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   Клубът е създаден през 

2015 г. с благословението на 

Негово Високопреосвещен-

ство Неврокопския митро-

полит Серафим, като част от  

учебната дейност на Правос-

лавния информационен цен-

тър в Благоевград.  

  Ръководител на клуба е 

дългогодишният журналист  

г-жа Антоанета Гулева.  

    В клуба по журналистика 

младите и ентусиазирани 

кандидат-журналисти отра-

зяват новини от православ-

ния свят, срещат се с инте-

ресни личности и разказват 

поучителни истории и прит-

чи за детското сърце. Детс-

ката рубрика „Кандилце― 

говори за доброто в света 

около нас, което осветява 

мислите и делата ни.  
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АНДИЛЦЕ  

   Рубриката е съвместен 

проект на Православния 

център и Радио Благоев-

град. Автори и водещи са 

децата от клуба по журна-

листика „Кандилце―.  

 Слушайте ни събота сут-

рин след 10 часа в преда-

ването „Тийн зона“.  

Детска православна 
рубрика “Кандилце” 

Пепзндзцмн зждамзе     

1100 гндзмз нс троемзесн ма рв. Ккзлемс Офпздрйз 

Православен информационен център на Неврокопска света митрополия 

     Бог във всички времена си има мъже и жени, 

които просияват за Негова слава, със светлина-

та на живота си, като светила в света „имайки в 

себе си словото на живота”(Фил. 2:15,16).    

Именно такива мъже просветиха българската 

страна, като просияха с учение и чудеса пред 

Бога и народа:  св. Методий, архиепископ Мо-

равски и св. Кирил, който подчини на Христо-

вата мъдрост елинската 

философия. Те се постара-

ха да преподадат божест-

вените писания на най-

умните свои ученици, от 

които най-избрани и първи 

са: светите Горазд, Кли-

мент, Наум, Ангеларий и 

Сава. Свети Климент пре-

дава душата си Богу, пос-

леден от светите ученици и 

деня на неговото успение 

се чества, като ден на све-

тите Седмочисленици.  

  Житиеписците наричат 

св. Климент „новия апос-

тол Павел на новите ко-

ринтяни - българите”  и 

„тринадесети апостол на 

България”.  

    Днес 1100 г. след успе-

нието му, неговото велико дело е неугасимо 

огнище и люлка на българското възраждане, 

несъкрушима крепост на българската култура. 

За народа свети Климент е пръв и най-велик 

праотец и благодетел на българския народ. 

  Този „пръв епископ, който проповядвал на 

български език” и „най-учен мъж”, се предпо-

лага, че произхожда от Солунска област „по 

род от европейските мизи, които обикновения 

народ знае и като българи”. Св. Климент бил 

високо образован, което се вижда от богатото 

му творчество и преводаческа опитност, участ-

ва активно със светите братя в превода на бо-

гослужебните книги в Моравската им мисия и 

остава със св. Методий до неговата смърт. По-

лучава своето име в чест на св. Климент Римс-

ки, чийто мощи св. Константин-Кирил подарява 

на римския папа и е ръкоположен в свещени-

чески сан. В Моравия, светият отец и другите 

ученици претърпяват много страдания и през 

886 г. пристигат в България, където са радушно 

приети от светия цар Борис. Царят  го изпраща 

в областта Кутмичевица за да основе втория 

главен книжовен център в държавата.  

     Свети Климент преродил българите, напра-

вил ги избран народ, превърнал суровата бъл-

гарска реч в език свещен.  Той обикаля повере-

ната му област и развива проповедническа и 

църковно-организаторска дейност. „Ние никога 

не го видяхме да бездейства. Той учеше деца-

та..., отдаваше се на молитва, или се занима-

ваше с четене, или пък пишеше книги...защото 

знаеше, че безделието е учител на всяко зло”.  

Св. Климент избира 3500 

ученици, които обучава на 

четмо и писмо и подготвени 

разпределя във всяка област 

по 300 /в знак на Светата 

Троица/, които да организи-

рат просветата чрез учение 

и проповед. Така чрез лич-

ния си пример и чудесна 

организация и подпомогнат 

от царската власт, той съз-

дава солидна база за бого-

служение и училищно обу-

чение и книжнина на роден 

български език. 

   През 893 г. цар Симеон 

свиква събор в Преслав и  

ръкополага Климент за пръв 

славянски епископ на Ве-

личка епархия. Като епис-

коп той ръкополага най-

добрите си ученици за „четци, дякони, иподяко-

ни и свещеници‖. Обучава ги добре в църков-

ния ред.  

      Св. Климент развива широка литературно-

творческа, възпитателна и църковно-строителна 

дейност. „Всичко, каквото се отнася до Църк-

вата, с каквото се украсява паметта на Госпо-

да и светците Му и с каквото се възбуждат 

душите, всичко това Климент даде нам- на 

българите”. 

Свети Климент предава духа си Богу през 916 г. 

-  на 27 юли и е погребан в основания от него 

манастир „Св. Панталеймон‖ край Охрид. Ско-

ро след блажената му кончина  за своя свят жи-

вот и благодатна дейност е канонизиран за све-

тец. 

 Свети Климент е  огледало Божие, сияйна звез-

да и благоухание на Иисуса Христа в българс-

ката земя, ходатай, молитвеник пред Бога за 

целия български народ. Той е нов Мойсей, кой-

то спасил новия Израил с тоягата на своите сло-

ва, боготворител, денонощно кандило над бъл-

гарската земя, велик православен български 

йерарх и ангелоподобен мъж.  

 Свети Клименте, моли Бога за нас! 



С т р а н и ц а  2  АНДИЛЦЕ  Б р о й  4 ,  Г о д и н а  I  

Кратки разговори за вярата в едно междучасие 

- Г-жо Думбанова, какво 

е за Вас  вярата? 

- Вярата е нещо свято и 

чисто. Вярата е най-

ценната християнска доб-

родетел. Аз свързвам вя-

рата с надеждата и любов-

та. Тя е онзи лъч, който за 

мен излива светлина в ду-

шите на хората. 

- Вие вярваща  ли сте? 

- Да, след като съм пра-

вославна християнка тряб-

ва да вярвам. Ще ви разка-

жа един пример: когато 

бях малка, като вас, се заб-

раняваше да ходим в хра-

ма. Учителите трябваше 

да следят децата, да ги 

прибират и гонят. Въпре-

ки всичко аз вярвах и хо-

дех в църквата, за това 

към мен и моите родители 

имаше забележки. Аз смя-

там, че това изпитание ме 

направи човек. Мисля, че 

колкото повече вярвам, 

толкова повече пред мен 

се откриват нови възмож-

ности. 

 - Вярата може ли да по-

могне в трудни ситуа-

ции? 

- Да, абсолютно съм убе-

дена. Вярата в Бога, в на-

шия Спасител Иисус 

Христос е нашето упова-

ние. На мен лично са ми 

се случвали чудеса. Кога-

то съм имала изпитания, 

те са ми показвали, че то-

ва е верният път. 

- Какво Ви дава вярата? 
- Сили, надежда и любов. 

Малко въпроси  към г-жа Тумбалова, учител по физика 

В VIII СУ “Арсени Костенцев”, Благоевград 

Екипът на журналистически клуб “Кандилце” 

За да свети “Кандилцето” с много труд и обич  

материалите подготвят учениците:  

    Дария Тарасова, II а клас 

    Анна Кючукова, II а клас,  

    Николета Дюлгерова, VI а клас,  

    Антоан Слав–Михаил Вълков VII клас,  

    Анет Рос-Мари Вълкова, VIII клас, 

СУИЧЕ “Св. Климент Охридски” 
   Камелия Хаджиева, Илиана Василева VII а клас 

    Светлана Николова, Елена Борисова, VII б клас 

    Валерия Гаджева, ПМГ ―Акад. П.С. Корольов‖ 

VIII СУ “Арсени Костенцев” 
    Антон  Апостолов IV клас, Константин  

    Апостолов II клас - III ОУ “Димитър Талев” 

    Асен Христов—ПГТЛП “Гоце Делчев”        Ръководител : 

              Антоанета Гулева 

- Г-жо Тумбалова,  какво 

ви дава православната 

вяра? 

- Православната вяра ме 

учи на всички ценности, 

които трябва да следвам аз 

и да възпитавам в хората 

около мен, и за които нося 

отговорност. Това са всич-

ки деца, на които препода-

вам, моите приятели, всич-

ки хора по пътя ми.  

    Учим се на морал, на 

ценности, на вяра в Бога и 

в самия човек. 

- Какво бихте казали на 

тези, които изповядват 

друга религия? 

 - Всеки има право да из-

повядва своя религия, но 

религията трябва да дава 

ценностна система, в коя-

то ключовата дума да е 

любов. Любов към човека, 

към природата, към Бога.      

    Трябва да се вярва в 

доброто и човечността. 

Всяка религия трябва да 

възпитава в добро и само  

добро. 

 - Как отбелязвате хрис-

тиянските празници и 

кой празник най-много 

Ви харесва? 

- Великден-цветен, пъстър 

и носещ светлина. Възкре-

сението Христово  носи 

най-много вяра в победата 

на доброто над злото. 

Негово Високопреосве-

щенство Неврокопският мит-

рополит Серафим: 

„Когато от малки децата и 

подрастващите растат, за-

кърмени и възпитавани в духа 

на православната ни вяра, то 

тогава те ще бъдат готови 

сами да се защитят, да из-

бегнат всички онези примки, 

които лукавия, особено в 

днешно време, разпростира 

по целия свят и се стреми да 

сее семето на неверието, без-

божието, на безнравстве-

ността и въобще изкоренява-

нето на всички най-свети и 

най-възвишени чувства, наст-

роения и стремежи в човека.       

    Ако искаме нашите деца 

да бъдат хора със свободна 

воля, да не растат в различни 

зависимости, да не бъдат об-

себвани от различни грехове, 

пороци, страсти, трябва от 

мънички да бъдат въведени в 

храма и от мънички да бъдат 

учени и възпитавани в духа на 

Божиите заповеди, в духа на 

евангелските истини”. 
 

Из проповед за деня на 

християнското семейство, 

Благоевград, 2014 г. 

Разговор с г-жа Жулиета Думбанова, 

Педагогически съветник в  

VIII СУ”Арсени Костенцев” 

Г-жа Думбанова 



Ч а р с з х з  в е ц м н р с  

С т р а н и ц а  3  Б р о й  4 ,  Г о д и н а  I  АНДИЛЦЕ  

Църквата „Св. Въведение Богоро-
дично“ е разположена в красивия въз-
рожденски квартал на Благоевград, 
наречен „Вароша“. Тя е построена през 
1844 г. като трикорабна базилка, богато 
изографисана от майстори на Банската 
художествена школа. Характерна осо-
беност е много дълбоката ажурна дър-
ворезба на иконостаса. Камбанарията 
е изнесена встрани от храмовия комп-
лекс. Храм „Въведение Богородично” е 
построена по подобие на църквата в 
Рилския манастир. 

На това място преди да бъде издиг-
ната църквата е имало малък храм, в 
който е живял самотен монах. Там е 
основано първото килийно училище в 
града. То е било духовно-просветен 
център за населението на Горна Джу-

мая - старото име на Благоевград. Пре-
подаватели в училището са били ду-
ховници от Рилския манастир и други 
религиозни средища. С модернизация-
та на Османската империя жителите на 
Горна Джумая изпитали потребност от 
нов храм за духовните си нужди. През 
1838 г. те изпратили молба до Османс-
ката империя за разрешаване построя-
ването на църква. Така строежът започ-
нал през 1840 г. Жителите на квартал 
„Вароша”, които тогава наброявали 
около 150, я построяват сами със свои 
собствени средства и труд. Дори жени-
те са носили камъни в престилките си, 
за да помагат. Строежът продължил 
четири години и през 1844 г. на 21 но-
ември църквата е осветена от владика-
та Йеремия. За времето си тя била ед-

на от най-богатите и най-пищни в реги-
она. По-късно, в епохата на Възражда-
нето, в двора на църквата е построено 
ново училище. То е предлагало високо 
за времето си заплащане на препода-
вателите, а църковното настоятелство 
много стриктно е наблюдавало морала 
на възпитателите. В училището са ра-
ботили учители като Арсений Костен-
цев, Константин Босилков, Димитър 
Бисеров. 

Днес църквата „Въведение Богоро-
дично” е запазена в автентичния си 
вид. Тя събира благоевградчани на 
християнски празници, венчавки и по 
други поводи. 

 
Светослав Костарев за 170 годишнината 
на църквата  отбелязан през 2014 г. 

 - От колко години се черкува-

те в църквата Въведение Бого-

родично? 
 - В църквата „Въведение Бого-

родично‖, която е моята ено-

рийска църква, се черкувам от 

малка. Водеше ме моята баба, 

която беше ревностна християн-

ка и в мене се зароди любовта 

към вярата. Енорийската църква 

ми е мила, защото в нея са кръс-

тени и венчани родителите ми, а 

а аз и моят брат сме кръстени в 

нея. Тук станах кръстница на 15 

кръщелника и кума на мои кръ-

щелници. Винаги, когато тръг-

вам, за да отида в дома Господен 

на душата ми става леко и с тре-

пет пристъпвам дверите и. 

 - С какво си спомняте първи-

те години? 

 -  Първите години като малка не 

си спомням много. Спомените   

ми са по-ясни от съзнателна въз-

раст. Винаги когато ходех в хра-

ма душата ми трептеше от ра-

дост. Вълнувах се и когато баба 

ми ме водеше до Рилската света 

обител. Пътувахме с влакчето, 

което тръгваше от с. Бараково и 

преспивахме в манастира. 

- Как според вас се е променил 

духовният живот преди и сега? 

-  Духовният живот преди беше 

наистина духовен, изпълнен с 

духовност, а сега има много 

светски елементи. 

 - Кое събитие от църковния 

живот на храма най-силно Ви е 

впечатлило през годините? 
 - Много събития от църковния 

живот са ме  впечатлявали и сега 

ме впечатляват. Това са всяка 

година службите в очакване на 

Рождество и Възкресение Хрис-

тово, донасянето за поклонение 

на свети мощи на светии, Чест-

ния Кръст Господен, вграден в 

иконата на светите 

равноапостоли Кон-

стантин и Елена, 

посрещане на Вла-

диката и гос-

ти на храма. 

 - Какво бих-

те посъветва-

ли днешните 

млади хора? 

 - Светският 

живот не е по-

интересен от 

духовния. 

Духовният ти 

дава пълнота 

на живота и 

осмисляне на 

всичко в него. 

 - Какво бихте разказали за 

храма на хора, посещаващи го 

за първи път? 
 - Бих разказала историята на 

храма. Строежът е бил с даре-

ния, а тези които са дарявали са 

изписани като ктитори. Как изг-

леждаше преди години храмът в 

пълната си красота! По стените 

са изписани сцени от Евангелие-

то с големите Господски празни-

ци с цел духовното просвещение 

на миряните. За жалост сега 

всичко е опушено 

и тази красота и 

величие не се 

виждат, за което 

ние страдаме и ни 

е мъчно. 

 - С какво могат 

днешните хора 

да допринесат за 

храма и духов-

ния живот в не-

го. 

- Първо трябва да 

се започне с ду-

ховно просвеще-

ние и въцърковяване на младите, 

за по-пълно участие в службите. 

Да има достъпна информация -

информационни табла и брошу-

ри за прилежно държание в хра-

ма. Също така свещениците 

трябва да просвещават миряните 

чрез беседи и проповеди. 

 Екип “Кандилце” 

Светският живот не е по-интересен от духовния! - интервю с Невяна Илиева,  

черкуваща се в църквата “Въведение Богородично”, Благоевград 

Църква “Въведение Богородично”, Благоевград 
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Ч а р с з х з  в е ц м н р с  

АНДИЛЦЕ  

- Идват ли много хора в храма? 

- Да, причините са няколко. Първо се 

намираме в Пиринския 

край, където хората са вяр-

ващи. Тук хората кръща-

ват навреме децата си, вен-

чават се. Втората причина 

е, че храма се намира в 

центъра на града. Църква-

та е национален обект на 

културата и идват много 

туристи, които я посеща-

ват като част от старинния 

квартал на Благоевград  

Вароша. 

 - Какви хора идват тук? 

 - Различни. Идват и мно-

го чужденци, особено от 

Американския университет. Повечето от 

студентите тук празнуват празниците с 

нас - Великден и Коледа и личните си 

празници. Те идват в храма, носят яйца, 

взимат върбови клонки на Връбница и  

орехова шума на св. Дух. 

 - Хората, които идват, знаят ли как 

да се държат в храма? 

   - Вече да. В началото на 90-те години, 

хората гледаха много чужди филми и 

дори се кръстеха като католиците. Но от 

2000 г. насам хората свикнаха, много 

майки идват да си запалят свещ, да си 

запишат имената за литур-

гия на именните празници. 

Имат добро поведение в 

храма, стараят се да пазят 

тишина. На техните лични 

празници, венчавки и кръ-

щенки пристъпват с вяра и 

благоговение. 

-- Какво представлява 

нартекса,  предверието на 

храма ? 

- Нартексът подготвя човека 

за влизане в храма. Със 

стъпването в нартекса, човек 

се замисля дали е  подготвен 

за храма, дали е облечен 

подходящо. Той дава възможност на 

човека да се подготви без да му направи 

някой забележка. В него човек се прек-

ръства и пристъпя към църквата. 

  - Какво ви дава вярата?  

 - Много неща: любов, надежда. Сутрин 

човек се събужда с вяра, особено човек, 

който работи не само в храма,  а и с хо-

ра. Аз съм израснала в църковно семейс-

тво, дядо ми беше клисар, а баба ми 

прислужник в църквата ―Св. Димитър‖ в 

село Брежани. Живеехме близо до храма 

и постоянно ме водеха там, аз израснах 

в двора на църквата. Вярата ми даде и 

живота, който живея и като част от моя 

трудов и ежедневен ден и семейството, 

което съм изградила. Съпругът ми е све-

щеник и не само работата, но и живота   

извън нея е свързан с храма и вярата е 

основното, което ми дава сили. 

Светлана Николова, Камелия Хаджиева 

 - Отче, от кога служите в църквата 

„Въведение Богородично“? 

 - Вече 18 години.  

 - Разкажете ни за храма? 

 - Храмът се намира в кв. Вароша. Това е 

старата християнска част на града, от 

другата страна на моста е била турската 

махала, затова там е джамията. През 

1844 г. е започнат строежа на храма и 

след почти 50 години е приключен. За 

тези години той не само е изграден, но и 

обзаведен. Стенописите датират от 1888 

година. Те, както и дърворезбата са уни-

кални. Като цяло църквата е умален вид 

на църквата на Рилския манастир. Навре-

мето е имало добри майстори, които са 

си свършили работата добре. 

 - Какво търсят и какво намират хора-

та в храма? 
Всеки идва с различни проблеми. Някои 

хора идват просто да се помолят, когато 

имат нужда. Други имат болни родители 

или самите те не са добре, идват и таки-

ва, на които им предстои операция да се 

помолим  за тях. 

- Вие служите тук отдавна, има ли 

много православни християни ? 

- Православните християни в нашия град 

не са малко, за разлика от други места 

където има смесено население. Тук хрис-

тияните са преобладаващи, а изповядва-

щите  други религии са малко. 

 - Идват ли млади хора, сами или с тех-

ните родители? 
 - Повече идват сами, да запалят свещич-

ка и да се помолят. Идват преди изпити, 

и в трудности, заедно да се помолим на 

Божията майка за помощ и закрила. 

Вярата ми даде живота, който живея! - интервю с презвитера Аделина 

Стефанова, служител в църквата “Въведение Богородично” 

Св. Литургия за 170 годишнина на храма. 

Прот. Николай Иванов 

Нартексът на храма 

Интервю с протоиерей Николай Иванов. 
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     От 3 до 5 ноември 2016 г. в гр. 

Битоля, Република Македония, се 

състоя Четвъртата световна кон-

ференция за диалог между рели-

гиите и цивилизациите на тема: 
„Миграцията и предизвикателст-

вото на интеграцията чрез диалога 

между религиите и цивилизации-

те―. Николета Дюлгерова разгова-

ря с проф. Желев, който присъст-

ва там и е член на организацион-

ния комитет. 

- Проф. Желев, разкажете ни 

повече за проведената среща. 

- В нея участваха хора от целия 

свят,  но най-много бяха от Бал-
канския полуостров, защото тема-

та е миграцията, т.е пристигането 

на мигранти от Близкия Изток, 

там където се водят войни – Си-

рия, Ирак и Афганистан. Те идват 

първо в Източна Европа и създа-

ват затруднения на хората, които 

живеят в Гърция, Македония и 

България. Събраха се представи-

тели на различните държави и 

религии, за да обсъдят как да се 
помогне на държавите, засегнати 

най -много от емигрантския по-

ток. 

- Какви трудности изпитват 

държавите с мигрантите? 

- Много са трудностите. Мигран-

тите пристигат по незаконен път. 

Идват по море и там са изложени 

на опасности: морето е бурно, те 

плават с лодки, които не са в доб-

ро състояние и потъват, хората се 
давят, вече има хиляди загинали. 

По суша също се случват сериоз-

ни нещастия. Наскоро имаше зам-

ръзнали хора на Българска тери-

тория, минали границата, навярно 

изморени легнали да си починат, 

да поспят и замръзнали. Има мно-

го рискове за тези мигранти. Те 

минават нелегално, защото са без 

документи. Те или са им прибра-

ни, преди да тръгнат или те на-
рочно ги захвърлят, за да обявят, 

че са бежанци и идват тук  за да 

търсят спасение и сигурност в 

нашите страни. 

  Трудностите, които държавите 

изпитват имат и едно друго изме-

рение. Често това са огромни ма-

си от мигранти – десетки, стотици 

хиляди се събират в Италия и 

Гърция, пристигащи по море. Те-

зи хора трябва някъде да бъдат 
настанени, нахранени, медицинс-

ки обгрижени, децата им да ходят 

на училище, да бъдат облечени. 

Всичко това е грижа и трябва да 

бъде грижа на нашите страни, но 

често пъти и в България, грижата 

за хората, които нямат храна, дре-

хи и подслон е непосилна за дър-

жавата за самите българи, а като 

дойдат хиляди чужденци разбира-

ме, че е непосилно да се посрещ-
нат техните нужди. 

     Има и трета страна - мигранти    

 те не идват, за да останат 

в нашите страни, те само преми-

нават. Но страни като Сърбия или 

Румъния не ги пропускат да пре-

минат, а ги връщат и те остават 

тук.  
   Всяка страна се стреми да избег-

не голямо струпване на мигранти 

на нейната територия. Ангажи-

мент на властите е да пазят добре 

границите ни. 

- От историята знаем, че и друг 

път е имало преместване на хо-

ра от едно място на друго. Как-

во е различното сега? 

- Винаги в историята на човечест-

вото е имало преместване на голе-
ми маси хора. Ние знаем, че в 

резултат на различни природни 

условия, се е налагало хората да 

бягат от топъл към студен климат 

или обратно, от места, където 

няма храна и настъпва глад. Знаем 

историята с еврейския народ. Ро-

доначалникът на еврейския народ 

Авраам е тръгнал от Месопотамия 

заедно със семейството си. Но 

неговото семейство не е това кое-

то си представяте, само мама, тат-

ко, ти и ако имаш сестриче или 
братче, това са много големи се-

мейства с много деца, които имат 

свои деца. Авраам е бил дядо и 

прадядо на много голям род. Те се 

преселват от Месопотамия в Па-

лестина, там където сега е държа-

вата Израел и държавата Палести-

на. После поради глад се е нало-

жило да се преселят в Египет. 

Заради притесненията там, те са 

получили указания от Бог да бягат 
и да се върнат обратно в своята 

обетована земя. Ето трето пресе-

ление само на еврейския народ. 

После пък знаем, че след разру-

шаването на Йерусалим е имало 

големи изселвания през 1 в. сл. 

Хр. от Израел в Европа и други 

страни. В средата на 20 век евреи-

те отново се завръщат в своята 

земя и създават държавата Изра-

ел. Ето един народ има през хиля-
долетията няколко големи пресе-

ления.  

      Същото можем да кажем и за 

нашите земи. Знаем, че едни от 

най-древните жители на нашите 

райони са траките, но може би те 

също са дошли от някъде, защото 

траки има и в Мала Азия. Тук са 
дошли после гърци, римляни, сла-

вянски народи, а после и прабъл-

гарите, които през 681 г. успяват 

да ги организират в Българска 

държава.  

        Всички народи познават пре-

селението, лошото е, че когато 

някой народ изпадне в затрудне-

ния и се налага големи маси да се 

преселят на друго място, хората 

не ги приемат. Така е било вина-
ги. И еврейския народ не е бил 

дружелюбно приет и славяните и 

прабългарите не са били посрещ-

нати с хляб и сол, както се посре-

щат желаните гости. Днес чрез 

медиите научаваме какво става в 

другите страни. Тези премества-

ния на големи групи хора създа-

ват смущения в местните хора и 

те си мислят, че ще дойдат тук, че 

ще трябва да ги настаним в наши-

те къщи, да ги храним, да дадем 

от дрехите, лекарствата и средст-
вата си. 

- Какво ни учи Свещеното Пи-

сание за приемането на хора от 

друга вяра? 

 - Това е един от сериозните въп-

роси. Преобладаващото число 

хора, които идват при нас не са от 

нашата православна вяра, те са 

мюсюлмани, при това има разлика 

и между мюсюлманската вяра, 

която изповядват мюсюлманите в 
България и вярата на тези които 

идват. Те имат други разбирания 

за положението  на жената, мъжа, 

децата в семейството и общество-

то. Мигрантите пристигат с тези 

различни разбирания и обичаи и 

се стремят и тук да ги спазват и 

налагат, което създава затрудне-

ния в общуването с останалите 

хора.  

     Ние като православни христия-
ни знаем, какво е казал Нашият 

Господ Иисус Христос, за любов-

та към ближния, като ближния не 

е само роднината и близкия, а от 

притчата за добрия самарянин 

знаем, че ближния на изпадналия 

в ръцете на разбойниците, нито е 

от неговата вяра, нито от неговия 
народ. Иисус Христос по този 

начин ни учи, че трябва да проя-

вяваме обич и грижа към хора, 

които не са от нашия народ и на-

шата вяра. 

      Но има и друг въпрос, ние 

постъпваме така с тях, но те прие-

мат ли го? Има случай, например 

с международната организация 

Червен кръст, която осигурява 

храна и дрехи на изпаднали в 
нужда. Когато на мюсюлманите, 

които не признават кръста и дори 

се поругават с него, им давали 

пакети храна,  на които е изобра-

зен кръста, те го хвърлят и тъпчат, 

заради кръста. Това отношение не 

може да бъде разбрано. Дори един 

добър християнин да каже, че 

няма да го мрази и да го наказва 

за постъпката му, то така се обез-

сърчават хората, които искат да 
помогнат. 

   Освен това има сериозен проб-

лем - медиите съобщават за сведе-

ния от разузнаването на САЩ, 

които твърдят, че една огромна 

част от пристигащите у нас хора 

не са просто бежанци, а са теро-

ристи. Масово хиляди хора са 

пристигнали в Европа, получили 

са убежище за нуждаещи се, а 

всъщност идват тук за да работят 
срещу мира и спокойствието в 

нашите страни.  

- Опасни ли са мигрантите? 

 - Опасни са онези от мигрантите, 

които не са истински мигранти.     

Както споменах бежанците са 

хора, които са в беда и ние сме 

длъжни, нашата вяра ни задължа-

ва да им помогнем, независимо от 

каква народност и вяра са. Но 

когато те не са истински бежанци, 
а са терористи, хора на злото, кои-

то идват да извършат нещо лошо, 

както във Франция, Германия, 

Англия, преди това и в Америка, 

когато жертви станаха стотици и 

хиляди невинни хора.  

     Не трябва всички хора да се 

поставят под един знаменател. Не 

трябва да гледаме на човека като 

на враг. Трябва да се опитаме да 

разберем, да се доверим на влас-
тите, полиция и право-

охранителни органи, които трябва 

да знаят, кой за какво идва. Тези 

хора, които наистина се нуждаят 

от закрила, трябва да я получат от 

местните власти, а тези които 

имат други намерения, трябва да 

бъдат залавяни и възпрепятствани 

да правят лошото, за което са 

тръгнали или са изпратени от ня-

кого. 

- Благодаря ви за интервюто.          
 

Николета Дюлгерова 

АНДИЛЦЕ  
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Екипът на “Кандилце” бе отличен в конкурса “Сърце и слово срещу наркотиците” 

 в памет на ирландската журналистка Вероника Герин 

АНДИЛЦЕ  

    Екипът на журналистически 

клуб ―Кандилце‖ бе отличен за 

системно и с активна гражданс-

ка позиция отразяване на проб-

лемите с разпространението и 

употребата на наркотици в Бъл-

гария, в защита на подрастващо-

то поколение и в помощ на стра-

дащите семейства.  

     Церемонията по награждава-

нето на номинираните журна-

листи се състоя на 2 ноември 

2016 г. в зала „22 септември― в 

община Благоевград.  

     Вероника Герин е ирландска 

журналистка, която води редица 

разследвания за разпространени-

ето на наркотици, борейки се 

срещу наркомафията. На 26 юни 

1996 година е убита по поръчка 

на наркодилър. 

       Националният конкурс се 

провежда за десета поредна го-

дина по инициатива на Общинс-

кия съвет по наркотични вещес-

тва Благоевград с подкрепата на 

Община Благоевград и ирландс-

кото посолство в България.  

     Официални гости на церемо-

нията по награждаването тази 

година бяха: кметът на община 

Благоевград д-р. Атанас Камби-

тов, посланикът на Ирландия 

Н.Пр. Майкъл Форбс, г-н Радос-

лав Тасков - председателят на 

Общински съвет Благоевград,  

г-н  Асим Адемов - зам. областен 

управител на Благоевградска 

област, г-н Никола Гратери – 

прокурор (Калабрия, Италия),  г-

н Антонио Никасо - преподава-

тел, експерт в областта на орга-

низираната престъпност, (Торо-

нто, Канада), г-жа Луиджина 

Педди - директор на Италианс-

кия културен институт, зам. рек-

тор проф.д-р Антони Стоилов и 

проф. д-р Магдалена Панайото-

ва - декан на Филологическия 

факултет на ЮЗУ "Неофит Рил-

ски" и други.         

       Конкурсът има за цел да 

подпомогне усилията на журна-

листите, да защитават обществе-

ните интереси и авторитета на 

професията си, да съдействат за 

ограничаване разпространение-

то и употребата на наркотици, 

корупцията, влиянието на орга-

низираната престъпност, прес-

тъпленията срещу деца чрез ин-

тернет, както и да съдейства за 

намаляване на криминалните 

прояви, каквито се наблюдават 

на локално и на национално ни-

во.  

        Младежкият вестник „Кан-

дилце― е отличен в раздел печат-

ни издания, за поредицата ин-

тервюта и статии, ангажирани с 

темата „Зависимости― и актив-

ната си позиция срещу разпрост-

ранението на наркотични вещес-

тва.  

    Грамоти лично от г-н Камби-

тов, Кмет на Община Благоевг-

рад и от посланика на Ирландия 

Н.Пр. Джон Бигър получиха 

всички млади журналисти към 

Православен информационен 

център на Неврокопска света 

митрополия с ръководител Ан-

тоанета Гулева: Анна Кючукова 

– II a клас; Николета Дюлгерова 

– VI а клас; Антоан Слав-

Михаил Вълков – VII клас; Анет 

Рос-Мари Вълкова – VIII клас; 

Камелия Хаджиева – VII клас; 

Илиана Василева– VII клас; 

Светлана Николова– VII клас; 

Елена Борисова– VII клас; Вале-

рия Гаджева– VII клас; Ива Бо-

рисова – IX клас; Антон Апосто-

лов; Константин Апостолов – II 

клас; Дария Тарасова II клас; 

Иван Тарасов III клас; Артьом 

Тарасов IV клас; Асен Христов 

IX клас. 

        

  Пожелаваме им успех! 

 

Екип “Кандилце” 

 

Ппавнркавем   Имунплахзнмем   Цемсъп  
ма Невпнйнорйа  Свеса  Мзспнонкзя 

Бкагневгпад, тк. “Тпайзя” № 3 
/в бкзжнрс дн оалесмзйа Гнхе Декцев/,  

сек. 073/ 83 33 37,  
лнб.сек 0885207106, 0886417222 

 i-meil: ppcenter.blg@gmail.com 
Уеб раис : www. pic-blg.com 

Православен журналистически клуб “Кандилце” 

Неделно училище 

(за деца от 5 до 15 г.) 

Неделя от 11:00 ч. 

Школа по иконопис  
/за деца и възрастни/ 

Ръководители: Антоанета и Гриша Иванови 

Православен форум 

лектория за възрастни 

Сряда от 18.00 ч. 

Православен журналистически клуб 

„Кандилце”,  
ръководител:  Антоанета Гулева 

Четвъртък от 11:00 ч. 

Източно-църковно пеене 

ръководител: проф. Йоанис Папахронис  

Събота от 11.00 ч. 

Учебни курсове към Православен информационен център 


