпилите 101 творби, над половината 
притежават висок творчески заряд и 
въздействат убедително с посланията си. 
Всеки един от авторите, заел някое от 
първите 13 места, би могъл да се чувства 
победител, макар и не отличен с награда, 
защото е пресъздал по вълнуващ начин 
своето съкровено усещане за храм. На 

всички участници пожелавам с вяра и любов да следват 
творческите си пориви и да украсяват с тях храма на 
душата си!“

Д-р Ивана Радонова: „Бях 
дълбоко впечатлена и развълнувана 
от искреността и качеството на 
конкурсните творби. Порази ме 
и още нещо, над което не бях се 
замисляла: различният прочит на 
думата „храм“. Свикнали сме да го 
асоциираме с физическа сграда, а ето, че 

се оказа много по-широко понятие. Поредното доказателство, 
че „Духът диша, където си иска.“ (Йоан 3:8) Щастлива съм, 
че можах да се докосна до толкова много самороден талант, 
вдъхновен от вярата.“

Презвитера Ренета Трифонова: „Такива 
инициативи са ми близки и скъпи и аз винаги 
ще ги подкрепям, защото енорийският 
храм е мястото, където се осъществява 
общението на християните, центърът на 
тяхната обща любов към Бога и ближния. 
В храма тупти сърцето на енорийския 
живот – Литургията, там извършваме 
благодарствената жертва за целия свят, 

докато дойде Христос; там предвкусваме бъдещия живот в 
Царството Божие.“

Ето и победителите в конкурса:
Награди от екипа на „Вяра и Дело“:
Първа награда (250 лв. и грамота) – Ева Пацовска-

Иванова от София
Втора награда (200 лв. и грамота) – Стефания Цанкова 

от Свищов
Трета награда (150 лв. и грамота) – Лилия Кашукеева 

от Стара Загора
Специални награди от партньори:
От сайта за изкуство, култура и православие на Добрич 

„Подиум“ (50 лв.) – Марта Радева, Провадия
От Християнство.бг – независим портал с рубрики за 

богословието, проповедта и мисията на Църквата (50 лв.) – 
Йоанна Бойковска от Харлинген, Нидерландия

Поощрителни награди от екипа на „Вяра и Дело“:
За най-млад участник (75 лв. и грамота) – Кристан 

Павлов на 12 години от Пловдив
За най-възрастен участник (75 лв. и грамота) – Нонка 

Чардакова на 80 години от с. Попинци, област Пазарджик

Поради усложнената епидемиологична обстановка 
нямаше тържествено връчване на наградите. Отличените 
ги получиха след съгласуване с организаторите.

За да може обаче и по-широката публика да се 
докосне до самородния талант на авторите на творбите, 
класирани от 1-во до 13-о място, ще бъдат публикувани 
в предстоящ брой на енорийския бюлетин „Вяра и 
Дело“. Освен това всички 55 творби, получили три 
положителни оценки от журито, ще бъдат издадени в 
специална книжка, чрез която на свой ред да достигнат 
и вдъхновят още много хора за добро и за благи дела. 
И за да има още много храмове, които да приютяват 
сърцата ни.

ВД
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МАЛКИЯТ ХРАМ В ГОЛЯМАТА КЛАСАЦИЯ
Някога вярващите, водени от апостолски плам, са 

смятали, че трябва да се благовести и от покривите. И че 
за Христовата вяра трябва да се проповядва по всички 
възможни начини. Така и са постъпвали. 

Някога покривът е бил най-високото място, откъдето 
могат да те чуят много хора. 
Днес имаме още повече въз-
можности да благовестим 
чрез различните медии и ка-
нали за комуникация. И не е 
нужно с много думи и поуче-
ния. Понякога само присъст-
вието, изпълнено с благодат, е 
повече от достатъчно.

Ето защо храмът „Св. вмчк 
Георги“ в Каварна продължа-
ва да е сред номинираните 
обекти за участие в класаци-
ята за Годишните награди на 
Министерството на туризма в 
категорията „Изборът на бъл-
гарите”. Целта на тази катего-
рия отново беше „да отличи 
най-посещаваните и най-обичани от българските туристи 
обекти“, разделени в две подкатегории: (1) „100-те нацио-
нални туристически обекта“ и (2) „50-те малко познати 
туристически обекта“ в България. 

Отново каварненският храм беше единственият дейст-
ващ храм класирал се в топ 10, макар и този път на по-
следно място. Добре е да си припомним, че през измина-
лата 2020 година храмът отново бе в топ 10 (на 5-о място), 
а през 2018 година, както и през 2017, извоюва почетното 
трето място.

Но всъщност не това е най-важното. Много по-важно 
е какво ни казва този храм с присъствието си в нашето 
ежедневие и с присъствието си в тази национална класа-

ция. Неговата история и съществуване не принадлежат 
само на каварненци, нито само на хората, които се черку-
ват в него. Всъщност той е жива част от единната и свята  
Христова църква, която обединява Небето и Земята и в 
която мнозина намират утеха, отговори и покой.

Всичко това е част от на-
шата същност. От кръвта, 
която тече във вените ни и от 
паметта за дедите ни. Затова 
инициативата за популяри-
зиране на духовното и кул-
турно-историческото ни на-
следство не е самоцелна – тя 
е живата ни връзка с вярата, 
израз на надеждата и любо-
вта ни.

Какво бихме могли да ка-
жем днес в тези дни на изпи-
тания и нелеки загуби? Дни, в 
които с все по-голяма яснота 
разбираме колко сме малки 
и нищожни и в същото вре-
ме – непреходни и значими. 

Но тази непреходност и значимост имаме единствено 
във вярата – там, където ни се разкрива перспективата на  
вечния живот и получаваме обещание, което по друг на-
чин не можем да имаме. 

Понякога думите са наистина излишни. Но не и при-
съствието. В това число и скромното присъствие на един 
от каварненските храмове – не само сред национално 
значими обекти в класацията на Министерството на ту- 
ризма. Благодарим на всички, които ни подкрепиха от-
ново! И ако е рекъл Бог – продължаваме напред. За да 
вярваме, да се надяваме, да обичаме, да прощаваме и да 
благовестим. 

ВД

ДА СЪГРЕЕШ НЕЧИЕ СЪРЦЕ Е ОКРИЛЯВАЩО
В светите евангелия има описани много чудеса, които 

Господ Иисус Христос е извършил, но някои от тях 
досковат сърцата ни по специфичен начин. Едно от тях 
е чудото с петте хляба. И благият Господ, чието сърце 
се изпълва с милост при вида на хилядното множество, 
което жадно е попивало думите му в продължение на 
много часове и в този миг всеки трябва да тръгне към 
дома си. Христос знае от какво имаме нужда преди да го 
поискаме от Него и сега Той знае – хората са изморени 
и гладни. И освен от небесна 
храна, имат нужда от земна 
такава. И прави чудо – с пет 
хляба насища повече от пет 
хиляди човека. Защото чрез 
Неговата милост всичко е в 
изобилие. 

Христос ни дава много 
примери без да говори, без 
да назидава или поучава. Той 
просто действа. А, Любовта 
както казват, е действие. 
Така и тук – жадните за 
Божието слово човешки 
души са се устремили към Този, чрез чиято уста като от 
живителен извор се излива благодат, мъдрост и вечен 
Живот. И забравят за всичко – нито глад, нито жажда, 
нито умора могат да победят хората, събрали се да чуят 
думите на Спасителя. Но човешката природа си казва 
своето. Когато беседата приключва хората са все така 
вдъхновени, но беседвалият с тях до този момент вижда 
умората им и не може да ги остави просто да си тръгнат. 
Неговата грижовна мисъл преминава в кратък разговор 
с учениците Му – отде да вземат храна за толкова много 
народ. Един от тях знае – у едно момченце има пет хляба 
и две риби. Нищожно количество за многохилядната 
тълпа, но достатъчно, за да насити всички. И да останат, 

за да се напълнят още 12 коша…
Нещо е направило така че да се умножат хлябовете. 

Навярно Любовта. Навярно Божията благодат. А нужно 
ли ни е да знаем как точно е станало?! Достатъчно е 
просто да приемем чудото и да му позволим да ни 
преобрази. Защото с този пример Христос ни казва 
нещо много важно: загрижени за вечния живот на 
ближния, не бива да забравяме и неговото физическо 
съществуване. И ако е по силите ни да допринесем за 

нечия усмивка, спокойствие 
или топла вечеря. 

Така с наближаването на 
Рождественските празници 
се появи и реализира една 
идея – да се дари радост 
и топлина на четирима 
самотно живеещи и в 
крайна нужда жители 
на Каварна. Този призив 
намери отклик в социалната 
мрежа чрез групата „Ти 
Си Каварна“, както и 
чрез интернет страницата  

https://hristianstvo.bg. Така още веднъж можахме да 
се убедим не само в това колко много трябва да си 
помагаме един на друг, но и в това колко много доброта, 
грижа и готовност за помощ има у хората. Ето и самия 
текст, публикуван в интернет пространството:

„В навечерието на Рождество Христово, когато се 
събират семействата, много хора са сами, без близки, с 
болката, с безпаричието, изолирани поради пандемията… 
За тях са важни не само насъщните неща, но и вниманието: 
да почувстват, че не са сами и забравени в своите нера́ди 
дни. Бъдни вечер и Рождество Христово отварят сърцата 
ни за… доброто и човечността, за надеждата и вярата! В 
тази трудна за всички ни година, екипът на енорийския 
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Отново идва време за равносметка и отново 
поглеждаме напред с надежда – към новата 
година и събитията, които ни очакват през нея. От 
незапомнени времена помощник 
в отмерването на времето ни е 
календарът. Сътворен от човека за 
човека, но носител на нещо, което 
е отвъд нас. И нашепващ ни, че 
трябва да ценим всеки ден и всеки 
миг. Да ценим хората в живота си, 
да съхраняваме наследството от 
предците ни и да предадем най-
доброто на децата си.

Сред това най-добро често са и 
добрите традиции, които създаваме. 
Традиции, които често се раждат 
като добра идея, остават като 
приятно занимание и се превръщат 
в нещо, без което вече не можем. 
Така се случи и с традиционния 
календар, украсяван с различни 
изображения на храма „Св. вмчк 
Георги“ в Каварна. Всяка година 
се търсят нови начини, подходи и 
възможности не просто да се издаде 
един календар, а да се създаде 
произведение на изкуството, което 
да отразява най-важната връзка – 
тази между Бога и човека. Както 
и една друга връзка – тази между 
преходния ни живот и вечността.

Отмервайки дните с календарите, носещи изобра-
жението на каварненския храм 
ние неволно се замисляме за 
онзи път, който човек извървя-
ва от раждането си до вечния 
Живот. И понякога – дори само 
за миг – усещаме, че не сме ро-
дени за да изчезнем безследно, 
че в нас гори огън, който ние 
самите трябва да разгорим. 
Така всеки ден, всеки нов лист 
от календара може да бъде 
повод за възхвала и радост, за 
лично осъзнаване и защо не – 
покаяние.

Отново в изданието за 2022 
г. не е използвана картина 
на художник. Дизайнът на новия едносекционен 
календар на храма пак е изготвен безвъзмездно от 

С НОВ КАЛЕНДАР НА ХРАМ „СВ. ВМЧК ГЕОРГИ“ ПОСРЕЩАМЕ 2022 ГОДИНА

бюлетин „Вяра и Дело“, изпълнен с вяра и оптимизъм, 
че тежките предизвикателства ще отминат, има 
желание да дари радост и топлина на четирима самотно 
живеещи и в крайна нужда жители на Каварна. Хора, 
които по една или друга причина, не могат да бъдат 
обхванати от предоставените от държавата и общината 
социални услуги. Нека с този скромен жест и с чувство 
на съпричастност да засилим надеждата на страдащите. 
Всеки един от четиримата ще получи ваучер на стойност 
100 лв., с които може да закупи хранителни продукти 
от Супермаркет Джаза в Каварна. Нека радостта от 

Раждането на Христос да изпълни сърцата ни с надежда, 
която да ни окриля в трудните моменти и с любов, която 
да даряваме и която да бъде дар за самите нас! Надеждата 
на бедните не докрай ще загине (Пс. 9:19)“.

Благодарни сме на всички, които даряват и сърца 
съгряват. И най-вече на Господ, Който направи 
възможно да се случи отново чудото на Любовта и 
грижата между хората.

„Слава във висините Богу, и на земята мир, между 
човеците благоволение!“ (Лука 2:14)

ВД

Иван Илиев – графичен дизайнер и илюстратор от 
Бургас. Иван работи в стил 2D and Flatgraphicdesign. 
Специализирал се е в изготвянето на широка 

палитра от рекламни материали. 
Интересното при плоския дизайн 
е, че фокусът се поставя най-
вече върху съдържанието и върху 
най-важните за възприемане 
елементи. Това лесно може да се 
види в изображението на стенния 
календар – изчистени, ясни линии, 
звездно небе с пълна луна, а под тях 
скромният, но вдъхващ сигурност, 
силует на храма. Цветовете са 
пестеливо подбрани – няколко 
нюанса сиво, червено и синьо. 
Въздействието обаче е достатъчно 
силно, защото само един поглед 
е достатъчен да те накара да се 
почувстваш сякаш си под звездното 
небе, загледан в храма, а брегът на 
морето е нейде съвсем близо.  

Тази година автор на джобното 
календарче, което продължава да 
бъде единственото издавано от 
извънстоличен храм с упътване 
кога и как се пости през годината, 
е великотърновецът Костадин 
Маджаров – програмист и графичен 
дизайнер на свободна практика. 

В свободното си време обича да бяга, занимава се 
с туризъм, дигитален маркетинг, а от скоро е и 

програмист. 
А самото календарче 

се издава отново най-вече, 
за да напомня за силата и 
значението на поста не като 
традиция, а като средство и 
възможност за очистване на 
душата.

Бихме искали да благо-
дарим на всички, които 
помогнаха някогашното добро 
начинание да се превърне в 
устойчива традиция. И най-
вече да благодарим на Господ за 
добрите другари и неочаквани 
срещи, за всяка помощ в трудни 

ситуации и за възможностите, които всеки ден ни дава.
Нему слава, чест и поклонение сега и во веки! 

Амин!
д-р Ивана Радонова


