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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: гр. Хасково, кв. “Поройни”, община Хасково   Дата: 05.09.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: „Бог е един, християни и мюсюлмани живеем задружно и вярваме в 

него” 

Описание на проблема: Прекрасни впечатления остави у нас проведената на 05.09.2015 година 

екскурзия до свети български места: Бачковски манастир, Рибната църква, църквата „Света Троица” в  

Асеновград, Араповски манастир край Асеновград и Пловдив. Денят беше наситен не само с 

емоционални, но и духовни преживявания на всички пенсионери от клуба в кв. „Поройни”- християни и 

мюсюлмани. Екскурзията  премина в приятна, приятелска, топла атмосфера. И нищо, че бяхме от 

различни религии и етноси, с интерес изслушахме подробните обяснения на водещата на екскурзията г-

жа Мария Райчева, как и кога са построени тези църкви и манастири, каква е тяхната история. Особено 

силни, необясними чувства обзеха всички, когато навлязохме в Бачковския манастир.  

Всички споделиха за вълненията, които са ги обзели вътре в светинята. В разказите на Панка Атанасова, 

Калбие Емин, Митра Стоянова, Стоянка Колешева, Райна и Радко, се чувстваше силната вяра в духовната 

сила, която изпитваме в светата обител и желанието да бъдем по- добри. 

Естествено, много от нас си купиха червени конци с детелинки или кръстчета за здраве. А по алеята, 

която води до Бачковски манастир, вървяхме  прехласнати  от изобиилето на произведения на 

изкуството, ръчно изработени, или лично произведени екологични хранителни продукти като кисело 

мляко, кашкавал, сладка, прочутата красиво направена в бурканчета шарена сол.  

 Заредени с много духовна енергия, след подробния разказ на г-жа Райчева за манастира, ние 

поехме към Рибната църква в гр. Асеновград. Пътувайки, г-жа Райчева обърна внимание и всички се 

убедихме в това, че Асеновград е градът с най-красивите абитуриентски тоалети, както и на булчинските 

рокли. В прословутата Рибна църква и невярващите се убедиха във верността на легендата, че рибките в 

аязмото се явяват само на тези, които силно вярват в Бога. С вълнение всички се измихме със 

лековитата вода от аязмото за здраве и продължихме към Араповския манастир. От подробната беседа, 

която чухме, стана ясно, че този известен български манастир Араповският манастир „Света Неделя” е 

разположен на 8 км източно от Асеновград. И той ни посрещна с особена и самобитна атмосфера. 

Останахме изненадани от красотата, която се открива пред него. Просто не можахме да повярваме, че 

насред полето има такова прекрасно кътче, като тази обител.  

http://www.ngogrants.bg/
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Храма Света Неделя в манастира е посветен на Света великомъченица Кириакия или Неделя на 

славянски - това научихме от свещеника в манастира. За твърдо и достойно изповядване на Христовата 

вяра, красивата девица била жестоко измъчвана, а след това осъдена на посичане с меч на 7 юли 289 г. 

в град Никомидия, Мала Азия. Бог приел чистата й душа, преди мечът на палача да пролее невинната й 

кръв - разказа свещеникът. Манастирът е основан през 1856 г. Той е единственият манастир, строен по 

време на османското робство. 

В храма видяхме и едно от Чудотворните изображения на Божията Майка. Изпитахме  странни 
усещания в църквата „Света Неделя", в която е поместена чудотворната икона на Богородица. Някакъв 
свеж полъх, някакви мравучквания или изтръпвания. Научихме за историята на една бездетна българка 
Гинка. От своя приятелка чула за иконата на Божията майка в Араповския манастир и отишла  там, 
паднала на колене и започнала горещо да се моли на Светата Дева да я дари с детенце. Гинка го 
направила и след два месеца забременяла. Родила момиченце, а след 3 години още едно. 

Манастирът е прочут и с аязмото. Г- жа Райчева в своята беседа ни разказа, че  славата на 
аязмото също е свързано с чудо. Ето легендата: ”Беят - управител на Станимака, имал сляпа дъщеря. 
Възрастна кадъна сънувала пророчески сън и поръчала на турчина да заведе щерка си на  извора, 
защото водата там е благословена да изцелява. Беят отначало не повярвал, но решил все пак да 
провери. Завел момичето на мястото. Там измили очите й и станало чудо - девойката прогледнала. 
Според преданието в знак на благодарност бащата построил сегашното аязмо и дарил пари за 
построяването на Араповския манастир.  

В беседата си г-жа Райчева ни разказа, че през 1871-1872 г. Араповският манастир е едно от 

многобройните убежища на дякона Левски. По време на Априлското въстание в него е пребивавала 

майката на Иван Вазов със своите деца. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Много бяха 

коментарите за тези наши свети места, които посетихме. Настроението на групата беше по-скоро на 

размисъл, дали сме достатъчно заслужили божията благословия. Всички бяха на едно мнение- бог е 

един и ние трябва да бъдем добри към всички, за да видим и рибките в аязмото, за да почувстваме 

божията закрила над нас, нашите близки, хората, които обичаме, за да имаме надежда за по- добро 

бъдеще. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Човек трябва да вярва в 

доброто, да прави добрини, да живее в мир и разбирателство с другите.  

Ангажирани лица: Тези прекрасни преживявания през целия ден осъществихме с голямата помощ и 

подготовка на г-жа Райчева, Стоянка Колешева, Янка Чучева. 
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Предприети действия: Организация осъществи г-жа Райчева. Всички участници бяха доста подготвени 

за беседата  на посетените места. 

 

Постигнати резултати: Много добре организиран и прекаран ден, прекрасно, ведро настроение, 

засилена вяра в християнските добродетели. 

 

 

Дата: 05.09.2015 година 

Изготвил:  Мария Райчева 
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