
МОЯТ ХРАМ В 185 ДУМИ – ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Изминалата 2021 година беше белязана с един особен за 

каварналии юбилей – 185-ата годишнина на старославния и 
емблематичен за града храм „Св. вмчк Георги“. Във връзка с 
това енорийският бюлетин „Вяра и Дело“ инициира конкурса 
„Моят храм в 185 думи”. В надпреварата за есе, стихотворение 
и/или кратък разказ участие взеха десетки хора от различни 
възрасти и географски точки на Европа. Самите творби 
надхвърлиха 100 – 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. Творбите бяха 
оценявани по 5 критерия, а възможният максимален брой 
точки беше 25. Членовете на конкурсното жури – доц. д-р 
Елена Симеонова, д-р Ивана Радонова и презвитера Ренета 
Трифонова – споделиха както удовлетвореността си от 
качеството на конкурсните творби, така и затруднението си да 
определят най-добрите.

Все пак конкурсът е конкурс и имената на победителите 
бяха обявени в деня на св. мчца Параскева. За съжаление 
поради усложнената епидемиологична обстановка 
нямаше възможност за тържествено връчване на наградите, 
но отличените автори ги получиха след съгласуване с 
организаторите. Раздадени бяха и две специални награди, 
както и две поощрителни – за най-младия (на 12 години) и най-
възрастния участник (на 80 години).

В този брой на „Вяра и Дело“ публикуваме творбите, 
класирани от 1-во до 13-о място и двете поощрени. Предстои 
и издаването на бутикова книга с всички творби, получили три 
положителни оценки от журито.

Слава Богу за вдъхновението и благословени да бъдат всички 
въодушевлени Негови чеда!

ВД

Първа награда

МОЯТ ХРАМ
Моят храм беше там, във душата,
заровен на тъмно в дълбокото,
беше песен, набързо изпята
и запратена вън без посока.
Той стоеше, олтарът привързан,
и търпеше ме все да греша,
да се давя в житейския бързей
и с масло огън луд да теша.
Беше дълго, навярно безкрайно,
той ме чакаше, аз го рушах,
пазех клетви, желания, тайни
и отново, отново грешах.
И пак храм ми намери посока,
щом видя, че не мога без цел,
срещнах знак подир знак, срещнах обич,
от душата ми светлото взел.
Срещнах хора, които, докоснал,
Бог любов и добро им е дал –
да разтърсят света ми до кости
и така да го сторят по-цял.
В този храм идвам аз и се моля
и прошепвам след Свети Августин:
„Късно аз те обикнах, о, Боже,
но добре, че дари ме със син!“

Ева ПАЦОВСКА – ИВАНОВА

Втора награда

В ХРАМА ГОСПОДЕН
Пристъпвам на пръсти в храма Господен.
Усещам как ласкаво съм защитена
и моят дух диша щастлив и свободен
във тази обител със ръст на вселена.
Иконите пазят, разпръскват подкрепа
и падам разкаяно пак на колене.
Тук моите грижи, безсъния в шепа
аз нося и те се топят уморени.
Във моя храм Божия смисъл усещам.
И тихо със сълзи горещо се моля
да бъда достойна,и кротка, и веща,
пред Бог да смирявам човешката воля.
Промълвям със кротост великите псалми.
Вървя към олтара със обич и нежност.
И зная, че Господ тъй щедро е дал ми
постеля, и здраве, и хляб, и надежда.
Във храма Господен е моята Вяра.
Тя благо ме следва със звучност на нота.
От нея поемам безценен подарък
свещица да бъда – със плам от Доброто.

Стефания ЦАНКОВА

Трета награда

МОЯТ ХРАМ
Моят храм е моята утеха,
кротък съдник и приятел тих.
Не е скрит, отворен е за всеки,
преклонил глава пред Божий лик.

Моят храм е светъл път към рая.
Тръгна ли по него, вече знам:
там ще мога Бога да позная,
щом Го видя – само в МОЯ храм.

И докато Злото търси вечно 
пленниците нови на греха,
пия днес от извор на човечност
пред олтара – няма да се дам.

В пламък жив на мъничка свещица
плахо се оглеждам и редя:
„Господи, помилуй! Днес смили се
над раба Ти жалък, обладан.“

Време за причастие настана
и напред пристъпвам, в благодат.
Точното ми място е във храма.
Странникът във него е богат.

Скитникът отново дом си има.
Пак е сита гладната душа.
Вярата струи от нас, незрима.
Щом съм тук, не мога да греша.

Лилия КАШУКЕЕВА
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МОЯТ ХРАМ
„...аз видях Господа, седнал на престол висок и издигнат, 
и полите на одеждите Му пълнеха целия храм.“
(Ис. 6:1) 
„Не знаете ли, че вие сте храм Божий, 
и Духът Божий живее във вас?“
(1 Кор. 3:16)

Този свят е изцапан и целият е на петна,
и по-тъмни, и светли, убийствено дъхащ на страсти
за едно или друго. Аз неистово търся Дома
насред бездни и ад. И си знам, че Домът не е „място“. 

То е нежност и сила, подкрепа и мир, и уют,
то е Святата Троица, Царство неземно на Бога,
покаяние, прошка, молитва и шепот нечут,
чут от Него Единствен, и истинска милост по много.

А полите на дрехата Му са изпълнили Храм.
И това, словесата божествени казват, е слава. 
Но нима Го побира от край до край тази Земя?
И нима са достойно големи за Бог Небесата?

Тази църква, където Той първо докосна ме, тя,
тъй любима, остана далеч и отдавна от мене...
Тъй че в храма си имам издигнат небесен олтар,
огън свят в пръстен съд, чийто точен адрес е... сърцето.

Ивелина СТОЙКОВА

МОЯТ ХРАМ
Усещам в храма друго време зрее
и вечността под купола говори,
пристъпвам, с Бога искам да се слея
и любовта да вдишам благотворна.

Дочувам тишината как бълбука,
душата ми към Бога се издига,
животът ми расте и друг е тука,
синапеното зърно вяра вдига

филизите си жадни към небето,
сърцето като роза се разтваря
и сякаш рай небесен в храма свети,
и Бог с душата тихо разговаря.

Милена ФРЕНКЕВА

САКРАЛНО
Изваян от прегръдки между стъпки, форми, думи, 
той нивга не заспива и дихания брои,  
свещиците по покрива му – 
път към послелуния – 
разплитат се в дантелени разбъркани треви. 

По тях пристъпвам благоока, търсеща се, чужда, 
изсипвам пред олтара му сърдечния си цвят: 
молитва за добруване. 
И прошка. И да служа
с едно „благодаря“ – 
дали във мъдрост, или в грях 

на негово величество Живота, 
подарен ми 
в мига на естеството от божествена любов, 
да бъда кратка капка по листата на бадеми 
и мравя песъчинка 
във гнездо или в око.

И някак си издирвам се сред мощни лабиринти, 
отвъд гласа на болката – 
посърнала от гняв, 
отвъд солта в езика ми, 
горчаща и невидима, 
отвъд дъжда стъписан и учудено лилàв…

Космическо дихание в обятия нетленни, 
секунди с пух на птици – 
по-сакрални аз не знам, 
разпалва ми свещиците във песенно звучене 
усмивката – 
душата ми – 
небесният ми храм.

Татяна ЙОТОВА

МОЯТ ХРАМ
Моят храм е в моята душа!
Там е Господ Бог – и аз благодаря ,
че съм жива, Господи, на майката Земя 
Че тук дишам, работя, творя!...

Моят храм е в моята душа.
Моля се със думи. Хиляди слова, 
сбрани само във една – „БЛАГОДАРЯ!“
МОЯТ ХРАМ Е В МОЯТА ДУША!

Аниела ГЕОРГИЕВА

Поощрителна награда за най-възрастен участник

МОЛИТВА В ХРАМА
Обичам често аз да влизам
във храма Божи – осветен,
защото в него има смисъл
молитвата, изречена от мен.

Там аз се моля безрезервно
към Бог и неговите чудеса!
отправям думите с надежда,
че Бог ще ни дари със доброта!

О, Боже мили, вече знам,
че който прави добрини
на него с обич ти даряваш
най-светли и прекрасни дни!

Аз чувствам те о, мили Боже,
че ти си в моята душа,
и вярвам в теб, във твойта сила
с богатството ти на духа!

Благодаря ти, че те има,
че всеки ден ти бдиш над нас!
във твоя Храм аз те почитам
с молитвата на моят глас!

Нонка ЧАРДАКОВА
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...в готическите катедрали има много
езически образи.
Ако създание на Мрака бъде застигнато от 
Божествената Светлина, то се вкаменява. 

В тъми полунощни
под сводове мощни
в святая святих – над светлейшите мощи
езическа гмеж се шеметно вила,
безчинствала – горда със своята сила.

Дорде от витража
исконната стража
потръпнала странно над ордата вража.
Просветнали брони, остриета – жарава...
И изгревът пръски разсипал във храма.

Плющели крилете
от ярост обзети
и ужас безпаметен гонел нозете.
Грифони и Монстри устремили се бесни
за скок в тъмнините на векове келтски.

– Момиче, излез! Аз съм лекар, а не касапин! – Про-
фесорът държеше кабинета си отворен, а всъщност зат-
ръшваше вратата на надеждата пред мен. – Единстве-
ният начин да имаш дете е да осиновиш.

 Пътят ми към работа минаваше покрай храма. 
Отбивах се често, почти всеки ден. След като медици-
ната беше безсилна, можех да се надявам единствено 
на чудо. Заставах пред иконите и се молех. Обикнове-
но започвах с „Отче наш”, а после си изливах душата: 
„– Господи, благодаря ти за всичко! Прости греховете 
ми. Казал си „Искайте и ще ви се даде.” За човек и да не 
е, за теб всичко е възможно. Помогни ми да стана май-
ка. Ако на Христова възраст не ми се случи, та кога?!“.

 И чудото стана. Без ин витро, сложни и скъпи про-
цедури, по естествен начин. Очаквах дете, а не можех 
да спра да пуша. Срамувах се, обвинявах се, опасявах 

се, че ще го задуша в утробата си. Правех жалки опи-
ти да контролирам абстиненцията – позволявах си по 
половин цигара през няколко часа, като непрекъснато 
гледах часовника – дали не стана време за следващата 
доза. Така няколко седмици.

 Тогава отидох в храма и повторих познатата форму-
ла „Господи, което не е по силите на човек, е възможно 
за теб. Моля те, освободи ме от този порок!” Излязох и 
повече не изпитвах потребност да пуша. Вдишвах сво-
бодата и бях в мир със себе си. Слава Богу, родих живо 
и здраво дете. 

 Храмът е връзката ми с Бог. Там мога да оставя 
всичко друго настрана и да се настроя на други честоти. 
Чудесата съществуват и нямат свършване. Хора, защо 
мълчите?! Има Кой да ви чуе.

Цветанка АНГЕЛОВА

„Назад във тъмите!“
Напреко стените
подали крилата, телата, главите…
Но ден се усмихвал в лазурния замък
и тъй вкаменили се: В камъка – камък.

Столетия цели
над тях прелетели…
Но даже и днес – светлина щом се стеле
Грифоните горе по-мрачни тъмнеят
и песен – проклятие езическо пеят.

Столетия цели
Светците мъстели…
И днес даже – мракът земята щом стеле –
панцир и меч искрят – светлика жаднеят.
И в златни струи ореолите греят.

Обърквам – унили
и жлъч затаили –
небесното войнство – демòнските сили.
Демòните горди с венец мъченишки,
Светците с нимб – строги, бойци демонични…

Георги СПАСОВ

ПАРИЖКАТА СВ. БОГОРОДИЦА

У ДОМА НА 2300 КИЛОМЕТРА
Отново е събота. Навън слънцето се опитва да разгони 

сивите облаци. Листата на дърветата се клатушкат в есенен 
танц. Отварям вратата на колата, за да потегля на 45-минут-
но пътуване. Докато карам покрай полетата със снежнобе-
лите фризийски кравички и закусващите със сучна трева 
овчици, се усмихвам, защото отивам в храма, където дори 
в най-сивите нидерландски дни се промъква поне един лъч 
светлина. Понякога от преборилото се с облаците слънце, 
друг път от някоя лудо разпалила се свещ. Лъч светлина, 
изпратен сякаш  отгоре и даряващ топлина, спокойствие и 
уют. В далечината се показва уличката със спретнатите къ-

щички и сред тях гордо се издига Той. Моят храм. Вратата 
леко проскърцва, След малко всички ще се потопим в Бо-
жественото слово, за което сме пропътували километри. Ще 
пея, за да прославям. Често ми липсва пеенето от нашите, 
български храмове. Изгонвам подобни мисли. Нали и тук е 
у дома. И аз пея в Негова слава. 

След двучасовата служба тихо прошепвам „Благодаря”. 
За Неговата милост да ме изпрати точно тук, където мога да 
се докосна до Него. И в сърцето да има място за двете у дома. 
Там и тук, на 2300 километра. 

Йоанна БОЙКОВСКА

Храмът като убежище. Това е енорийският ми храм. 
Когато е безлюден, когато няма служба или дори случайни 
посетители. Когато цялото това лекуващо душата ми място 
е само мое и никой не нарушава безмълвния ми разговор 
с Бога. Защото аз дори не се моля, аз не Го моля за нищо. 
Аз просто имам потребността в този момент и точно тук 
да разговарям именно с Него. Отговорът е мълчание. Дълга 
тишина, която ме успокоява. На излизане от храма, докато 
се кръстя с лице към олтара, аз благодаря на ум. Вярвам, че 
искрената ми благодарност на безпомощно човешко съще-
ство, което има нужда от духовна опора, е чута.

Няма по-леки 
и 
по-тежки кръстове. 
Има придирчиви носачи 
и 
носачи безропотни. 
В края на Голготата 
всички са уеднаквени 
чрез любовта на Бога.

проф. Гатя СИМЕОНОВА

ХРАМ

Специална награда от Християнство.бг – 
независим портал с рубрики за богословието,  

проповедта и мисията на Църквата

ЧУДЕСАТА
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ХРАМЪТ ЛЮБОВ
„За какво е нужен път, който не води към храма?“ – с 

тези думи завършва филмът „Покаяние“ на грузин-
ския режисьор Тенгиз Абуладзе.  

Ако не вървиш към Храма и ако не носиш Храма в 
душата си, то напразен и без следи е твоят път. 

Неотдавна осъзнах, че моят Храм е Любовта. Като 
малка се докосвах до Него чрез всеопрощаваща обич 
на семейството си. По-късно Го търсех в приятелство-
то. Копнеех за Любовта и когато отдадох сърцето и тя-
лото си на бащата на моите деца. Любовта стана най-
важното в общуването с учениците ми… Защото Тя 
е познание, възпитание, справедливост и мъдрост. И 
истина, и милост, и път, и цел.

Но неизбежно преживявах разочарования, докато 

Специална награда от сайта за изкуство, 
култура и православие на Добрич „Подиум“ 

Поощрителна награда за най-млад участник

МОЯТ ХРАМ В 185 ДУМИ
Моят храм е „Свети Николай Мирликийски“ и е 

най-близкият до дома ми. Това място е голямо, прос-
торно и с мама и брат ми го посещаваме на празници 
като Цветница, Великден, Рождество Христово и дру-
ги.

Обичам да ходим там и без да има някакъв праз-
ник – просто за да запаля свещички и да се помоля 
за здравето на близките си. Мама пали свещички и за 
починалите.

Вътре в църквата е широко и също е много краси-
во, защото има прекрасни икони и златни орнаменти. 
Храмът отвън има златна основа, блестящ син покрив, 
а върху него – голям кръст. Около църквата има бяла 
желязна ограда, а в двора ѝ – малки зелени градин-
ки. До храма се намира камбанарията. Подът вътре е 
мраморен, има и места за сядане – там човек може да 
поседне, да помисли, да послуша литургията и да по-
гледа изографисаните стени.

За мен ходенето на църква е чудесно преживяване, 
защото там се чувствам спокоен и в мир със себе си. 
Не само църквата обаче е моят храм. Моят дом също е 
мой храм, защото там се чувствам защитен и щастлив – 
моят дом е моята крепост!

Кристан ПАВЛОВ

Виктор ЛАЗАРОВ

осъзная, че това са само пътечки към храма Любов. А 
истината за Него е в безсмъртното послание на апос-
тол Павел: „Любовта е дълготърпелива, пълна с благост 
(…) всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, 
всичко претърпява. Любовта никога не отпада…“.

И сега зная: когато съм готова да простя, да изтърпя 
болката и да я превърна в Любов, с която да даря онзи, 
който ме е наранил, то аз съм в Храма.

Марта РАДЕВА


