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Отец Валтер Горра

18 Февруари:
начало на Постното Време

“Ако казваш „стига”, си изгубен. Гледай винаги напред, движи
се винаги, напредвай винаги. Не оставай на едно и също място,
не се отдръпвай, не бъркай пътя”.
Тези думи на свети Августин, от неговите проповеди, ни
повеждат по пътя на Постното Време.
В наша помощ идва и свети Мария Жозе Ескрива, който пише
за Постното време така: “Постното Време поставя пред нас
основни въпроси: расте ли моята вярност към Христа, моето
желание за святост? Расте ли моето апостолическо
великодушие в моя всекидневен живот, в моите обикновени
дейности, между моите колеги, приятели, познати, близки,
роднини...? Всеки да отговори тихо, в сърцето си на тези
въпроси и ще открие, че е нужно обръщане та Христос да
живее в нас, та Неговия образ да се отразява в нашето
поведение. Обръщането е нещо мигновено; посвещаването е
дело за цял живот. Семето на любовта, което Бог сложи в
нашето сърце, се стреми да расте, да се покаже в делата и да
носи плодове, които във всеки момент отговарят на желанията
на Господа. Поради това е нужно да бъдем готови да започваме
отново, да намерим пак в нашето ежедневие светлината и
импулса на първото си обръщане. Поради тази причина ние
трябва да се приготвим с един дълбок изпит на съвестта,
искайки помощ от Господа, за да Го познаем по-добре и за да
познаем по-добре себе си. Ако искаме да се обръщаме отново,ул
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това е единственият път”.
Свети Августин ни учи: “Християнинът и през другите времена
на година трябва да бъде пламенен в молитвите, в постите, и в
милостините. Но тържественото постно време трябва да
стимулира и тези които през другите дни са мързеливи в тези
неща. Дори тези, които през цялата година са старателни в
добрите дела, сега трябва да ги изпълняват с още повече жар.
Животът, който прекарваме в този свят е времето на нашето
смирение и е символизиран от тези дни през които Христа
Господ, който е страдал умирайки за нас един път завинаги,
изглежда че Той се връща всяка година за да страда. В
действителност това, което е направено един път завинаги, та
да се обновява нашия живот, се отслужва всяка година за да го
извикаме в паметта си. Ако трябва да бъдем смирени по сърце с
всичката сила на набожността си, абсолютно истинска през
цялото време на нашето поклонничество, през което живеем
между изкушения, колко повече трябва да бъдем смирени по
сърце през тези дни през които не само, живеейки, ние
прекарваме това време на нашето смирение, но го
символизираме също и чрез подходяща служба? Смирението на
Христос ни научи да бъдем смирени: в смъртта в действително
Той се покори на грешниците; прославата на Христос прославя
и нас: с Възкресението Си Той предхожда Своите верни.”
Апостол Павел казва (2Тим 2,11-12): „ако с Него сме умрели, с
Него ще и оживеем. Ако търпим, с Него ще и царуваме”.
Избрах нарочно думите на двама светци от различни епохи.
Свети Августин, живял четвърти век и свети Мария Жозе
Ескрива наш съвременник: двамата подчертават важността на
Постното Време за християнина. Но когото и да бях избрал от
светците, техните думи по темата щяха да бъдат подобни като
смисъл, принцип и учение.
При всяка епоха на християнството Постното Време намира
своята важност в духовния живот на вярващите, защото е
благодатно време: това са дните на покаяние  за опрощение на
греховете и спасението на душите. Това е време подходящо за
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изкачване към светата планина на Великден.
Пепеляна сряда, денят който винаги е началото на общо
обръщане и покаяние на верните и началото на катехизиса за
новите катекумени, които се приготвят за кръщението си
отслужено по време на Пасхалното Бдение. Денят, който става
за нас врата към благодатно Време за нашето духовно здраве.
Общият дух на молитва, на християнска искреност и на
обръщане към Господа, известявани от откъсите на Светото
Писание, които четем по време на Литургията на този ден, е
изразен  символично в ритуала на пепелта изсипвана над
нашите глави, на който ние смирени се покоряваме в отговор на
Божието Слово.
Освен смисълът който тези обичаи са имали в историята на
религиите, християнинът ги приема в продължение на
изкупителните ритуали на Стария Завет, като строг символ на
нашето духовно развитие през Постното Време, и за да
признаем че нашето тяло, формирано от прах, ще се превърне в
прах, като саможертва за Бога на живота в съединение със
смъртта на Неговия Единствен Син. Затова Пепелялна Сряда,
така както останалите дни на Постното Време, няма смисъл
сама по себе си, а ни води до Възкресението Исусово, което ние
празнуваме обновени и с твърда надежда, че нашите тела ще
бъдат образ на Неговото.
Пасхалното обновяване е провъзгласено за цялото човечество
от вярващите в Исуса Христа, които следвайки примера на
Божествения Учител, постят от имуществата и съблазънта на
този свят, които Лукавият ни представя за да паднем в
изкушения.

Ценността на разкаянието в наше време
Пост и въздържане, заедно с молитва и милосърдие и всяко
добро дело, са част от живота и покаятелна практика на
Църквата. Те отговарят на постоянната нужда за обръщане на
християнина, за искане на прошка на греховете, за измолване
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на Божията помощ за благодарност и хвала към Отца.
В поста е обхванат човека в своята пълнота с тялото и душата:
човекът който има тяло нуждаещо от храна и почивка и
човекът който мисли, планува и моли; човекът, който си
присвоява и се храни от вещи и човекът който ги подарява;
човекът, който е склонен да притежава и да се наслаждава на
имущества и човекът който чувства нуждата за солидарност и
се свързва с другите хора. Пост не е форма на презрение към
тялото, а средство за да укрепва душата, довеждайки я до
способността да отдаде като искрен дар от себе си, телесната
си част. За да бъде постът в истинския смисъл покаятелна
практика на Църквата трябва да има автентичен християнски
религиозен дух. Затова искам да подчертая смисъла и
значението на поста според примера и учението на Исус и
според духовния опит на християнската общност.

Пост според примера и словото на Исус
Постът на християните намира своя нов и оригинален образ в
Исус. Вярно е че Учителят не възлага по ясен начин някаква
особена практика за поста. Но напомня постоянно нуждата от
пост за да се борим срещу Лукавия и през целия Си живот, и в
особени важни моменти. Изтъква важността му и показва духа
и стила според които трябва да го живеем.
Четирийсет дни на пост предхождат духовната борба с
“изкушенията”, която Исус изживява в пустинята и побеждава
с прилагане на Словото Божие: “не само с хляб ще живее
човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста”. Със Своя
пост Исус се приготвя да изпълни Своята мисия в синовно
послушание към Отца и в любовно служение към човеците.
Гледайки практиката и ценността на поста в Израел, Исус
потвърждава вътрешния и религиозен смисъл, и отказва всяка
форма на външни и лицемерни поведения (виж Мт 6,1-6.16-18):
пост, молитва и милосърдие са дело за жертва и любов
направени към Отца. Те са основна причина за да тръгнат след
Христос Неговите ученици.
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Когато Го попитаха по каква причина Неговите ученици не
постят според обичаите практикувани в Юдейските земи  Исус
отговаря: “Докле е с тях младоженецът, те не могат да
постят” (Мк 2,19). Покаятелната практика на поста не е
подходяща за да се докаже радостта на сватбено съпричастие
на учениците с Исус. Но веднага той допълва: “о ще дойдат
дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония
дни ще постят” (Мк 2,20).
В тези думи Църквата намира поканата за поста, като знак на
съпричастие на учениците в Страданието и Смъртта на
Господа, и като форма на духовен култ и на бдително очакване,
което става все по-напрегнато в служението на Святото
Пасхално Тридневие.
Изложението на Христа и на Неговата Смърт и Неговото
Възкресение е решително за да изразява християнския смисъл
на поста, както всяка друга форма на умъртвяване. “който иска
да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста
си и Ме последва” (Мк 8,34). В действителност в следването на
Христа и Неговия славен Кръст, християнинът намира своята
идентичност и силата за да живее плодотворно покаянието.

Покаятелните дни на поста
Постът и въздържането, в християнството, проявява също и
обществена ценност: поканен на пост не е само единичния
отделен вярващ, а цялата християнска общност на учениците
Исусови. За да се покаже обществения характер на
покаятелната практика, Църквата определя, че вярващите
постят през едни и същи времена и дни: така цялата църковна
общност става покаятелна общност.
Дните за пост, както пише Папа Павел VI, “са избрани от
Църквата измежду тези, които през литургическата година, са
по-близки до Пасхалната Тайна на Христос или се налагат от
особени нужди на църковната общност”.
От първите векове пасхалния пълен пост се пази на Велики
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Петък и ако е възможно Великата Събота до Пасхалното
Бдение. Така също е важно да се започне Постното Време с
пълен пост на Пепелялна Сряда.
Докато поста на Пасхалното Тридневие е знак за общото
съпричастие със Смъртта на Господа, този в началото на
постното време е посочен за изповядването на греховете, за
умоляване на прошката и за волята за обръщане.
Също и петъците на всяка седмица от годината, са дни
благосклонни и многозначителни за покаятелната практика на
Църквата,
Християнския смисъл на поста и въздържането ще подтиква
вярващите не само да поддържат по-голяма умереност в
живота, но и да прилагат по-ясно и по-смело изборите си в
днешния живот и ангажиментите приети чрез кръщенето.
Да си припомним някой постъпки, които могат да накарат
човека да стане слуга на излишъка и дори съучастник на
неправдата:
− консумирането на храна без норма, придружено понякога

от безкрайно разхищение;
− прекомерната употреба на алкохол и цигари;
− натрупването на излишни вещи, приемайки  безкритично

модата и всяка търговска реклама;
− анормалните разходи, които понякога придружават

празниците;
− френетичната активност, която не оставя място и време за

тишина, за размишление и молитва;
− прекаленото ползване на телевизия и други електронни

средства, които могат да водят до зависимост, да пречат
на личното разсъждение и диалога в семейството и с
други хора.

Християните са поканени от Христовата благодат да постъпват
“като чеда на светлината” и следователно да не участват “в
безплодните дела на тъмнината” (Еф 5,8.11). Така
практикувайки правилно пост в тези и други сектори на личния
и социална си живот, християните не само правят себе си
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солидарни с тези, дори не-християни, които ценят умереността
на живота както съществен елемент на моралното
съществуване, но и в същото време дават ценно свидетелство за
вярата с верни ценности в човешкия живот, подпомагайки
достигането на  духовност от която всеки човек има нужда.

Пост и свидетелството на любовта
Стилът с който Исус поканва учениците да постят, учи че
умъртвяването е упражнение на суровостта у този, които я
практикува, но не трябва да стане причина за тежест и тъга.
Поведението трябва да е спокойно и радостно. Нежното
внимание към другите е основна характеристика за
християнския пост, винаги свързвано с любовта.
Икономическият резултат от лишаването от храна или от други
имущества не трябва да обогатява този, който пости, а трябва
да бъде в ползва за нуждаещи се ближни. “Християните трябва
да дават на бедните, толкова, колкото, чрез поста, успеят да
спестят, казва Didascalia apostolorum от третия век (книгата е
позната също със заглавието “Католическо учение на дванайсет
апостоли и светите ученици на нашия Спасител”). По този
смисъл постът трябва да стане конкретен знак на съпричастие с
тези, които страдат поради глад, и форма на споделяне и на
помощ към тези, които полагат усилия за да изграждат
социален живот по-праведен и по- човешки.
Църквата се чувства задължена да изживее и да предложи, в
духа на Евангелието, практиката на разкаянието, като знак и
импулс за поеме на отговорност в ситуациите на нужда и да
подпомага хората, семействата и общностите да се справят с
ежедневните проблеми на живота.
И ние като част от Майката Църква, като нейни чеда, да
тръгнем тази година с нови сили, желания, надежди за едно
вътрешно обръщане, което ще стане видимо чрез нашите дела и
чрез плодовете, които от това Постно Време ще получаваме от
Бога.
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Папа Франциск

Изповядвам едно кръщение

(Генерална аудиенция, 13 ноември 2013
г.,площад „Св. Петър“)

„Скъпи братя и сестри, добър ден!
В Символа на вярата, посредством който
всяка неделя изповядваме нашата вяра,

казваме: „Изповядвам едно кръщение за опрощаване на
греховете”. Става дума за единственото споменаване на някое
от тайнствата в цялото Верую. Всъщност кръщението е
„вратата” на вярата и християнския живот. Възкръсналият Исус
остави на Апостолите тази заръка: „Идете по целия свят и
проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и
бъде кръстен, ще се спаси” (Мк 16, 15-16). Мисията на
Църквата е да евангелизира и прощава греховете чрез
тайнството Кръщение. Но нека се върнем към думите във
Веруюто. Откъсът може да бъде разделен в три точки:
„изповядвам”, „едно кръщение”, „за опрощаване на
греховете”.
1. „Изповядвам”. Какво ни казва това? Това е един тържествен
термин, който показва голямата важност на обекта, т.е. на
Кръщението. Всъщност, произнасяйки тези думи, ние
изразяваме нашата истинска идентичност на Божии чеда.
Кръщението, в истинския смисъл на думата, е личната карта на
християнина, неговото удостоверение за раждане, както и
удостоверение за раждане в Църквата. Всички вие знаете деня,
в който сте били родени и празнувате рождения си ден, нали?
Всички ние празнуваме рождения си ден. Ще ви задам един
въпрос – нещо, което съм правил и друг път, но ще го сторя
пак: Кой от вас си спомня датата на своето собствено
Кръщение? Вдигнете ръка: малко са (като не питам епископите,
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за да не ги поставям в неудобно положение…). Но нека
направим нещо: днес, когато се върнете вкъщи, попитайте в кой
ден сте били кръстени, потърсете, защото това е вторият ви
рожден ден. Първият рожден ден е когато сте били родени за
живот, а вторият рожден ден е когато сте се родили за
Църквата. Ще направите ли това? Това е една задача за
домашна работа: да потърся деня, в който съм се родил в
Църквата, и да благодаря на Господ, защото в деня на
Кръщението Той ни отвори вратата на Своята Църква. В
същото време, в Кръщението нашата вяра е свързана с
опрощаването на греховете. Тайнството Покаяние или Изповед,
всъщност е като едно „второ кръщение”, което има за цел най-
напред да го консолидира и поднови. В този смисъл, денят на
нашето Кръщение е точката на тръгване по един прекрасен път,
един път към Бог, който продължава през целия живот, един
път на обръщане, който непрестанно бива подкрепян от
тайнството Покаяние. Помислете за това: когато отиваме да се
изповядваме за нашите слабости, за нашите грехове, ние
отиваме да искаме прошка от Исус, но също така отиваме и за
да подновим Кръщението с тази прошка. И това е хубаво, все
едно всяка изповед ние празнуваме деня на нашето Кръщение.
В същото време, изповедта не е настаняване в някаква стая за
мъчения, тя е празник. Изповедта е за кръстените! За да остане
чиста бялата дреха на нашето християнско достойнство!
2. Вторият елемент: „едно Кръщение”. Този израз припомня
един друг израз на Св. Павел: „Един само Господ, една само
вяра, едно само кръщение” (Еф 4, 5). Думата „кръщение”
буквално означава „потапяне”, а всъщност това тайнство
представлява едно истинско потапяне в смъртта на Христос, от
която заедно с Него възкръсваме като нови твари (срв. Рим 6,
4). Става дума за един съд на повторно раждане и освещаване.
Повторно раждане – защото се извършва онова раждане от вода
и Дух, без което никой не може да влезе в небесното царство
(срв. Ив 3, 5). Освещаване – защото посредством Кръщението,
човешката личност бива преизпълнена с благодатта на Христос,
„истинската светлина, която осветява всеки човек” (Ив 1, 9), и
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прогонва мрака на греха. Ето защо, в кръщелната церемония на
родителите се дава запалена свещ, в знак на това осветяване;
Кръщението ни осветява отвътре със светлината на Исус.
Подсилен от този дар, кръстеният е призван той самият да
стане „светлина” – светлината на вярата, която е получил, – за
братята, по-специално за онези, които са в мрака и които не
зърват проблясъци на светлина в хоризонта на живота си.
Можем да се запитаме: за мен Кръщението е един факт от
миналото, изолиран на някаква дата – онази, която днес ще
търсите, или е една жива реалност, която засяга моето
настояще, във всеки един момент? Чувстваш ли се силен със
силата, която Христос ти дава със Своята смърт и Своето
възкресение? Или се чувстваш сломен, безсилен? Кръщението
дава сила и светлина. Чувстваш ли се осветен от онази
светлина, която идва от Христос? Ти дали си мъж или жена на
светлината? Или си една тъмна личност, без светлината на
Исус? Необходимо е да вземем благодатта на Кръщението,
което е един дар, и да станем светлина за всички!
3. И накрая, кратко спиране върху третия елемент: „за
опрощаване на греховете”.
В тайнството Кръщение биват опростени всички грехове –
първородния грях и всички лични грехове, както и наказанията
за греховете. С Кръщението се отваря вратата за един истински
нов живот, който не е обременен от тежестта на негативното
минало, а произтича от красотата и добрината на небесното
царство. Става дума за една мощна намеса на Божието
Милосърдие в нашия живот, за да бъдем спасени. Тази
спасителна намеса не премахва слабостта на нашата човешка
природа – всички сме слаби и всички сме грешници; също не
ни освобождава от отговорността да искаме прошка всеки път,
когато сгрешим! С други думи, не мога да се кръщавам повече,
но мога да се изповядвам и по този начин да подновявам
благодатта на Кръщението. Това е все едно да сме се кръстили
втори път. Господ  Исус е толкова добър, че никога не се
уморява да ни прощава. Дори и когато вратата, което
Кръщението ни е отворило, за да влезем в Църквата, малко се
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затваря, заради нашите слабости и поради нашите грехове, дори
тогава Изповедта я отваря отново, именно защото е като едно
второ Кръщение, което ни прощава всичко и ни осветява, за да
вървим напред със светлината Господня. Нека вървим напред
по този начин – радостни, за да живеем живота с радостта на
Исус Христос; и това е една благодат от Господ”.

През Постното Време предлагам да четем всеки ден Светото
Писание. По-точно говоря за няколко послания от Новия Завет.
Както всички знаем, Новия Завет е формиран от:
4 Евангелия (Матей, Марко, Лука, Йоан)
Деяния на Апостолите (писана от свети Лука)
13 послания от Свети Павел Апостол
1 послание до Евреите (непознат автор но е “одобрено” от
Свети Павел Апостол и от него изпратено)
Книгата Откровението на Апостол Йоан
7 послания, наричани съборни или католически (двете думи
означават “универсални”). Тези послания са: 1 на апостол Яков,
2 на апостол Петър, 3 на апостол Йоан, 1 на апостол Юда.
Всяка неделя на постното време (5 недели с изключение на
неделята на Връбница), след литургията ще говоря накратко за
всяко от тези 7 послания, и през следващата седмица всеки ще
може да чете посланието върху, което вече говорих, за да
размишлява върху него. Ето програмата за петте недели:

22 февруари: посланието на Яков
1 март първото послание на Свети Петър
8 март второто послание на Свети Петър
15 март първото послание на Свети Йоан
22 март второто послание на Свети Йоан

третото послание на Свети Йоан
посланието на Свети Юда

Поканени сте всички да останете след Светата Евхаристия на
беседата за да се запознаем още повече със Словото Божие.
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Емилия Големанова

ЕДИНСТВО В
РАЗНООБРАЗИЕТО

По това ще ви познаят всички,
че сте мои ученици,

АКО ИМАТЕ ЛЮБОВ ПОМЕЖДУ СИ
(Йоан, 13:35)

Още една „малка крачка” към една, свята, вселенска и
апостолска Църква бе направена и тази година по време на
поредната Молитвена седмица за християнско единение (18-25
януари 2015 г). Волята това да се случи беше демонстрирана на
общата молитва за християнското единение и в Русе на 21
януари, която тази година се проведе в храма на Баптистката
църква. Участваха четири християнски общности, заедно с
техните духовни наставници - пастор Ивайло Сяров (Баптистка
църква), отец Дирайр (Арменска апостолическа църква), пастор
Даниел Топалски (Методистка църква) и отец Валтер Горра
(Католическа църква).
Акцент на тазгодишната Седмица на молитва за християнско
единение е Евангелието от Йоан 4:1-42 – разговорът между
Исус и самарянката за жаждата и живата вода.
Кой е пътят на единството, по кой път трябва да поемем,

че да пием от Извора на живота, който е Исус Христос?
Кой е пътят за единство, който наистина зачита нашето

разнообразие?
Тези са двата отправни въпроса, върху които бяхме поканени да
размишляваме през тази седмица и които бяха в основата на
съвместното богослужение.  А „пътят” и „водата” бяха
използваните символи, израз на видимото християнско
единство.
Основен акцент на срещата бе проповедта на отец Дирайр. В
началото той насочи вниманието ни и към други подобни
моменти в библията, в които отношението на Исус ни учи, че
срещата с тези, които са различни от нас, може да помогне за
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нашето израстване. След това изложи размислите си върху
евангелието на св. Йоан за срещата на Христос със
самарянката. Макар самаряните да са били смятани за еретици,
Исус не се поколебава да се доближи до нея. Като я моли да Му
даде вода, Той иска да утоли не само физическата си жажда, но
и желанието си за диалог с жената и да я призове към
обръщане. Примерът на Исус ни насърчава да търсим
искрена среща с другите, да подхождаме с любов и
толерантност към „различния“.
Папа Франциск, разсъждавайки също върху тази библейска
сцена, в своето заключително обръщение към религиозните
водачи, които се събраха в Базиликата „Св. Петър извън
стените“ в Рим казва: „За да се разбираме взаимно, за да
израстваме в любов и истина, трябва да спрем, да се приемем
и да се вслушаме един в друг. По този начин вече започваме да
изживяваме единството. Единството е пътуване, то никога не е
застой, винаги е път.“
Независимо към коя Църква принадлежим, всички имаме една
отправна точка в нашата вяра – Бог е тайна, която надхвърля
границите на човешкото разбиране. Търсенето на
християнското единство ни кара да признаем, че нито една
християнска общност не притежава всички средства, за да
достигне до изворите в дълбините на божествената тайна. Ние
имаме нужда от вода, нуждаем се от помощ, всички се нуждаем
от помощ! Колкото по-голямо е нашето единство, толкова
повече ще споделяме нашите съдове за вода и толкова повече
нашите въжета ще се сплитат и ще стават по-дълги, толкова по-
лесно ще проникнем в дълбините на кладенеца на Божията
тайна.
Пак папа Франциск казва: „Християнското единство не може да
бъде плод на изтънчени теоретични дискусии, в които всяка от
страните опитва да убеди другата в твърдостта на своето
мнение. Синът Човешки тогава ще дойде и ще ни види да
спорим. Трябва да осъзнаем, че за да постигнем дълбините на
Божията тайна ние се нуждаем един от друг, имаме нужда от
срещата с другия, да се предизвикаме взаимно под
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водачеството на Светия Дух, който хармонира различията,
преодолява конфликтите и ни води към помирение.
Християнското единение означава да вървим заедно".
Всички, които наистина известяват Исус, предлагат диалог в
любовта, готови са да се поучат от другите и да уважават
различията. Мисията ни изсква да се научим да пием жива вода,
без да обсебваме кладенеца. Той не ни принадлежи. Ние само
черпим живот от кладенеца, от кладенеца с жива вода, който ни
е дал Христос.
Но не само ние, хората, сме жадни! Жаден е и Исус, жаден е
Бог! Точно в 12 ч. римско време, в неделния ден, 25 януари,
последния от молитвената седмица за единението, папа
Франциск се показа от прозореца на папския апартамент в
Апостолическия дворец, за да измоли молитвата „Ангел
Господен“, заедно със стеклите се на площад „Св. Петър“
поклонници и каза следното: „Бог, Който стана човек, направи
нашата жажда Своя – не само жаждата за материална вода, но
преди всичко жаждата за един изпълнен живот, за един живот,
свободен от робството на греха и смъртта. В същото време, със
своето въплъщение Бог вложи Своята жажда – защото и Бог
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изпитва жажда – в сърцето на един човек: Исус от Назарет. Бог
изпитва жажда за нас, за нашите сърца, за нашата любов, и
вложи тази жажда в сърцето на Исус. Следователно, в
сърцето на Исус се срещат човешката и божествената жажда. И
желанието за единство на Неговите ученици произтича от тази
жажда. Това желание е изразено в молитвата, издигната към
Отец преди Страданието: „Да бъдат всички едно“ (Йоан 17).
Онова, което искаше Исус, бе единството на всички! Дяволът –
знаем за него – е баща на разделенията, той винаги разделя,
непрестанно предизвиква войни, влече със себе си толкова зло.
Нека тази жажда на Исус да стане завинаги и наша жажда! И
така, да продължаваме да се молим и да сме ангажирани за
пълното единство сред Христовите ученици, в разбирането, че
Той самият е на наша страна и ни подкрепя със силата на Своя
Дух, за да стигнем по-близо до тази цел. Нека поверим тази
наша молитва на майчиното застъпничество на Дева Мария,
Майка Христова и Майка на Църквата, та Тя да обедини всички
нас като една добра майка“.
Кой е пътят на единството? Отговорът е много кратък – пътят
на любовта!

Сестра Терезита

Изживей спокойно този ден!

Всички ние имаме дни, които започват лошо.
Има дни, в които се чувстваме на дъното,
ядосани, сами, изцяло без сили. Дори само

мисълта че трябва да се изправим ни изморява.
При това, опасности има навсякъде. Чувстваме се измамени,
напрегнати и тъжни.
В такива случаи у нас се проявяват странни симптоми, както
желание да си изгризем ноктите, или  желание да унищожим
три парчета шоколадова торта.
Тогава какво можем да направим за да се появи у нас
усещането за един топъл и ароматен хидромасаж? Лесно!
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На първо място  не избягвай трудните моменти,  посрещай ги!
На второ място, отпусни се и дишай дълбоко! Медитирай ако
можеш. Направи една спокойна разходка и отдалечи от себе си
всяка негативна мисъл.
Приеми факта, че от време на време трябва да забравяш всичко,
което се отнася до твоята работа.
Старай се да намериш нови перспективи, с които да
преосмислиш своя живот.
Освен това, ако ти имаш вина направи първата крачка и поискай
извинение.
Никога не е късно. Ако обаче другите имат вина,  имай смелост
и го кажи открито "не е правилно това, което правиш!'  Бъди
категоричен без да бъдеш агресивен!
Не ти струва нищо да го направиш без гримаса. Трябва да се
чувстваш горд от това, което си, без да си арогантен.
Освен това, не губи възможността да се надсмееш над самия
себе си. Това е по-лесно ако си с позитивни хора.
Живей всеки ден така, като че ли е последен за теб.
Един ден той ще дойде!
Не се страхувай да посрещаш задачи, които ти се струва че са
по- големи от теб. Понякога е дори по-мъдро да се рискува.
Не се колебай много. Осъществявай мечтите си! Защото
всъщност не е ли това целта на живота?
И аз мисля така! Приятен ден!

1 януари 2015 Иван Георгиев Чепов

18 януари 2015 Петър Иванов Минев


