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Отец Валтер Горра

Водата и
кръщението

С тази статия искам основно да разгледаме темата за водата в
религиите и по-точно християнството. Ще се съсредоточим
върху кръщението, Тайнството, което искаме да си припомним
през тази година, и за което в миналия брой на „Заедно“,
четохме думите на Папа Франциск. Тайнството, което е първо
между Тайнствата на Християнското Въведение, заедно с
Миропомазанието (или Кризмание) и Светата Евхаристия, за
които ще говорим в бъдеще.
Моята цел не е да се задълбочавам в интересната тема от
гледна точка на науката, но не мога напълно да избягам от
научната трактовка.
Водата е основен елемент на живота. Където няма вода няма
живот. Човешкото тяло е съставено от 75% вода. Нуждата от
вода за човека е с по-голям приоритет, от нуждата за  храна.
Без храна човека, според  това което ни казва науката, може
средно да живее двадесетина дни, докато без вода най-много
десет дни, като и в двата случая здравето на човека ще бъде
много увредено.
Когато се изследват планетите, първото което се търси е дали
на тях присъства вода, като надеждата е да има някаква форма
на живот.
Водата е основен елемент на живота в нейната химическа
„скромност“: H2O.
Свети Франциск от Асизи в своята „песен на тварите“ пише за
нея: „Благословен си ти Господи, за сестрата вода, която е
много полезна и скромна, и ценна и чиста“.
Под всяка форма в която ние я познаваме, водата украсяваул
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нашата планета Земя: дъжд, сняг, реки, езера, морета…
Колко е писано за нея, и колко още може да се пише, за този
елемент, който е най-разпространен в нашата планета.
Нормално е тогава във всичките религии да се обръща особено
внимание на нея и да се  ползва в техните ритуали.
Водата, която дава живот; водата, която утолява нашата жажда;
водата, която възстановява нашето тяло чрез неговото
измиване… тези „свойства“ на водата чрез нейното ползване в
религиозните  ритуали придобиват форма в духовността на
човека.
Още в Стария Завет водата играе роля на „герой“ в не малко
събития в Историята на Спасението. Ще дам само няколко
избрани примера от Библията, но списъка е много по-дълъг:
Още в началото на Библията се споменава, в книгата Битие
втори стих: „Дух Божий се носеше над водата“.; в седма глава
водата е „герой“, заедно с Ной е и потока, който обновява
лицето на Земята и човечеството; водите на Червено Море се
отвориха пред Моисей и пред Израилевия народ: „Моисей
простря ръката си над морето, и през цялата нощ Господ
тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето
суша; и водите се разцепиха. И тръгнаха Израилевите синове
посред морето по сухо: водите бяха тям като стена отдясно и
отляво“ (Из 14,21-22); в Изход Бог, видя жадния народ, и казва
на Мойсей: „Излез пред народа…: ето, Аз ще застана пред тебе
там на скалата в Хорив, а ти ще удариш в скалата, и от нея ще
протече вода, и народът ще пие“ (Из 17,5-6); за Иезекиил
водата става елемент, чрез който човечеството ще се очисти:
„Ще ви поръся с чиста вода, - и вие ще се очистите от всички
ваши скверноти, и от всички ваши идоли ще ви очистя“ (Иез
36,25).
Новият Завет не само продължава в тази линия но я акцентира
още повече, тръгвайки от Кръщението на Исус: „И като се
кръсти, Исус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се
небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща
върху Него. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е
Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“ (Мт 3,16-
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17).
Това събитие, Кръщението Исусово, се придружава от думите
на Исус към Никодим: „истина, истина ти казвам: ако някой се
не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие.
роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Недей се
чуди, задето ти казах: вие трябва да се родите свише“ (Йо 3,5-
7).
Разговорът между Исус и Самариянката е провокиран от
водата, от молбата на Исус към нея („дай Ми да пия“), до
обяснението на Исус („да би знаяла дара Божий, и кой е Оня,
Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и
Той би ти дал вода жива… а който пие от водата, която Аз ще
му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам,
ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен“). Затова
можем да го разберем и чрез думите на пророка Иеремия:
“Които отстъпват от Мене, ще бъдат на пръст написани, защото
оставиха Господа, извора на жива вода” (Ие 17,12).
Практиката на Кръщението с вода се приема от Апостолите.
Аостол Филип: „Филип отвори устата си и, като начена от това
Писание, благовести му за Иисуса. И както си вървяха по пътя,
стигнаха до една вода; и скопецът рече: ето вода; какво ми
пречи да се кръстя?“ (Деян 8,35-36). Свети Павел също ни
говори за кръщението: „Той ни спаси не поради делата на
праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез
банята на възраждането и обновата от Духа Светаго“ (Тит 3,5) и
„за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото“ (Еф
5,26).
Не трябва да забравяме и момента на смъртта на Исус на
Кръста „когато един от войниците пробожда с копие ребрата
Му, и веднага изтече кръв и вода“ (Йо 19,34). Това винаги е
било тълкувано като дар от Исус за нас, като Евхаристията
(Кръв) и Кръщението (Вода).
Преди да продължим нататък, искам да почертая нещо много
важно по тази тема. Във всичките тези събития, водата е
„герой“, но и инструмент в ръцете на Бога и ползвана от Него в
Неговия план за Спасението  на човека. Следователно водата не
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е магически елемент сама по себе си, а елемент който има
своите закони (открити от химията и физиката), дадени и от
Бога. Същия елемент, Бог ползва въздавайки му „задача“ в
духовната сфера.
За кръщението водата е необходимия елемент. Между
християнските Църкви от различните деноминации, за
взаимното признание на кръщението, прието от човек трябва да
се прецени дали то отговаря на тези три условия:
- във водата или с водата;
- в името на Бога – Пресвета Троица;
- в изповядването на апостолическата вяра, изразена с
формулите от Новия Завет (Мк 8,29, 1Кор 12,3, Фил 2,5-11,
1Тим 3,16 и др.) или чрез символите на вярата и по-точно този
на Апостолите или на Никео - Константинополския.
След като разгледахме Светото Писание сега да видим и
Традицията на Църквата. Представям ви текст от книгата
„Дидахе“, наричана Учението на Господ чрез Дванадесетте
Апостоли за неверниците. Това е раннохристиянско съчинениe
от 2 век след Христа (ок. 150-180, по други сведения 80-100 г.
след Христа), което е написано вероятно в Сирия от различни
неизвестни автори. Това е най-ранния църковен ред на
Християнството: А що се отнася до кръщението, кръщавайте
така: след като по-рано кажете всичко това, кръщавайте в
името на Отца и Сина и Светия Дух, в течаща вода. Ако нямаш
течаща вода, кръсти в друга вода; ако не можеш да кръстиш в
студена, кръсти в топла. Ако нямаш нито едното нито другото,
излей върху главата три пъти в името на Отец, Син и Светия
Дух“.
Тертулиан (155-230г) обяснявайки че Кръщението ни прави
последователи на Исус Христос, приел образа на рибата и на
водата. Първите християни използват изображението на риба,
като тайнствен знак по времето на гоненията. Думата риба на
гръцки се изписва Ἰχθύς (= ихтус) и
буквите са инициалите на: 'Ιησοῦς
Χριστός Θεoῦ Υιός Σωτήρ (Исус
Христос Син Божи Спасител).
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Тертулиан казва: „ Ние, рибките се раждаме от водата, според
Рибата наша - Исус Христос“.
След всичко казано, много добре се разбира, обяснението от
Катехизиса на Католическата Църква (1214-1215.1224-
1225.1228) че Кръщението е наречено така според централния
обред, чрез който се извършва: „кръщавам" (от гръцки
βαπτίζειν) означава „потопявам", „потъвам", потапянето във
вода символизира погребението на оглашения в смъртта на
Христос, откъдето той излиза чрез възкресението с Него като
„нова твар" (2Кор 5,17; Гал 6,15). Това тайнство се нарича още
„банята на възраждането и обновата от Духа Светаго" (Тит З,5),
защото то означава и осъществява това раждане от водата и
Духа, без което „никой не може да влезе в Божието
Царство" (Йо З,5).
Нашият Господ доброволно се подчини на Кръщението на
свети Йоан, предназначено за грешниците, за да „изпълни всяка
правда“. Тази постъпка на Исус е проява на неговото
„понижение". Тогава Духът, който витаеше над водите при
първото сътворение, слезе върху Исус като прелюдия на новото
сътворение и Отец показва Исус като Свой „възлюбен Син".
В Своята Пасха Христос отвори за всички хора изворите на
Кръщението. Всъщност Той беше говорил вече за Своето
страдание, което щеше да претърпи в Йерусалим като за
„Кръщение", с което Той трябваше да бъде кръстен. Кръвта и
водата, които протекоха от прободения хълбок на разпнатия
Христос, са образи на Кръщението и на Евхаристията, тайнства
на новия живот: оттогава е възможно „да се родиш от вода и
Дух", за да влезеш в Небесното Царство (Йо З,5).
„Виж къде си кръстен, откъде идва Кръщението, ако не от
Кръста на Христа, от смъртта на Христос. Там е цялата тайна:
Той страда за теб, само в Него ти си изкупен, само в Него ти си
спасен"(свети Амврозий).
Кръщението е следователно една „водна баня", в която
нетленното семе на Словото на Отца произвежда своя
оживототворяващ ефект.  Св. Августин ще каже за
Кръщението: „Словото съединява с материалния елемент и
става тайнство."
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Благословената
Вода

В продължение на предишните страници
искам да спра нашето внимание върху
благословената (осветената) вода. Темата

е силно обвързана с предходната статия.
Между знаците които Църквата ползва за да се благославят
вярващите е този на водата. Той е приет от древните обичаи и
традиции, предхождащи християнството.
Благословената вода напомня на вярващите Господа Христа; в
Него е божия благослов, който Той излива над нас; Самия Той е
нарекъл Себе Си “жива вода” и възстановява за нас
Кръщението, Тайнството на водата, знак на благословия, който
ни спасява.
С  благословията на водата ние възпоменаваме Христос, живата
вода и Тайнството на нашето ново раждане от водата и от
Светия Дух.
Всеки път когато сме поръсвани, или правим с нея знака на
кръста във влизането в църквата или в нашите домове,
благодарим на Бога за великия дар на Кръщението и
изпросваме Неговата помощ, за да потвърждаваме с живота си
това, което ни е било предадено чрез вярата:
“Ще ви поръся с чиста вода, - и вие ще се очистите от всички
ваши скверноти, и от всички ваши идоли ще ви очистя. Ще ви
дам ново сърце и нов дух ще ви дам; ще взема из вашата плът
каменното сърце и ще ви дам сърце от плът” (Из 36,25-26).
В молитвата за благословия на водата свещеникът казва: “Да
бъде благословен Господи, Всемогъщи Боже, Който в Христа,
жива вода на нашето спасение, ни попълни от всяко
благословение и ни направи нов твар.
Направи така, чрез поръсването и набожното ползване на тази
вода, да възпоменаваме реалността на Кръщението, защото
очистени и усилени с Благодатта на Твоя Дух, възстановяваме



7

вътрешната младост и ходим постоянно в новостта на живота”.
И продължава с тези думи:
Всемогъщи Боже, Който в светите знаци на нашата вяра
обновяваш чудесата на сътворението и на изкуплението,
благослови тази вода и направи така, че всичките родени в
Кръщението да бъдат благовестители и свидетели на Пасхата,
която винаги обновява Твоята Църква”.
И свещеникът поръсвайки себе си и вярващите казва:
“Обновявай в нас, Господи, в знака на тази благословена вода,
спомена на Кръщението и присъединяването с Христа Господа,
разпънат и възкръснал за нашето спасение.
Въз основа на по-горе казаното, искам да подчертая правилното
ползване на осветената вода от тези, които я искат за домовете
си:
• няма във водата нищо магическо;
• нейното ползването е придружено от вярата, а не от

суеверието;
• хубаво е да я имаме вкъщи, в една купа, близо до входната

врата, така да се кръстим с нея преди да излизаме и когато
се прибираме, и в началото на нашите молитви;

• няма нужда да се пие или да си мием очите или цялото лице с
нея. Достатъчно е да се кръстим с нея;

• всеки път когато се кръстим с благословената вода
изповядваме нашата вяра в Пресвета Троица и в Исус
Христос нашия Спасител;

• да си припомняме всеки път и нашите обещания, които
дадохме в момента на кръщението си: “отричате ли се от
Сатаната? От всичките му суети? От всичките му дела?
Отричам се;”

• да излизаме от къщи благословени от Бога и целия ни ден да
бъде под Неговата Светлина и да Го благославяме с
нашите думи, мисли, дела;

• да се върнем у дома, благодарни на Бога за всичко, и да се
кръстим пак в Неговото име.

Благословени сме от Бога и ние го хвалим, благославяме го,
покланяме му се, славословим го, благодарим му заради
великата му Слава.
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Кръстен Път

“Страданието Исусово
е най-великото дело
на Божията Любов”

(Свети Павел от Кръста)

Кръстния Път води християнската общност
и всяко лице да изживее духовно, пътя на
спасението, който Христос е изпълнил до

Голгота. Това е велика молитва, която излиза от
размишлението върху Страданието Господне в неговите етапи,
от съда до гроба, за да "експлодира" във Възкресението.
Нашият живот има за цел да подчертае нашата вяра в Бог Отец,
Син и Свети Дух, и е насочена към извора на нашето спасение:
Исусовия Кръст. "Той Сам възнесе с тялото Си нашите грехове
на кръстното дърво, за да бъдем мъртви за греховете и да
живеем за правдата: чрез Неговата рана се изцерихте" (1 Петър
2,24).
Нашето "ежедневно ходене" трябва да бъде осъществявано
"имайки пред погледа ни началото и завършека на вярата -
Исуса, Който, заради наградата на радостта, която Му
предстоеше, изтърпя разпване на кръст, като презря позора, и
седна отдясно на Божия престол" (Евреи 12,2). Исус със Своето
Страдание и Своята Смърт същевременно се приближи до
всички онези хора, които страдат, заради различни причини и
страда заедно с тях. Но всеки човек, с Божията Благодат, по
примера на Симон Киренееца, може да подпомага Исус, като
носи част от кръста на цялото човечество и се включва в
спасителното дело на Бога. Тогава не е само смелостта на човек
да "се отрече от себе си, да носи кръста си всеки ден и да
следва Исус ", но е смелостта да поема и кръста на други хора.
Говорим за един важен аспект да се сложи в центъра на нашия
живот Изкупителния Кръст, докато света се отказва от Него: "а
на мене да не ми дава Господ да се хваля, освен с кръста на
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нашия Господ Исус Христос, чрез който за мене светът е
разпнат, и аз за света" (Гал 6,14) "понеже мнозина, за които
често съм ви говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват
като врагове на Христовия кръст" (Филипяни 3,18).
През постното време, особено, да размишляваме върху
Страданието на Исус Христос, означава да влезем по-силно в
тази Тайна, да се съединяваме с Исус до Голгота, да разберем
Неговата любов и ние да Го обичаме и да обичаме всеки човек
като наш брат и наша сестра. Всеки петък и особено на Велики
Петък да изживеем тази набожна практика. Тя може да бъде
само полезна за нашата вяра.
В този брой на бюлетина ви “подарявам” размишление върху
спирките на Кръстния Път.

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин
Покланяме Ти се Исусе Христе и Те благославяме
Защото чрез Светия Си Кръст си изкупил света

1 - Исус е осъден на смърт.
Любовта гради върху истината.
Господи, Ти отговори на Пилат: "Аз затова се родих и затова
дойдох на света, за да свидетелствам за истината; всеки, който е
от истината, слуша гласа ми." Ето, сега чуваш несправедливата
присъда и мълчиш.
Истината няма нужда да се отбранява, рано или късно тя и така
ще победи. Лъжата ще бъде разобличена дори, когато носи
печата на властта.
Господи, дай ни винаги да помним, че основата на любовта е
истината и в нея е силата.

2 - Исус приема кръста на рамото си.
Любовта приема кръста.
Любовта не живее за себе си, но винаги всичко върши за
ближния. Господи, Ти прие кръста за нас и затова го вземаш с
радост. В Твоя кръст беше укрито всяко добро. Дай ни да
проумеем, че тежкото бреме на всекидневието може да се носи
само тогава, когато го приемем заради някого, когато го носим
от любов.
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3 - Исус пада за първи път под кръста.
Любовта побеждава умората.
Господи, заради себе си можеше да издъхнеш още при първото
падане на земята, но заради нас трябваше да се вдигнеш и да
продължиш към върха на Голгота. Събра остатъка от сили, за
да станеш и продължиш.
И в нашия живот има моменти на умора. Не позволявай да
останем с нея насаме. Посочи ни човека, заради когото трябва
да преодолеем умората и да продължим напред.

4 - Исус среща прескръбната си Майка.
Любовта на Сина и любовта на Майката.
Две любящи сърца. Един поглед е бил достатъчен, за да се
срещнат Сърцата и едното да изпълни със своята сила другото.
Оттогава вървят заедно.
Щастлив е човекът, срещнал такива любещи сърца. Ще стигне
до целта си. Стига му един поглед, за да добие сили и да
издържи по пътя към зрялата любов.

5 - Симон помага на Исус да носи кръста.
Любовта се ползува от помощта.
Дори чужди хора да ни помогнат да изпълним задачите си,
особено в най-трудните моменти. Любовта умее да се ползува
от помощта на другия човек. Това е трудно изкуство. Егоизмът
се противопоставя, човек иска да остане сам със слабостите си,
не желае другите да се интересуват от него, да му протягат
ръка.
Господи, Ти прие помощта на Симон, дай ни благодатта да не
искаме никога да оставаме сами със своите немощи.

6 - Вероника избърсва лицето на Исус.
Любовта е благодарна.
Който обича той винаги мисли как да обогати любимия.
Вероника е вървяла към дома си щастлива с Твоето лице,
изписано върху нейната кърпа. Тайната на нейното огромно
щастие се е криела не в кърпата, а в сърцето. Тя е срещнала Теб
и с Теб се е връщала вкъщи. Любовта достига винаги до
сърцето и го обогатява.



11

Научи ни, Господи, на любов благодарна, която да цени
външните знаци, но винаги най-високо да цени богатството на
сърцето.

7 - Исус пада за втори път под кръста.
Любовта всичко понася.
Човек е слаб и крехък като сапунен мехур, а злото, което го
дебне е преголямо. Но ако човек умее да обича, той става твърд
като диамант и злото не може да му навреди. Силата на човека
е неговата любов.
Господи, паднал за втори път под товара на кръста - ние знаем,
че Ти си силния, а палачите - слаби. Ти си силен с любовта си.
Напълни сърцата ни със същата сила, за да не се поддаваме на
заобикалящото ни зло.

8 - Исус утешава йерусалимските жени.
Любовта утешава.
Господи, Ти не мислиш за себе си: затова, че след минути ще
приковат ръцете и нозете Ти и ще започне страшната агония. С
огромна загриженост мислиш за тези, които стоят край пътя и
ги призоваваш към размисъл: "Не плачете за Мене, а плачете за
себе си и за чедата си. Защото, ако това правят със зеленото
дърво, какво ще бъде със сухото?"
Истинската любов не мисли за себе си, но дори в моменти на
най-голямо страдание мисли за другите. Господи, научи ни на
такава любов.

9 - Исус пада за трети път под кръста.
Любовта е издръжлива.
По пътя на своето развитие любовта може да срещне
трудности, пречки, кризи, моментна липса на вяра във всичко,
непостоянство.
Но така трябва да бъде, защото тогава се формира едно от най-
важните качества на любовта - издръжливостта.
Издръжливостта е признак на истинска любов. Молим те,
Господи, дай този голям дар на всички, тръгнали по пътя към
израстване в любовта.
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10 - Войниците събличат дрехите на Исус.
Любовта е целомъдрена.
Само любовта може да даде правилния образ на тялото и
неговите закони. Само страдащото тяло може да очисти и
възвърне блясъка на изгубената любов. Днешният свят не
разбира това.
Христе, насилствено съблечен и цял покрит с рани, дай ни да
разберем стойността на целомъдрената обич.

11 - Исус е прикован на Кръста.
Любовта към враговете.
"Отче, прости им, понеже не знаят, що правят." Господи, те
знаят, че приковават ръцете и нозете, те знаят, че причиняват
болка. Но те не знаят какви ценности вътре в себе си
унищожават в този момент. Защото всеки, който причинява
мъка на друг, унищожава не само другия, но и себе си. Ти,
Господи, с молитвата си ни поучаваш, че всеки, който не умее
да прощава, обрича себе си на гибел. Научи ни, Господи, тази
най-трудна форма на любов - любовта към враговете.

12 - Исус умира на Кръста.
Любовта пред лицето на смъртта.
Само любовта може да даде смисъл на смъртта. Ти ни учеше,
Господи, че не бива да се живее и умира за себе си, а трябва да
се живее, страда и умира за някого.
Учеше ни да отваряме сърцата с любов, а ние отворихме Твоето
с желязо. Дай ни сили да пристъпваме само с любов към всяко
човешко сърце. Тогава и нашата среща - на прага на вечността,
ще се превърне в най-прекрасен акт на любов.

13 - Исус е свален от Кръста.
Любовта ражда любов.
Любовта е като светлина от свещи. Едни искат да я унищожат,
да я угасят, други копнеят да се запалят от нея. Приковаха Те на
кръста, Господи, тези първите, но от него Те свалиха другите:
Йосиф Ариматейски, Никодим, Йоан, Мария Магдалина...Те
вече знаеха, че единственият начин да се изпълнят сърцата с
любов е срещата със сърце, препълнено от любов.
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Помогни ни, Господи, да помним, че ако искаме да пламнем от
любовта, трябва да се приближим до този, който обича.

14 - Исус е сложен в гроба.
Любовта ражда надежда и доверие.
Господи, молим Те пред Твоя гроб, да усъвършенстваш
непрестанно нашата любов, защото ще възкресиш само това,
което е деяние на любовта. Направи така, да не угасва в нас
никога пламъкът на надежда, но да знаем да очакваме, с
търпение и любов в сърцето.

15 - Исус е възкръснал.
Любовта е триумф.
Красотата, силата и славата на любовта се откриха във
Великденското Утро. Този триумф на любовта забелязват само
тези, които са я търсили и са израснали за нея. Възкресението е
изпълнение на любовта. Покана за светостта и
усъвършенстване на нашия ежедневен живот в любовта.

На 10 март ще дойде в Русе отец Салваторе,
който вие познавате, защото вече няколко
пъти е идвал в България, с желанието да
остане тук за постоянно, след своето
ръкополагане за свещеник. Той вече е готов.
Неделя 15 март ще го приемем официално
при нас в Русе и ще празнуваме неговото
посрещане.
До края на лятото о. Салваторе трябва да се
връща още няколко пъти в Италия, за да

приключи със задачите и задълженията, които още са му
възложени. По този начин постепенно ще се “адаптира” към
тази нова за него мисия, за която официално вече е насочен. Ето
малко информация за о. Салваторе:
Салваторе Фрашина роден е в Торричелла, област Таранто (на
юг от Бари), на 26 декември 1977г. Даде първите си обеди в
конгрегацията на пасионистите на 8 септември 2009г.
Ръкоположен е за свещеник в своя роден град на 4 октомври
2014г
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Сестра Терезита

Стадото на Кимба

„Никой няма любов по-голяма от тази: да
даде живота си за своите приятели“ (Исус)

Кимба беше един от най-големите слонове в Африка. Беше
също и най-мъдър и най-силен, затова всички го бяха избрали
за водач на стадото. Кимба беше внимателен към всяка
опасност, която можеше да се появи.
Водеше стадото към най-хубавите пасища, където имаше най-
вкусната трева, и най-крехки клони. Когато беше топло,
завеждаше всички на най-хубавите езера и там пиеха е се
къпеха. Вечер Кимба ги пазеше, за да могат до спят спокойно.
Когато се появеше проблем, всички гледаха Кимба и неговото
спокойствие успокояваше цялото стадо.
Но имаше една опасност, която тероризираше всички: белият
човек. Ако би могъл да ги открие, не би се поколебал да ги убие
всички за да изтръгне техните ценни бивни от словна кост.
Кимба не спираше да наблюдава и едва усетил присъствието не
белия човек, отвеждаше стадото на сигурно място.
Но един ден се случи неизбежното. Група ловци ги изненада,
докато слоновете се бяха подслонили в малка горичка, до река
Еронко. Кимба посрещна ловците, като се хвърляше срещу тях.
Въпреки изстрелите не се спря. Успя да помогне на стадото да
избяга, но беше ранен. Много трудно успя да настигне стадото
и да го успокои.
Ловците наобиколиха гората. За стадото на Кимба нямаше
спасение. Единственият път за бягство беше реката Еронко, но
беше невъзможно да я прекосят.
Най-после настана нощта и ловците се разположиха на лагер
около гората. С изгрева на слънцето щяха да нападнат отново и
да избият стадото. Всички гледаха натъжени Кимба, който
лежеше ранен на земята. Положението беше отчайващо. След
дълго мълчание, Кимба се изправи доколкото можеше и се
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На следващата страница ще намирате часовете на Литургиите
през Великата Седмица.
Не можем да живеем Великден, Възкресението на Исус
Христос, без да изживеем с Него Страданието Му.
“Верни са думите: ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем.
Ако търпим, с Него ще и царуваме; ако се отричаме, и Той ще се
отрече от нас;  ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не
може да се отрече от Себе Си” (2Тим 2,11-13).
Да изживеем литургиите на Велика Седмица не е само духовно
задължение за християните, но и силно желание да се
обогатяваме от Неговия живот и смърт, за да не бъде Великден
само яйца и козунак.
Всички да участваме на Литургиите на Великата Седмица!

отправи към едно голямо дърво, което се издигаше близо до
реката. С главата си започна да го бута с всичките сили.
Другите разбраха идеята му и му помогнаха в събарянето. След
много усилия, голямото дърво падна напряко на реката,
образувайки мост между двата бряга.
Един  по един всеки прекоси реката. След всяко преминаване
на слон, дървото скърцаше все повече и повече. Кимба остана
последен. Беше загубил много кръв и беше изнемощял. От
другата страна всички отправяха очите към него. Той, колкото
му стигаха силите, започна да прекосява реката, но дървото не
издържа тежестта и се счупи на две. Кимба падна в реката.
Водата го пое и той умря, но цялото стадо се беше спасило
благодарение на него.
На следващата сутрин ловците не намериха нито един слон в
гората и не можеха да си обяснят защо. Накрая откриха следи
от кръв до корените на дървото, което беше паднало и разбраха.

И ние бяхме спасени чрез кръвта на Исус, умрял на кръста.
Той ни избави от властта на злото, грижи се за нас, храни
ни с Евхаристията, подкрепя ни със своята благодат във
всеки миг от нашия живот.
Как му благодарим?
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Велика Седмица

НЕДЕЛЯ, 29 март - Връбница,
Свята Евхаристия: 10.00ч. и 18.00 (в Параклиса в парка)

СРЯДА, 1 април
Литургия за осветяване
на светите масла: 16.00ч.

свещениците ще бъдат готови да ви изповядват от 15.00ч и
ще продължат и след литургията до 18.00ч

ЧЕТВЪРТЪК, 2 април
Литургия за Тайната Вечеря: 18.00ч.

Литургията ще продължи с обожаването на
Пресветото Тайнство на Евхаристия

ПЕТЪК, 3 април
Честване Страданието Господне: 18.00ч.

След тази Литургия ще има Тържествен Кръстен Път

СЪБОТА, 4 април
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

(през светата нощ): 23.00 ч.

НЕДЕЛЯ, 5 април
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

(през светия ден)
Свята Евхаристия: 10.00ч


