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Отец Валтер Горра
Годината на вярата продължава да ни пита за
нашето присъствие – участие -съпричастност в
Църквата, универсална и местна (епархията и
енорията). Въпросите отправени към всички
вярващи в нашата епархия са в помощ на нашето размишление
и надявам се за напредъка ни по тази много важна тема. В този
брой заех доста страници с моята статия. Извинявам се, когато
започнах да пиша нямах това намерение да бъде дълъг в
словото си, но с напредването на текста темата все повече ме
обгръщаше.
В подкрепа на темата ще публикувам, започвайки от този брой
на бюлетина, четирите катехизиси от Папа Франциск върху
Църквата: една, свята, католическа и апостолска. По време на
генералните аудиенции, състояли се седмично от 25 септември
2013г на площад „Св. Петър“, пред стотици хиляди вярващи и
поклонници Папа Франциск направи изключително дълбоко и
трогателно размишление за единството на Църквата.
Публикувам пълен превод на казаното от Светия Отец, като се
надявам тези думи да намерят добра почва в сърцата на
всичките верни, за да берем плодовете на единството!
Също свързано с темата предлагам на вашето внимание
писание датирано около 150г: Послание до Диогнет. Състои се
от 12 глави (1. Причина за написване на посланието, 2.
Суетността на идолите, 3. Суеверията на евреите, 4. Другите
ритуали на евреите, 5. Обичаите на християните, 6. Връзката на
християните със света, 7. Откриването на Христос, 8. Окаяното
състояние на хората преди идването на Словото, 9. Защо Синът
е бил изпратен толкова късно, 10. Благословенията, които
произлизат от вярата, 11. Тези неща са достойни да бъдат
опознавани и вярвани, 12. Важността на познанието на
духовния живот) ще представя само три от тях: 1.та, 5.та и 6.та.1

Отец Валтер Горра
ГОДИНА НА ОБЩНОСТТА
В НИКОПОЛСКАТА ЕПАРХИЯ
В миналия брой поставихме въпроси в помощ
за нашето размишление върху връзката между “аз” и
“общността” (със смисъл енорията, Църквата).
Въпросите бяха насочени към примери, които влияят върху
човека в две посоки:
от мене към другите (в енорията и към “света”);
от другите към мене (от енорията и от “света”).
Преди всичко трябва да потвърдим това, което писах в миналия
брой и така да разберем ”как” “разделям” енорията (Църквата)
и света. Второ: няма да отговоря конкретно на въпросите, а ще
насоча нашето внимание върху принципите, чрез които всеки
ще може сам да отговори на тези въпроси, не само
интелектуално (на теория), а и с живота си (на практика).
Вторият Ватикански Събор чрез Догматичната конституция за
Църквата - Lumen Gentium (LG), Светлината на народите - ще
ни помогне да разгледаме тази тема.
Преди всичко тя разглежда и признава Вселенският спасителен
промисъл на Вечния Отец: “Вечният Отец създаде вселената
със свободния и тайнствен промисъл на Своята премъдрост и
доброта, и постанови издигането на хората до причастност към
божествения живот, и не ги изостави след тяхното падение в
Адам, а винаги им помагаше да се спасят, предвид на Христос,
Изкупителя” (LG 2).
След това спира върху Мисията и делото на Сина: “И така
Синът дойде, изпратен от Отца, Който ни избра чрез Него
преди сътворението на света и предопредели да ни осинови за
Себе Си по благоволение на Своята воля, за да съедини всичко
под Него… Всички хора са призовани към това единение с
Христос, Който е светлината на света, от Когото произхождаме,
с Когото живеем, към Когото се стремим. ” (LG 3).
Следва поглед към Освещаващия Дух на Църквата: “След като
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се изпълни делото, което Бог повери на Своя Син на земята
(вж. Иоан. 17:4), в деня на Петдесятница бе изпратен Светият
Дух, за да освещава постоянно Църквата и така всички вярващи
чрез Христос да имат достъп до Отца, в единия Дух” (LG 4).
Заключение: “Така Вселенската Църква изглежда като “единен
с единството на Отца и Сина и Светия Дух народ” (LG 4).
Догматичната конституция за Църквата взема под вниманието
темата на Божието Царство: “Тайната на Светата Църква се
проявява в нейното основаване. Господ Исус действително
положи началото на Своята Църква, проповядвайки Благата
вест, тоест идването на обещаното от векове в Писанията
Божие Царство: “Времето се изпълни и наближи царството
Божие” (Мк 1,15; вж. Мт 4,17). Това Царство ясно се явява на
хората в словата, делата и присъствието на Христос. Словото
на Господа е подобно на посято в полето семе (Мк 4,14): онези,
които Го слушат с вяра и се числят към малкото стадо на
Христос (Лк 12,32), са приели самото Божие Царство; после от
собствената си сила семето пониква и расте до времето на
жътвата (вж. Мк 4,26-29)” (LG 5).
И обяснява всеобщност на единния Божи народ: “Всички хора
са призвани да образуват новия Божи народ. Ето защо този
народ, който остава един и единен, трябва да се разпространи в
целия свят и през всички векове, за да изпълни намерението на
Божията воля: Бог създаде в началото човешката природа
единна и поиска да събере ведно разпилените Си чеда (вж. Йо
11,52). За целта Бог изпрати Своя Син, Когото постави за
наследник на всичко” (LG 13).
Защо пиша всичко това? Защото върху тази тема трябва да
погледнем от една нова гледна точка. Аз не зная как всеки от
нас отговори на зададените въпроси от миналия брой (дори
дали сме отделили време за да мислим по тях). Но те са
основни за вярата! Християнската общност не се основава
върху отношения и връзки с другия като “симпатичен антипатичен”, “интересно - неинтересно”, “забавно - скучно” и
т.н. Елементите, които движат връзките са поне два, които
искам да опиша с думите от един от документите издадени от
Втория Ватикански Събор, по-точно от Декрета за
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мисионерската дейност на Църквата - Ad gentes (AG):
“На Бог се понрави да призове всички хора да участват в
Неговия живот не само поединично, без каквато и да е връзка
помежду им, а обединени в един народ, в който да събере
наедно разпилените Си чеда” (AG, 2).
“Мистичното Тяло на Христос непрекъснато събира и насочва
силите си с оглед на собствения си растеж (вж. Еф 4,11-16). А
членовете на Църквата са подтиквани от любовта, с която
обичат Бога и поради която желаят да споделят с всички хора
духовните блага на настоящия и бъдещия живот, да развиват
именно тази дейност” (AG, 7).
Да обобщим: два са ясните и безспорни елемента върху, които
се основава връзката на християните в общността, като
решението е на Бога, а не наше решение: (а) да бъдем ние
кръстените едно цяло - едно Тяло по образ на Светата Троица и
(б) ние да бъдем мисионери за да споделим Божията Любов с
всички хора.
Да внимаваме! Често ползвам думите “Църква” и “Божи
народ”. Какво се има предвид?
Lumen Gentium обяснява така “Божия народ”: “И така, всички
хора са призвани към католическото единство на Божия народ,
предобраз и подбудител на всеобщия мир, на когото по
различен начин принадлежат или сред когото се нареждат
както верните католици, така и другите вярващи в Христос, и
накрая всички призвани да бъдат спасени от Божията благодат
хора” (LG 13). “Свещеният събор се обръща най-напред към
всички верни католици” (LG 14). След това към християните
некатолици: “Църквата знае, че е свързана поради не едно
основание с онези кръстени, които носят името християни, но
не изповядват изцяло вярата или не спазват единството на
общението с наследника на Петър» (LG 15). И накрая към
нехристияните: “И накрая, онези, които все още не са получили
Евангелието, също се нареждат по различни начини сред Божия
народ. На първо място този народ, на когото бяха дадени
заветите и обещанията и от който се роди и Христос по плът,
народ, който по силата на избора е обичан поради отците:
защото Божиите дарове и призванието са неотменни (вж. Рим.
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11,28-29). Ала спасителният промисъл обгръща и онези, които
признават Твореца, и на първо място сред тях мюсюлманите,
които, изповядвайки вярата на Авраам, обожават заедно с нас
един-единствен, милостив Бог, Съдник на хората в последния
ден. И Самият Бог не е далеч от другите, които търсят в
сенките и образите един непознат Бог, понеже Той дава на
всички живот и дихание и всичко (вж. Деян 17,25-28) и като
Спасител иска всички хора да бъдат спасени (вж. 1Тим 2,4). И
действително, онези, които не по своя вина не познават
Евангелието на Христос и Неговата Църква, но въпреки това
търсят Бога с искрено сърце и под влиянието на благодатта
полагат усилия да изпълняват във всички свои дела Божията
воля, позната такава, каквато им е продиктуваната от съвестта,
също могат да получат вечното спасение. Божието провидение
не отказва необходимата помощ за спасение на онези, които не
по тяхна вина все още не познават достатъчно ясно Бога, но, не
без помощта на Божията благодат, полагат усилия да водят
праведен живот” (LG 16).
Сред Божия народ, Църквата има специална роля и
отговорност: “тази странстваща Църква е необходима за
спасението. И действително, единствен Христос, Който
присъства за нас в Своето Тяло, Църквата, е Посредникът и
пътят на спасението; именно Той като ни внушава с нарочни
думи необходимостта от вярата и Кръщението, потвърждава
същевременно и необходимостта от самата Църква, в която
хората влизат през вратата на Кръщението. Ето защо не биха
могли да се спасят онези хора, които макар да знаят, че
Католическата Църква е основана като необходима от Бога
чрез Исус Христос, все пак не са пожелали да влязат или да
постоянстват в нея. Напълно приобщени към обществото на
Църквата са онези, които, имайки Христовия Дух, изцяло
приемат нейната структура и всички положени в нея средства
за спасение и обединени с Христос – Който я ръководи чрез
Върховния първосвещеник и епископите – в нейната видима
организация чрез връзките на изповядваните вяра, тайнства,
църковно управление и общение. Приобщаването към тялото
на Църквата обаче не осигурява спасение за този, който поради
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липса на усърдие в любовта присъства в лоното на Църквата
“телом”, но не и “духом”. Но нека всички църковни чеда не
забравят, че дължат своето положение не на собствените си
заслуги, а на една особена Христова благодат; ако те не
отговорят с мисъл, думи и дела, вместо да бъдат спасени, ще
бъдат съдени по-строго” (LG 14).
Сигурно тези думи звучат доста твърдо, но отговарят на
словото на Исус: “И от всекиго, комуто е много дадено, много и
ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се
изисква” (Лк 12,48). Ние християни получихме не само много, а
всичко, в областта на вярата, и не сме извинени.
И в рамките на темата за християнската общност (универсална
и местна), не можем да избягаме от ролите, задачите,
отговорностите, които са ни дадени. Ние християните сме тези
за които Исус е молил Небесения Отец и носим отговорност за
тази молитва: “Аз за тях се моля; не за цял свят се моля, а за
тях, които си Ми дал, защото са Твои” (Йоан 17,9), с една точна
цел и я повтаря три пъти “за да бъдат едно, както сме и
Ние” (Йоан,17,11; 17,21; 17,22) и с една точна причина: “та да
повярва светът, че Ти си Ме пратил” (Йоан 17,21).
Вече е време за нас християни от двайсет и първия век да
изживеем напълно общността, ако искаме да ни повярва и света
и да бъдем верни на Христос и на Църквата.
Вече е време да направим не само една крачка напред, а десет,
двайсет, сто, независимо къде сме в момента, към пълно
съпричастие, единство, единение.
Всеки знае колко е голяма вярата му, или поне така мисли.
Следват принципи, които са ясни, безспорни и последователни.
Ще ги разгледаме чрез Евангелието: един ден Исус се среща с
Левий (Матей), който “приготви за Него у дома си голяма
гощавка; и там имаше много митари и други, които седяха на
трапезата с тях. А книжниците и фарисеите роптаеха и казваха
на учениците Му: защо ядете и пиете с митари и
грешници?” (Лк 529-30). Исус отговаря “здравите нямат нужда
от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведници, а
грешници към покаяние” (Лк 5,31-32).
Сега всеки да отговаря на въпрос: “Аз кой съм от тях?”:
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а) грешник (болен духовно);
б) праведник (здрав духовно);
в) фарисей или книжник.
В зависимост от нашия отговор следва:
а) аз съм грешник: имам нужда от лекар, доверявам се на Исус,
Който действа в Църквата, и християнската общност може да
моли за мене и с мене, и заедно можем да напредваме. Решен
съм да допусна Исус в моя живот и да избягам от греховете и от
изкушенията на Лукавия; измоля прошка от Бога и от всички
братя и сестри за всеки скандал, който започвам и за всеки грях
в който падам. Уверен съм, че Бог желае и аз да бъда член на
Мистичното Тяло на Христос, в Което единствено мога да
намеря спасението. Аз съм онзи, който стоеше далеч от олтара,
не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в
гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника! (вж.
Лука 18,13)
б) аз съм праведник, или поне съм здрав духовно, но не се
считам безгрешник, и признавам, че напредването и
резултатите във вярата, които достигнах, не са поради мене и
моите дела, но поради Божията благодат, която Бог ми даде за
да бъда спасен и полезен за другите. Искам и трябва да бъда
както Исус до другите, да давам изцяло себе си за другите за да
се изправят, да ги взема за ръка, без да ги осъждам или да ги
критикувам, признавайки че както Бог ме избави, чрез някой
друг християнин, така сега Той иска моето действие за
спасението на други хора. Зная че имам и аз духовна нужда от
помощ от Бога, но зная че ще я получа точно в момента когато
аз ще помагам на другите. Зная и прося постоянно тяхната
молитва за мене, която е важна, за да не пада пак в дънното;
в) аз съм фарисей или книжник: Господи Исус, колко съм далеч
от спасението! Гледам само себе си, критикувам, осъждам, не
мога да обичам и не зная как да бъда обичан. Моята любов е
толкова малка, че дори не се вижда. Нося в мене едно каменно
сърце. Зная, че ти можеш да го промениш в сърце от плът, но
още не зная как да Tи го позволя, или дори не искам да се
променя. Постоянно вдигам стени между мене и Тебе, мене и
другите. Чувствам се безразличен: не се чувствам нито
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праведник нито грешник, но се чувствам над всичко и над
всички, дори над Тебе, Когото още не познавам и не Те
разбирам. Може би трябва да те моля, за това, но съм прекалено
горд да го правя. Аз съм онзи фарисей който, като застана,
молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като
другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или
като тоя митар: постя два пъти в седмица, давам десятък от
всичко, що придобивам (виж Лука 18,11-12). Може би Господи
един ден ще Те търся по-сериозно…
Сега всеки да отговори на въпроса: “Аз кой съм от тях?”:
Има друг случай в Евангелието: “Приближаваха се при Него
всички митари и грешници да Го слушат. А фарисеите и
книжниците роптаеха и казваха: Той приема грешници и яде с
тях. Но Иисус им каза тая притча: кой от вас, имайки сто овци,
като изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в
пустинята и не тръгва подир загубената, докле я намери? А
като я намери, вдига я на раменете си радостен; и като дойде
дома, свиква приятели и съседи и им казва: порадвайте се с
мене, защото си намерих загубената овца. Казвам ви, че тъй и
на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник,
нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда
от покаяние” (Лк 15,1-7).
Вижте, че Исус не казва “няма нито един праведник на този
свят” (в Стария Завет четем: “защото седем пъти ще падне
праведник - и ще стане”). Исус казва, че праведниците
съществуват на този свят и те са толкова силни във вярата, че
той може да ги остави сами, за да отиде да търси загубените. И
те знаят какво пастира трябва да свърши с предимство.
Отговаряме на въпроса: кои сме ние? Загубената овца ли или
сме в групата на праведниците?
Каква е наградата за праведника? Тя е факта, че е причислен
между праведниците и Бог сложи в ръцете му живота на
другите: “Плодът на праведника е дърво на живот, и мъдрият
души привлича” (Притчите Соломонови, 24,31). Тази е
голямата награда и отговорност, която всеки праведник
получава!
Свети Павел апостол в посланието до римляните говори за
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силните и слабите във вярата и към първите се обръща с тези
думи: “Немощния във вярата приемайте без препирни за
мнения (Рим 14,1)… Прочее, нека не съдим вече един другиго,
а по-добре съдете за това - да не поставяте на брата си препънка
или съблазън (Рим 14,13)… Ние, силните, сме длъжни да
понасяме немощите на слабите и не на себе си да угаждаме:
всеки от нас е длъжен да угажда на ближния в доброто, за
назидание (Рим 15,1-2).
Кой съм аз? Силният ли или слабият във вярата?
В края на тази моя дълга статия, под светлината на Светото
Писание и документите на Църквата, ви приканвам пак да си
помислите върху въпросите зададени в миналия брой, докато аз
ползвайки думите на Св.Павел, се обръщам към вас: “И аз сам
съм уверен за вас, братя (и сестри) мои, че и вие сте пълни с
благост, изпълнени сте с всяко познание и можете да
наставлявате един другиго” (Рим 15,14).
Нови въпроси предложени за лично размишление.
В какви общи начинания на моята енория съм участвал? Какви
са моите впечатления (положителни и отрицателни) от това?
Има ли единство в нашата енория? Ако има проблеми в
единството – кои са те? Полезно ли е разделението на групи за
общуването между нас?
Личният ми принос за доброто общуване с моите братя и
сестри от общността?
Бих ли изоставил моята енорийска общност? При какви
обстоятелства?
Бих ли се обърнал срещу моята енорийска общност заради
лични проблеми с някой брат или сестра, вместо да се опитам
да разреша проблема сам или с помощта на енориста, други
енориаши или на цялата общност? Има ли конкретни примери
за това в моята общност?
Различава ли се и по какво общуването ми с членовете на моето
семейство и на моята енорийска общност?
Какво би ни посъветвал Исус, ако сме в лоши отношения с
някого от общността?
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Папа Франциск
„Църквата е една за всички…

Тъжно е да гледаш Църквата,
приватизирана заради
егоизъм и липса на вяра!“
По време на генералната аудиенция,
състояла се на 25 септември 2013 г. на
площад „Св. Петър“, пред стотици
хиляди вярващи и поклонници Папа
Франциск направи изключително дълбоко и трогателно
размишление за единството на Църквата. Публикуваме пълен
превод на казаното от Светия Отец, като се надяваме тези
думи да намерят добра почва в сърцата на всички християни,
за да берем плодовете на единството!
„Скъпи братя и сестри, добър ден! В Символа на вярата ние
казваме: „Вярвам в една Църква”, т.е. изповядваме, че Църквата
е една и че в самата себе си тя е единна. Но ако се вгледаме в
Католическата Църква по света, ще открием, че тя се състои от
почти три хиляди диоцеза, пръснати по всички континенти:
колко много езици, колко много култури! Тук има епископи от
толкова различни култури, от толкова много страни. Има
епископ от Шри Ланка, епископ от Южна Африка, епископ от
Индия, има толкова много тук… Епископи от Латинска
Америка. Църквата е разпространена по целия свят! И все пак
хилядите католически общности формират една общност. Как е
възможно това?
1. Един синтезиран отговор намираме в Катехизиса на
Католическата Църква, който казва: Католическата Църква,
пръсната по целия свят, „има само една вяра, един само живот в
тайнствата, едно единствено апостолско наследие, една обща
надежда и една любов” (п. 161). Едно хубаво, ясно
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определение, което ни дава добър ориентир. Единство във
вярата, надеждата и любовта, единство в тайнствата, в
служението: всички тези неща са като носещи колони, които
подкрепят и държат в едно единната велика конструкция на
Църквата. Където и да отидем, дори в най-малката енория, в
най-затънтеното кътче на земята, там е едната Църква; ние сме
в един дом, в едно семейство, намираме се сред братя и сестри.
И това е голям дар от Бог! Църквата е една за всички. Не
съществува отделна Църква за европейците, отделна – за
африканците, отделна – за американците, отделна – за
азиатците, отделна за тези, които живеят в Океания – не, тя е
една и е навсякъде. Тя е като едно семейство – може да сме
далеч, да сме пръснати по целия свят, но дълбоките връзки,
обединяващи всички членове на семейството, остават крепки,
все едно го
няма разстоянието. Спомням си например
преживяното по време на Световния младежки ден в Рио де
Жанейро: в това безкрайно множество младежи на плажа
Копакабана се чуваха толкова много езици, можеха да се видях
лица с толкова различни черти, срещаха се различни култури, и
въпреки това имаше едно дълбоко единство, формираше се
една Църква, всички бяха едно и това се чувстваше. Нека
всички се запитаме: аз, като католик, чувствам ли това
единство? Аз, като католик, живея ли това единство? Или то не
ме интересува, защото съм затворен в своята малка група или в
самия себе си? Аз от тези ли съм, които „приватизират”
Църквата за своята група, за своята Страна, за своите приятели?
Тъжно е да гледаш Църквата, приватизирана заради такъв
егоизъм или заради липсата на вяра. Тъжно е! Когато чувам
колко много християни по света страдат. Равнодушен ли съм
или го приемам все едно страда някой от моето семейство?
Когато мисля или чувам колко християни са подложени на
гонения и дори отдават живота си за своята вяра, това трогва ли
сърцето ми или минава покрай мен?
Открит ли съм за онзи брат или онази сестра от семейството,
който дава живота си за Исус Христос? Молим ли се един за
друг? Ще ви задам един въпрос, но не отговаряйте на висок
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глас, а само в сърцето си: колко от вас се молят за християните,
които са преследвани? Колко? Всеки да отговори в сърцето си.
Моля ли се за онзи брат, за онази сестра, които изпитват
трудност да изповядват и защитават своята вяра? Важно е да
погледнем отвъд собствената ограда, да се почувстваме Църква,
едно Божие семейство!
2. Нека направим следващата крачка и се запитаме: има ли рани
в това единство? Можем ли да нараним това единство? За
съжаление виждаме, че по пътя на историята, както и сега, не
винаги живеем в единство. Колко пъти възникват
неразбирания, конфликти, напрежения, раздори, които го
нараняват, и тогава Църквата няма онова лице, което бихме
искали да има, не изразява любовта, както желае това Бог. Ние
сме тези, които създаваме разривите! И ако се вгледаме в
разделенията, които все още съществуват между християните –
католици, православни, протестанти…, ще усетим сложността
да поддържаме това единство напълно видимо. Бог ни дарява
единство, но на нас често ни е трудно да го живеем. Трябва да
търсим, да градим общението, да се учим на общение, да
преодоляваме неразбиранията и разделенията, започвайки от
семейството, от църковните реалности, дори в икуменическия
диалог. Нашият свят се нуждае от единство. Това е епоха, в
която всички ние се нуждаем от единство, нуждаем се от
помирение, от общение, а Църквата – това е Дом на общението.
Св. Павел казваше на християните от Ефес: „И така, аз,
окованик за Господ, моля ви да постъпвате достойно за
званието, за което сте призвани, с всяко смиреномъдрие,
кротост и великодушие, като се търпите един други с любов и
залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на
мира” (4, 1-3). Смиреномъдрие, кротост, дълготърпение, любов,
за да запазваме единството! Това са, това са пътищата,
истинските пътища на Църквата. Да ги чуем още един път.
Смирението обратно на тщеславието, на гордостта, кротост,
дълготърпение, любов, за да запазваме единството. И Павел
продължава:едно само тяло – тялото на Христос, което ние
получаваме в Евхаристията; един Дух – Светият Дух, Който
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оживява и постоянно създава отново Църквата; една надежда,
вечен живот; една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на
всички (срв. ст. 4-6). Богатството на онова, което ни обединява!
Да, това е истинско богатство – това, което ни обединява, а не
това, което ни разделя. Това е богатството на Църквата. Нека
днес всеки се запита: помагам ли да напредва единството в
семейството, в енорията, в общността или съм само един
сплетник, една сплетница? Причина ли съм за разделение, за
затруднение? Вие не знаете сплетните колко зло нанасят на
Църквата, на енориите, на общностите. Сплетните нараняват.
Един християнин, преди да започне да сплетничи, трябва да си
захапе езика! Да или не? Да си захапе езика: това ще ни донесе
добро, защото ако езикът е наранен, няма да можем да говорим,
няма да можем и да сплетничим. Имам ли смирение, за да мога
с търпение и жертва да залича раните, нанесени на общението?
3. Накрая, една по-задълбочена последна крачка. И това
всъщност е един хубав въпрос: кой е двигателят на това
единство в Църквата? Това е Светият Дух, Който всички ние
сме получили в Кръщението, както и в тайнството
Миропомазание. Това е Светият Дух. Нашето единство далеч
не е плод на някакъв консенсус помежду ни или пък на
демокрацията вътре в Църквата, нито на усилието ни да живеем
в съгласие, а произтича от Него, Който твори единство в
разнообразието, защото Светият Дух е хармония, Той винаги
създава хармония в Църквата. Това е едно хармонично
единство сред толкова голямо разнообразие на култури, езици и
мисли. Двигателят е Светият Дух. Ето защо е важна молитвата,
която е душата на нашия ангажимент като мъже и жени на
общението, на единството. Молитвата към Светия Дух, Който
да дойде и да създаде единството в Църквата.
Нека се молим на Господ: Господи, дай ни да бъдем все поединни и никога да не ставаме инструменти на разделение;
стори така, че да се стараем, както се казва в една хубава
францисканска молитва, да носим любов там, където има
омраза, да носим прошка там, където има обида, да носим
единство там, където има несъгласие. Така да бъде”.
13

ПОСЛАНИЕ
ДО ДИОГНЕТ

Посланието до Диогнет е било
неизвестно докато Хенри Стивънс
не го публикува на латински и
гръцки през 1592 г. под името на
Юстин Мъченик. Той не посочва
своя
източник.
Единствения
известен кодекс познат като Страсбургски кодекс е от 13 в. и
дори той (след като е бил цялостно изучен от професор Гюниц
за изданието на Ото) е унищожен от случаен пожар по време
на обсадата на Страсбург през 1870. Мистерията около
източника на този документ е толкова голяма, че някои
модерни учени дори го определят като фалшификация от след
константиновия период, но без да са съгласят помежду си
относно неговия автор, възраст или националност. Повечето
все пак го отнасят към 2-ри век. Ако това наистина е така
неизвестния автор на посланието, който пише под псевдонима
Матетес (ученик) може да се определи като един от найбрилянтните апостолски ученици.
Диогнет (за когото не е известно нищо освен името му) е бил
търсещ езичник с висок социален статус и култура, който е
търсел информация относно произхода и естеството на
християнската религия и тайната на тяхното презрение към
света, смелостта в смъртта, тяхната братска любов и
причината за късното появяване на тяхното учение толкова
различно и от боговете на гърците и от суеверията на
евреите. Отговорът е това послание. То е кратко, но
майсторско представяне на християнския живот и учение
очевидно почерпено от личен опит. От него личат големи
способности, чудесен вкус и класическа култура. Неговият
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ентусиазъм за вярата, богатство на мисълта и елегантен
стил го превръщат в един от най-прекрасните древни
документи, с който трудно може да се сравни някое от
писанията на апостолските мъже.
Автора нарича себе си „ученик на апостолите,“ но израза
може да е използван и в по-широк смисъл. В MS текст той е
определен като Юстин Мъченик, но стилът е по-елегантен,
силен и сбит от неговия и мисълта е по-оригинална и
въздействаща. Все пак по всяка вероятност то се отнася към
същия период т.е. към средата на 2-ри век, по-скоро по-рано
отколкото по-късно. В него християнството се представя
като нещо все още ново и непознато на аристократичното
общество, като странно за света и навсякъде подложено на
клевети и преследване от страна и на евреите и на
езичниците. Най-вероятно то е писано по време на
управлението на Антоний Пий и Марк Аврелий. Последният е
имал в младостта си (около 133) учител носещ името Диогнет
и някои свързват получателя на посланието с него. Ако това е
така тогава най-вероятно мястото на написването му е Рим.
Някои отнасят посланието към една по-ранна дата по време
на управлението на Траян и Адриан, други го свързват с Марк
Аврелий, а трети го отнасят към края на 2 век и дори покъсно. Спекулациите относно неговия автор варират от
Аполос през 1-ви век до Стафан през 16. Най-вероятно той ще
остане неизвестен.
Глава 1 – Причина за написване на посланието
Понеже виждам, че ти, най-прекрасни Диогнете желаеш да
научиш начина, по който Бог се почита между християните и
питаш твърде внимателно в какъв Бог вярват те и каква форма
на религия изповядват, така че те всички се отвръщат от света и
презират смъртта докато нито приемат за богове тези, които са
наречени така от гърците нито държат суеверията на евреите; и
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каква е любовта, която имат помежду си; и, накрая, защо тази
нова практика едва сега се е появила на света, а не преди много
време; аз сърдечно приветствам това твое желание и моля Бога,
Който ни е направил и двамата способни и да говорим и да
чуваме да ми даде да говоря така, че преди всичко да мога да
науча, че си бил наставен така, че по никакъв начин да не
съжалявам, че съм направил това.
…
Глава 5 – Обичаите на християните
Защото християните не се различават от другите хора нито по
страна, нито по език, нито по обичаите, които спазват. Защото
те нито населяват техни градове, нито говорят по особен начин,
нито водят живот, който се характеризира с някаква особеност.
Начина на поведение, който те следват не е бил измислен от
някоя спекулация или обсъждане на търсещи хора; нито пък те,
подобно на други, се обявяват за защитници на някоя човешко
учение. Но обитавайки гръцки както и варварски градове,
според това как жребия е определил на всеки и следвайки
местните обичаи по отношение на облекло, храна и останалите
ежедневни неща, те ни показват своя удивителен и поразяващ
начин на живот. Те живеят в собствените си страни, но като
пришелци. Като граждани те споделят всичко с останалите и
все пак понасят всичко като чужденци. Всяка чужда земя за тях
е като тяхната родина и всяко родно място е като земя на
чужденци. Те се женят както всички (останали); те раждат деца,
но не убиват собственото си потомство. Те имат обща трапеза,
но не и общо легло. Те са в плът, но не живеят по плът. Те
прекарват своите дни на земята, но са граждани на небето. Те се
покоряват на законите и все пак чрез своя живот изпълняват
повече отколкото закона изисква. Те обичат всички хора и са
преследвани от всички. Те са непознати и осъдени; те са
предавани на смърт и връщани към живот. Те са бедни и все
пак обогатяват мнозина; лишени са от много неща и все пак
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изобилстват във всичко; те са презрени и все пак в своето
презрение те се прославят. За тях се говори зло и все пак те са
оправдани; те са хулени и благославяни, те са обиждани и
отвръщат на обидата с почит; вършат добро и са наказвани като
злосторници. Когато са наказвани те се радват, като че ли им е
подарен живота. Те са нападани от евреите като чужденци и са
преследвани от гърците и все пак тези, които ги мразят не
могат да намерят каквато и да е причина за тяхната омраза.
Глава 6 – връзката на християните със света
Да обобщим всичко с една дума – каквото е душата за тялото
това са християните за света. Душата е разпръсната във всички
части на тялото и християните са разпръснати по градовете на
света. Душата обитава в тялото и все пак не е тяло и
християните живеят в света и все пак не са от света.
Невидимата душа е пазена от видимото тяло и за християните
се знае, че са в света и все пак тяхната богоугодност остава
невидима. Плътта мрази душата и воюва срещу нея макар
самата тя да не понася никаква вреда защото не може да се
наслаждава на удоволствията; света също така мрази
християните, макар че по никакъв начин не е ощетен понеже те
отричат от удоволствията. Душата обича плътта, която я мрази
и (също така обича) частите на тялото; християните по подобен
начин обичат тези, които ги мразят. Душата е затворена в
тялото и все пак опазва самото това тяло; християните са
поставени в света като в затвор и все пак те са пазители на
света. Безсмъртната душа обитава в смъртна скиния и
християните живеят като пришелци в смъртни (тела) търсейки
безсмъртно обиталище в небето. Душата когато е лишена от
подходяща храна и питие става дори по-добра; по подобен
начин макар и всеки ден да са наказвани броят на християните
нараства. Бог ги е поставил на видно място, което за тях е
незаконно да изоставят.
….
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Стефан Марков
НАШАТА ЕНОРИЯ УЧАСТВА В
ПРАЗНИКА НА НОВИТЕ ДВАМА
СВЕТЦИ В ПЛЕВЕН
Група от 35 души от нашата енория взе
участие в благотворителният празник по
случай канонизацията на Свети Йоан
ХХIII и Свети Йоан-Павел II в Плевен на 17-ти май. По време
на пътуването поклонниците отново бяха подготвени за
събитието от с.Йола с обща молитва, а от о.Валтер с
размишление върху текст от енцикликата Pacem in Terris на
Св.Йоан ХХIII, толкова важна в живота на Църквата, но и в
човешката история.
Църковният храм в Плевен бе пълен до краен предел с
поклонници от трите епархии и от Полша, много гости,
включително от Православната църква и кмета на Плевен, от
малтийския орден, БАН и др.
Литургията започна с внасяне на мощите на Светите папи и бе
отслужена от нашият епископ Монс. Петко Христов в
съслужение с апостолическият екзарх и председател на
Епископската конференция на католическата църква в България
Монс. Христо Пройков, със свещеници от трите епархии, с
представителя на Ватикана в България Монс. Ян Малчек, с отец
Виеслав Пизио – провинциал на Провинцията на
конвентуалците в Полша.
В прочувствената си проповед Монс. Христо Пройков разкри
пред вярващите дълбоката символика на този ден. От една
страна се отбелязваше храмовият празник на енорията в Плевен
– Дева Мария от Фатима, така дълбоко и конкретно свързана с
делото на двамата папи. От друга страна българските католици
и българският народ имат основание да ликуват по-особено за
светостта на тези папи, наричани “българските папи”. Йоан
ХХIII – прекарал 10 години в нашата страна като папски
нунций, с голям дял в развитието на нашата Църква и общество
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и докрая на живота си запазил жив споменът за нашата страна и
видяното тук. Йоан-Павел II – обявил за блажени Монс.
Босилков и още трима свещеници-мъченици, посетил нашата
страна в края на понтификата си и пожелал на народа ни
благоденствие и оневинил го за атентата срещу самия него,
ръкоположил за епископи сегашните български владици.
Акцентирано бе на особеното внимание, което обръща
сегашният папа Франциск на Втория ватикански събор,
канонизирайки двама участници в него – първият свикал
Събора, а вторият – участвал в него. Монс Пройков завърши
проповедта си с думите на “добрия” папа Йоан ХХIII –
“вярвайте в Исус Христос, в Църквата и чрез тях и в Доброто.
Доброто, което винаги ще бъде възнаградено”. В края на
литургията бе осветен голям стенопис, дарение от семейството
на Борислав Лоринков, с фигурите на двамата папи-светци от
двете страни на благославящия Христос.
Тържеството, чудесно организирано от отците конвентуалци
под ръководството на енорийският свещеник отец Ярослав,
завърши с поздравителни слова на двамата епископи, кмета на
Плевен и други гости, с великолепните изпълнения на детски
хор “Звъника” и общински хор “Гена Димитрова” и с изложба
на открито.
А на следващият ден, 18-ти май – неделя, енориашите намериха
в
нашата
църква брошура
за всеки един от
нас
с
биографиите на
двамата светци,
за да разберем
за
техният
нелек път към
светостта – път,
по който трябва
да вървим и
ние.
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Започнахме с 5 деца, свършихме първата учебна година с 23!
Много емоции и много труд, най-вече за да се включи в
организацията на енорията и тази дейност заедно с другите, без
да ограничаваме нищо. Ангажиментът с тези деца, от
понеделник до петък, от 8.00ч до 17.00ч, е голям в много
аспекти, но след първата година, вече и нашият опит се увеличи
и така със сигурно втората година ще ни бъде по-лесна. Сега
сме малко във ваканция и от 28 юли пак на линия. От 1
септември ще се присъединят и нови деца. Групата за 20142015г ще бъде от 30 деца.
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