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Отец Валтер Горра

Исус Христос е лицето на
милосърдието на Отца

“Няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите
приятели» (Йо 15,13), казва Исус. Така първите християни
дълбоко и дълго размишляват върху притчата за Добрия
Пастир, който дава живота си за стадото. Представяйки се като
Добрия Пастир, Исус иска да покаже на хората, които го
слушат “мислите на сърцето Си” (Пс 32,11), Своя милосърдния
план. Ще дойде следващ ден, в който друг образ “ще докосне”
много повече хора” този на отвореното ребро на Исус на
кръста. Прободеното ребро, от което изтича кръв и вода (виж
Йо 19,34), израз на най-интензивната любов, знак на
плодотворността на саможертвата на Исус, защото е извор, от
който се раждат Тайнствата на Църквата.
През вековете размишленията на християните над отвореното
ребро, започват да се насочват към самото Сърце на Исус, като
знак на великите дела на Неговата Любов към нас.
Размишлявайки върху Пресветото Сърце Исусово, някои хора
черпят с радост от изворите на спасението; други вперват
погледа си към Исус и се оставят да бъдат учени от Него,
научат се да го разпознават в братята и сестрите си; други
виждат, преди всичко призив за обезщетение за греховете на
хората.
Думите на Исус ни учат: “поучете се от Мене, понеже съм
кротък и смирен по сърце” (Мт 11,29). Тази негова кротост и
смиреност, достигат до приемането на унижението на Кръста.
Той е откровението на Божата Любов. Свети Йоан в своето
послание ни казва че “Божията любов към нас в това се яви,
дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдемул
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живи чрез Него” (1Йо 4,9). Още Стария Завет ни показва, че в
древните времена Бог вече подготвя хората за това откровение,
спасявайки с любов своя народ от потисничеството.
Вече чрез пророците Бог се обръща към своя народ с нежни
думи: “Когато Израил беше млад, Аз го обичах и от Египет
извиках Сина Си. Аз Сам учих Ефрема да ходи, носих го на
ръцете Си, а те не съзнаваха, че ги лекувам. Превърна се в
Мене сърцето Ми, разпали се всичката Ми жалост! (Ос 11,1.3-
4.8-9).
Но Божата Любов не се обръща само към Аврамовите
наследници, а към всички хора спасявани от Предрагоценната
Кръв Исусова.
Свети Павел Апостол ни кани да размишляваме задълбочено
над тази Тайна с вяра и с любов, та да я разберем в “ширина и
дължина, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата
любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във
всичката пълнота Божия (виж Еф 11,18-19).
Едно нещо трябва да води нашия живот, винаги: “още когато
ние бяхме немощни, Христос в определеното време умря за
нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой; за добрия,
може би, някой и да се реши да умре. Но Бог доказва любовта
Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме
грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с
кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева. Защото ако,
бидейки врагове, се помирихме с Бога чрез смъртта на Сина
Му, то още повече, след като сме се помирили, ще се спасим
чрез живота Му” (Рим 5,6-10).
Ако християнинът не разбира същността на своята вяра, няма
никога да успее да стане лицето на Исус в този свят.
Насочих моето и вашето внимание към това: християнството е
божата любов приета като дар и тази същата любов е
разпространена и подарена на всички хора. Винаги трябва да
следваме Разпнатия Исус на Кръста.
Поради тази причина поканих всички вас да молите всеки ден
броеницата на милосърдието, в подготовка за юбилейната
година на Милосърдието, която, съгласно желанието на Папа
Франциск, ще бъде открита следващия 8 декември.
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“Ние имаме нужда да съзерцаваме тайната на Милосърдието.
Тя е извор на радост, на спокойствие и на мир. Тя е също
условие за постигане на спасение. Милосърдие: това е думата,
която открива тайната на Светата Троица. Милосърдие: това е
последният и върховен акт  на Бог, с който Той идва да ни
посети. Милосърдие: то е фундаменталния закон, който
пребъдва в сърцето на всеки човек, когато той гледа с искрен
поглед брата си, когото среща по пътя на живота. Милосърдие:
това е пътя, който свързва Бог с човека, за да може сърцето да
се отвори за надеждата, че ще бъдем обичани завинаги, въпреки
ограниченията на нашата греховност и окаяност”.
Поканих вас да се обединим в тази молитва, защото тази
молитва ни помага да вдигнем нашия поглед към Пресветото
Сърце Исусово, отворено за нас:
• да призоваваме Божията милост за нас и за целия свят,
особено за грешниците за обръщане към Бога;
• да размишляваме върху Страданието Му, изоставянето му в
момента на агонията и да разберем стойността му.
Желая да се приготвим добре за този извънреден Юбилей, за да
получим големи благодати, които Бог дава винаги и особено по
време на такива силни събития: “Има моменти, когато сме
призовани по един още по-силен начин да съзерцаваме Божието
Милосърдие, за да станем един деен знак на действието на
Отца. Поради това представих на Църквата една юбилейна
година на Милосърдието, като едно благоприятно време за
Църквата, за да може да даде по-силно и по-дейно християнско
свидетелство” (Папа Франциск, Папска Бола за Юбилея
“Лицето на милосърдие– ЛМ”,3).
Трябва да се разграничаваме от странната идея, странното
мнение за Бога, Който наказва постоянно и във всяка ситуация,
и да живеем нашата вяра с радост, с Бог, Който ни обича и е
готов винаги да ни прощава и да ни приема. Това е образът от
притчата, позната като “за блудния син”, но точното заглавие
би трябвало да бъде “за милосърдния баща”. Кой може да се
върне у дома си ако знае че ще бъде осъден, наказан, бит, не
обичан? Папа Франциск пише: “Типично е за Бог да бъде
милостив, милосърден, точно в това се вижда Неговото
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всемогъщество. Думите на Свети Тома Аквински показват как
Божието Милосърдие не е знак на слабост, а по-скоро качество
за Божието всемогъщество. Поради това, Литургията, в една от
своите древни молитви ни приканва да се молим така: О Боже,
Който откриваш Своето всемогъщество преди всичко с
милосърдието и прошката. Бог ще бъде завинаги в историята
на човечеството Онзи, Който е присъстващ, близо до нас,
предвиждащ, свет и милостив. Търпелив и милостив – това е
едно двойно име на Бог, което често пъти срещаме в Стария
завет, с което се описва Божията природа. Неговото битие, да
бъде милостив, намира конкретен израз в толкова събития от
историята на Спасението, където Неговата доброта взема
надмощие над наказанието и унищожението. Псалмите, по
особен начин, ни представят това величие на Божието действие:
Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои
недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и
щедрости (Пс 102,3-4). По един още по-недвусмислен начин,
един друг Псалм ни представя конкретните знаци на
Милосърдие: Господ отпуща затворници, Господ отваря
очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ обича
праведни, Господ пази пришълците, поддържа сираче и
вдовица, а пътя на нечестивците проваля (Пс 145,7-10). И
накрая ето, други изрази на псалмопевеца: Господ изцерява
съкрушените по сърце и лекува техните скърби…Господ
въздига смирени, а нечестиви унижава доземи (Пс.146,3.6). С
една дума, Божието милосърдие не е някаква абстрактна идея, а
една конкретна реалност, с която Той открива Своята любов, а
тя е любовта на един баща и на една майка, които се вълнуват
до дълбините на душата си за своето дете. Наистина по този
повод можем да определим тази любов като една вътрешна
любов. Тя се ражда от най-съкровената интимност като едно
дълбоко чувство, естествено, сътворено с нежност и
състрадание, със снизхождение (индулгенция) и
прошка” (МЛ,6).
Сигурен съм, че тази Юбилейна Година ще доведат големи
чудеса, много хора ще засилят своята вяра, ще намерят
изгубения път, ще се запознаят с истинското лице на Бога.
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Ние всички ще играем голяма роля, ако бъдем способни да
бъдем и ние “моделирани” от Бога и ако бъдем видимото лице
на Божието Милосърдие, много хора ще намерят пътя към
спасението.
Дори всичките други теми, за които пишем и говорим през тази
година - Тайнствата на Въведението (Кръщението,
Миропомазание, Светото Причастие), Годината на
Богопосветените лица и другите теми - ще могат да бъдат още
по-разбираеми за нас, ако започнем да разглеждаме нещата от
друга гледна точка с очите на Милосърдния Отец.
“Църквата има мисията да благовести Божието милосърдие, то
е пулсиращото сърце на Евангелието, чрез което трябва да
достигне до сърцето и ума на всеки човек. Христовата Невеста
като подражава на Христа, приема Неговия начин на живот,
Който е приемал всички, без изключение. В нашето време,
когато Църквата е ангажирана в новата евангелизация, темата
за милосърдието изисква да бъде предложена с нов ентусиазъм
и с една обновена пасторална дейност. Определящо е за
Църквата и за достоверността на Нейното известие, Тя да живее
първа и да свидетелства Божието милосърдие. Нейният език и
жестовете й, трябва да предават милосърдие, за да проникне в
сърцата на хората и да ги провокира да намерят отново пътя за
връщане в дома на Отца. Първата истина на Църквата е
Христовата любов. Тази любов, която стига докрай, до
прошката и даряване на живота, зове Църквата да стане
служителка и посредница на любовта за всеки човек. Между
впрочем, там, където Църквата присъства, там трябва да се
вижда милосърдието на Отца. В нашите енории, общности,
сдружения и движения, там, където има християни трябва да
има един оазис на милосърдие, който да е достъпен за
всеки” (МЛ,12).

9 юни 2015 Стефан Стефанов Велчев
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Снимки от събора за новата съединена
Провинция на пасионистие (Рим 16-24 май)

Новата Курия:
на центъра

Провинцяла отец
Луиджи

Ванинетти
заедно с неговите

съветници

Участниците на
събора в Рим, в
монастира на
пасионистите
“Св.св. Йоан и

Павел”

Отец Валтер на 22
май в капела на
Свети Павел от

Кръста
проповядва през

времето на
литургията в

почит на
блажения Евгений

Босилков
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Десислава Георгиева

Отец Йоаким Рего между нас!

На 3 май 2015г. по време на неделната
литургия имахме честта да слушаме
проповедта на Генералният настоятел на
Отците-пасионисти, мисионери в

епархията, отец Йоаким Рего. След това имахме възможността
за една незабравима среща-разговор с него по време на която
той отговори на нашите въпроси и разказа части от живота си .
Роден в Бирма /днес Мианмар/, той започна проповедта си с
една притча за майстора, рисуващ витражи в църквата и
неговия ученик. За ролята на духа който дава сила и ни води в
добрите намерения и нашия живот, който винаги трябва да
пазим и носим в себе си. Отец Йоаким каза: „Стойте близо един
до друг, бъдете обединени, единни, това което е и посланието и
желанието на Христос към нас”. Думи, които в нашето време са
твърде важно послание и съвет към всички. Отец Йоаким ни
посъветва да бъдем като лозниците на лозата, да бъдем заедно
като с един корен , за да бъдем силни и успешни, нещо твърде
трудно достижимо днес за всички по целия свят.
Роден в държава изповядваща будизъм, в изключително силно
католическо семейство, принудено да емигрира в Австралия,
разбрахме за огромната роля на семейството за поддържане на
вярата жива. Да останеш във вярата си в страх пред
политически режим е нещо твърде познато в нашата държава,
преживяла дълго време режима преследвал църквата. Видяхме,
че има хора оцелели от подобни гонения и останали силни и
верни дори и принудени да напуснат родните си места. Да
започнеш живота си отначало на ново място, да напуснеш
собствения си дом и въпреки това да запазиш себе си и вярата
си. Отец Йоаким разказа как през цялото време е усещал, че Бог
върви с него и го води в новата държава. Разбрахме, че
църквата е основен стожер на вярата, а семейството е тази
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малка църква, в която успяваме да се справяме с трудностите и
да градим живота си и за това никога не трябва да допускаме да
изоставяме тези две институции, независимо трудностите които
срещаме.
Отец Йоаким каза, че винаги е имал усещането, че вършейки
духовна дейност дава живот на званието си. Винаги черпи сила
от примера на вярата. Всеки ден трябва да вярваме, че с Бог е с
нас. Когато се опитваме да постигнем нещо само с нашите сили
не винаги успяваме и трябва да казваме за всички трудности на
Бог. Пример за това бяха думите: Това Господи е твоята мисия,
аз съм само твоя инструмент, помогни ми да направя най-
доброто което искаш. Изключително силни думи и съвет днес
към нас, тъй като в голяма степен днес се опитваме да
повярваме, че можем всичко, че всичко е в нашите ръце, че
животът ни на земята е за самите нас и от самите нас.
Преследваме амбиции измислени от човека и забравяме за
ролята си на инструмент и мисията си в живота на земята.
Изключително интересна беше гледаната точка за различията в
културите. ”Християнството е дадено да се следва Христос”
каза отец Йоаким.
Различните култури имат различно отражение на начина на
живот на вярата. Нашата култура заема голяма част от нас.
Трябва да се уважават различията в културата на хората,
обичаи, идентичност, начин на вяра и молитва. Дори да не
разбираме другия никога да не казваме това е грешно. Това е
начина на изразяване на другия и трябва да ги приемаме, трябва
да разбираме и приемаме другите култури. Това е доста
наболял голям проблем на нашето съвремие, в което не се
зачитат различните култури и религии, съществуват
тоталитарни режими налагащи модел на живот, незачитащ и
унищожаващ другите. За нас в България държава, която
геополитически е съставена от доста голямо разнообразие от
култури и религии е твърде важен модела на толерантност и
зачитане, за да има мир и спокоен живот. Важно е все повече да
чуваме такива послания, за да може повече хора да разбират и
следват такъв пример на толерантност и зачитане.
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Отец Йоаким ни призова да отворим сърцата си към посланието
на Исус. В Неговите страдания, да намираме справедливост, да
намираме истина, да намираме прошка, разбиране и
състрадание, да намираме Божията любов. Това е един мощен
дух!
В края на проповедта си Отец Йоаким Благослови всички нас и
нашата страна!

отец Йоаким Рего

ПРОПОВЕД

Много се радвам че
днес съм тук сред вас, и
че мога да се моля
заедно с вас. Извинявам
се, че не мога да говоря
на вашия език, но тук с
нас е Пламен, който ще
ми помогне и ще

превежда.
Искам да споделя с вас една история. Тя разказва за един млад
ученик, който се учил да прави витражи. Обучавал се на този
занаят при един майстор, но независимо колко усилия полагал
и колко се опитвал той чувствал, че не можел да направи
толкова красиви произведения като на своя учител. С течение
на времето това започнало да не му се нрави. Един ден отишъл
при своя учител и му казал: „Да не би твоите инструменти да са
по-хубави от моите?“ и го помолил да му ги заеме. Майсторът
казал :“Да разбира се, ето вземи ги.“
И така, известно време този млад мъж работил с инструментите
на майстора, но все пак бил разочарован. Имал чувството, че
работата му никога не изглеждала толкова красива колкото тази
на майстора.
Изминало време и той отново отишъл при майстора и го
попитал: „Каква е причината? Защо дори след като взех твоите
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инструменти не мога да произведа толкова красиви творби като
твоите?“ Майстора казал следното: „Синко, не инструментите
на майстора ти трябват, трябва ти духът на майстора.“
Днес искам да споделя с вас прочетеното от Словото Божие, а
именно зовът към нас да приемем духът на нашия Майстор и по
точно Исус.
В Евангелието Исус казва: “Аз съм лозата , а вие сте пръчките и
ако не сте свързани с мен, няма да дадете плод.“ Трябва да
останем близо и свързани с Христос нашият Майстор, за да
можем да получаваме всички хранителни вещества, всичкото
препитание от нашият Майстор. Майсторският дух, който ще
произведе добър плод. Тези плодове са плодове на Царството
Божие. Царството Божие не е място. Царството Божие са едни
ценности, които са навсякъде, където са неговите
последователи. Защото Царството Божие е справедливост,
любов и мир. Там където ние пръчките сме свързани към лозата
на Христос, от където ние пием и поемаме Христос, там нашият
живот ще предостави тези плодове на справедливост, на мир и
любов. За нас човеците е много трудно да даваме тези плодове.
По-лесно е когато някой ни стори зло да искаме да отмъстим.
Това ни кара са се чувстваме добре, да се чувстваме силни.
Предпочитаме да унижаваме хората вместо да ги въздигаме.
Лесно е да се направи нещо несправедливо, защото така можем
да извлечем полза, вместо да действаме справедливо, но
евентуално да загубим. По-лесно ни е да сме агресивни и да
имаме предразсъдъци към хората, вместо да ги приемем, да ги
разберем и уважаваме.
Ние като пасионисти гледаме към Исус и неговите страсти на
кръста. Посланието което нашите пасионисти носят през
многото години тук в България, сестрите и свещениците тук в
Русе са свидетелствали и показвали със собствен пример. Те са
ви призовавали да гледате към Исус и Неговите страсти.
Защото Исус, нашият Майстор, ни учи за Бог и за неговата
любов. Когато гледаме към Исус и неговите страсти ние
виждаме надежда. Когато се чувстваме в безнадеждност или
когато сме загубени ние гледаме към него и намираме надежда.
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В неговите страсти ние намираме справедливост, намираме
истина, намираме опрощение, намираме разбиране и
състрадание. Намираме Божията Любов. Това е един много,
много силен дух! И днес ви насърчавам, заедно с нашите
пасионисти, чиято работа е да донесат това послание на хората.
Призовавам ви да отворите себе си и вашите сърца към това
послание на Исус.
Един пасионист от вашата държава, Блаженият Евгений
Босилков е много специален за нас. Той е живял и работил тук,
водил е църквата като епископ тук и духът му е все още тук
сред нас. Той е живял с духа на Исус и с неговите страсти.
Точно този дух му е дал куража и силата да свидетелства. Да
свидетелства дори като дава своя живот за Исус. Това е силният
дух, от който всички ние се нуждаем и, който само Христос
може да ни даде, ако останем в едно с Него, на лозата.
Благодаря ви днес, в този ден на моето първо посещение тук, за
тази служба, която виждам, че започна с голяма отдаденост и
вяра. Вашето присъствие, вашата молитва и вашето участие,
показват любовта ви към Исус и желанието ви да живеете
според неговият дух.
Направи ми впечатление нещо от първото четиво днес. През
времето на преследванията на Църквата, когато живели
Варнава и Савел, е имало хора които са живеели, както пише
накрая, в страх от Бога, но с утехата на Св. Дух. Страхът от
Бога не означава, че трябва да изпитваш страх от него, но да
живееш с любов и уважение към Него. Аз ви моля, да живеете
винаги с тази любов и уважение към Него, както всяка неделя,
когато сте тук. Помнете, че Светият Дух е Божият Дар към вас,
и винаги е при вас да ви утеши. Страхът от Бога и утехата от
Светият Дух са причините да се изгради Църквата. Това са
плодовете на Бога, и Бог ще благослови вас и вашата държава.
Бъдете благословени.
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Диалог с въпроси (В.) към
о.Йоаким и неговите отговори

В. Здравейте, роден сте в Бирма
(Мианмар) и рано се налага да
напуснете дома си. Вашето
семейство беше ли част от
католическата общност в Бирма,
която е едва 1%?

О. Благодаря ви за въпроса, виждам че вече сте потърсили
информация за мен. Така е, аз съм роден в Мианмар която е
будизма държава, но католицизмът в моето семейство е с
корени доста назад във времето. Защото моите деди идват от
провинция Гоа, в Индия, която е била португалска колония. За
това моето семейство са много отдадени католици.
Предполагам че е подобно на това, което вие сте преживели в
България. След 1960 г, в моята държава имаше
социалистически военен режим. Моите родители не виждаха
добро бъдеще за своите деца и за това те взеха решение, и
според мен са направили голяма жертва, да напуснат нашата
държава. Въпросът e дали тази емиграция имаше някакъв ефект
върху моята вяра? Да, определено! Защото ние се преместихме
в една държава за която не знаехме нищо. Беше напълно ново
преживяване Трябваше да започнем живота си от начало. Баща
ми трябваше да намери работа, майка ми която никога не беше
работила извън дома през живота си, трябваше да излезе и да
си намери работа . През цялото това време нашата вяра ни
поддържаше. Не защото всичко мина добре и според нашите
планове, но защото усещахме че Бог върви с нас. Благодаря ви.

В. Кои са моментите в минимум и максимум във Вашето
звание? Чувствали ли сте винаги на нивото на званието си ?
О. Винаги съм чувствал че когато върша пасторална дейност
тогава давам живот на моето звание. Моят живот като
свещеник винаги е черпел сила, винаги е бил подсилван от
примера на вярата. Мисля, че това ми дава куража да
проповядвам Словото Божие и да следвам това призвание,



13

което чувствам че Бог ми е дал.
Дали винаги съм се чувствал на ниво за званието си? Мисля, че
просто всеки ден трябва да вярвам че Бог е с мен. Имам нужда
от това. Знам от опит, че по някога съм се опитвал да постигна
неща със собствени сили, по мое желание, но когато правя така
не винаги съм на ниво. Опитвам се всеки ден, независимо с
какво ме сблъсква работата ми - понякога има добри и радостни
неща за които чувам, понякога и големи трудности и проблеми
- но когато това се случи аз просто го отдавам на Бог и казвам:
„Това е твоята мисия, твоята работа, аз съм само твой
инструмент, за това помогни ми да свърша каквото ти желаеш.“
След това просто правя най-доброто, на което съм способен и
оставям останалото в ръцете на Бог.

В. Добре дошъл на отец Йоаким. От Вашият отговор на първия
въпрос разбрахме че сте наистина един космополитичен човек и
сте живяли на много места по света, в различни култури и
различни политически режими. Моят въпрос е: – имат ли те
влияние в християнството и съществува ли чисто християнство
без да се влияе от тези неща?
О. Аз мисля че християнството е ясно, целта му е да се следва
Исус Христос, но в различните култури, в различните ситуации
то дава различни отражения на начина, по който се живее във
вярата. Културата е нещо много значително за хората. Нашата
култура е една много голяма част от самите нас и не е правилно
други да идват и да налагат чужда култура върху вече
съществуващата местна. За това смятам, че трябва да
уважаваме културата на хората, тяхната идентичност, техните
обичаи и език. Защото всичко това влияе на начина, по който
ние се изразяваме. Дори в различните култури, дори където аз
съм живял, ако вземем за пример молитвата, хората изразяват
своята молитва и празнуват по различен начин. На места дори
танцуват, използват музика, символи, жестове. Дори и да не ги
разбирам аз не мога да им кажа че това е грешно. Това е
тяхното изразяване на молитвата, и аз трябва да го приема. За
това смятам че християнството е ясно, то е следване на Исус и
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на неговото послание. Но това трябва да се прави чрез
разбиране на културата на различните места и чрез техните
символи и обичаи.

В. Добре дошъл. Благодаря за възможността . След като вече
сте се запознал с живота и хората в Европа , намирате ли
разлика в духовно отношение с останалият свят, и мислите ли
че материализма и атеизма завладява все повече европейските
хора?
О. Не мога да кажа, че съм добре запознат с цяла Европа, но
виждам, че в Европа и в САЩ и в моята държава, в която
емигрирах - Австралия, има много предизвикателства. Не
смятам че християнството е отхвърлено, но както казахте ,
атеизмът, материализмът, разделението, секуларизмът и
косуматорството напредват. Вашата държава е преживяла и все
още някои държави продължават да изживяват комунизма.
Това са силни влияния сред нас. Тези движения наистина
представляват голямо предизвикателство за църквата и
християнството. Виждаме тези предизвикателства в начина, по
който хората откликват на църковния и религиозния живот.
Ние свещениците виждаме, че призванията намаляват. От друга
страна много хора, особено младите са в процес на търсене на
някакво смислено съществуване. Като християни ние вярваме,
виждаме и знаем, че Исус ни показва пътя.
Предизвикателството към нас е ние да представим този път. Да
го представим по начин, който е разбираем за днешните хора.
Да, аз съм съгласен, че това е много голямо предизвикателство
за християнството, но то е и предизвикателство пред нас самите
да извършим нашата задача. И все пак да спомена, че има части
от нашият свят, където християнството е все още много добре
прието, много силно и е част от живота там.

В. Генерал на Пасионистите е длъжност която е натоварена с
голяма отговорност, предполагам. Бихте ли споделили някои от
трудностите и съответно радостите във вашето ежедневие?
О. Повечето хора биха казали, че щом си глава на една голяма
конгрегация и понеже това е една позиция с авторитет и
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отговорност, че е трудно. Разбира се има трудности, но още в
началото реших, че няма да се концентрирам върху това и няма
да казвам че е трудно . Това е задача, която аз не съм искал. Аз
наистина вярвам, че бях повикан от Бог чрез моята
конгрегация. Моите братя като например отец Валтер имат
отговорност и авторитет да движат живота енориите. Това е
неговата служба, а аз имам своята.
Радостите... има и много радости. Най-голямата за мен е, когато
пътувам, но не заради него самото. Когато пътувам се срещам с
моите братя пасионисти, а днес включвам и моите сестри
пасионистки. Също така и светските пасионисти, тоест вие –
хората, които усещате привличане към нас, защото ние се
фокусираме върху пасионисткото семейство. Така че най
голямата радост за мен е да се срещам с хората и да видя как те
живеят своя пасионистки живот и мисия на различните места.
Да бъда брат, да бъда окуражение и на моменти да давам
предизвикателства. Смятам, че това е радостта в тази работа.
Трудностите са да видя някои от моите братя пасионисти,
когато имат свои собствени затруднения. Как те се борят с
проблемите, с които се сблъскват независимо дали те са лични
или духовни, дали се срещат в нашият живот като общност или
са самата мисия и изпълнението ѝ. Защото, когато те изпитват
тези затруднения, понякога аз дори и да искам да помогна ,
моята способност да го направя е ограничена. Всички знаем, че
когато не можем да помогнем, да направим това което ни се
иска може да се почувстваме доста безпомощни. Именно тук
ние пасионистите намираме надежда и сила. Защото Св. Павел
от Кръста, нашият основател, ни е подканил да застанем пред
Кръста на Христос. Да го направим в духа на Мария - Неговата
Майка. Когато Мария е стояла в подножието на Кръста на Сина
Си, можете да си представите какво е било това за нея. Тя със
сигурност е искала да направи нещо за Сина Си, да го накара да
се почувства по-добре, но се е чувствала безпомощна да го
направи. Можела е само да бъде там, да плаче и да го подкрепя.
Тя е била там за Сина Си. Мисля, че във всички ситуации,
които аз и всички вие срещаме това е всичко, което можем да
направим, да потърсим сила в страстите на Христос. Да бъдем
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там и да подкрепяме.

В. Отче, какво е вашето лично мнение за случая Шарли, и какво
трябва да бъде отношението на християнската религия към
другите религии? Благодаря.
О. Разбира се моето мнение за този случаи е да го осъждам като
един ужасяващ акт на тероризъм. Как ние християните да
отговорим? Мисля най-вече че не трябва да отмъщаваме, но да
се опитаме да покажем и да засвидетелстваме ненасилие и
прошка. Да създаваме мир. Това е нашето призвание. Днес
много често това се случва, когато ние сме в диалог с хората. За
това смятам че християните трябва да се опитват да общуват
повече с другите религии. Независимо дали това е
мюсулманство, юдеизъм или хиндуизъм , за да се опознаем и
разбираме взаимно. При някои от тези групи, които
предизвикват проблеми, всъщност на нас ни се казва, че
религията им не иска това от тях. За това смятам че ние трябва
да общуваме, и да сме в близост едни с други.
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Папа Франциск

От Апостолическо Писмо на
ДО ВСИЧКИ ПОСВЕТЕНИ

ПО ПОВОД ГОДИНАТА
ЗА ПОСВЕТЕН ЖИВОТ

Да гледаме на миналото с признателност
През тази Година, ще бъде подходящо всяко
харизматично семейство да си спомни за

своето начало и своето историческо развитие, за да благодари
на Бог, който поднесе на Църквата толкова много дарове, които
я правят красива и подготвена за всяко добро дело (виж Lumen
Gentium,12).
Вие нямате само да помните и разказвате една славна история,
но вие трябва и да изградите една славна история! Гледайте
към бъдещето, където Духът ви изпраща, за да направи още
велики неща с вас.
Да разкажете своята собствена история е необходимо, за да
запазите жива своята идентичност …
Не се касае да правите археология, или да провокирате
ненужни носталгии, но по-скоро да изминете отново пътя
на миналите поколения, за да вземете от тях вдъхновяваща
искра, идеали, проекти, морални ценности, които са ги
движели, като започнете от Основателите и Основателките и
първите общности.

Да живеем настоящето с жар
Да живеете с жар настоящето означава да станете “експерти за
общение”, свидетели и дейци за този проект на общение който
се намира на върха на човешката история според Бога.
Тогава бъдете жени и мъже на общението, идете смело на
срещите, където има различия и напрежения и бъдете доверен
знак за присъствието на Духа, който влива плам в сърцата на
всички та всички да бъдат едно (Йо 15,21)
Изживейте мистиката на срещата: «способността да чувате и
да изслушвате другите. Способността да търсите заедно път,
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начин», ще ви остави просветлени чрез връзката на Любов,
която е между трите божествени лица (1 Йн 4, 8), с този модел
за всяка междуличностна връзка.

Да прегърнем бъдещето с надежда
Ние познаваме трудностите, които среща посветения живот под
най-различни форми: намаляване броя на званията и остаряване
на посветените лица, преди всичко в западния свят,
икономически проблеми в следствие на световната финансова
криза, предизвикателствата на интернационалността и
глобализацията, напрежението на релативизма, изолацията и
социалната незначимост…
Именно в тази несигурност ние споделяме с много от нашите
съвременници, как да се приложи в действие нашата надежда,
плод на вярата в Господ от историята, която продължава да ни
повтаря: « Не бой се… защото Аз съм с теб » (Йер 1,8).
Надеждата, за която говорим не се крепи върху цифри, нито
върху дела, а върху този, в Когото се уповаваме (виж 2Тим
1,12), и за Когото «нищо не е невъзможно» (Лк 1,37).
« Там, където има монаси има радост».
Нека не се виждат сред нас тъжни лица
Нека ние да бъдем призовани да експериментираме и да
покажем, че Бог е способен да изпълни сърцата ни и да ни
направи блажени, без да е нужно да търсим другаде нашето
щастие нека истинското братство да е живо в нашите общности
и да подхранва нашата радост
Ние също като всички мъже и жени си имаме трудности: будни
нощи и разочарования, болести, спад на силите, дължащ се на
старостта. Именно в това ние би трябвало да намерим
съвършената радост “вие да събудите света” понеже това, което
определя посветения живот е пророчеството
Пророкът получава от Бог способността да упражнява контрол
над историята, в която живее и да тълкува събитията:
Той познава Бог и познава хората, мъже, жени, своите братя и
сестри.
Монасите и монахините, както и всички други хора с посветен
живот са призвани да бъдат експерти в общението.
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Критиките, клюките, ревността, завистта и противопоставянето
са нагласи, нямат право да обитават нашите домове.
Аз очаквам още от вас, това което искам от всички членове на
Църквата: да излезете от самите себе си и да стигнете до
екзистенциалните периферии. “Идете по целия свят” това бяха
последните думи, които Исус отправи към близките си и които
продължава да отправя и днес към всички нас (виж Мк 16,15).
Цялото човечество ви очаква: хората, които са изгубили
всякаква надежда, семейства в затруднение, изоставени деца,
младежи, за които предварително е изгубено всяко бъдеще,
болни и самотни стари хора, богати хора, заситени с блага, но с
празни сърца, мъже и жени в търсене на смисъла на живота,
жадни за божественото …
Не се вглъбявайте в самите себе си, не се оставяйте да ви
задушат малките домашни спорове, не ставайте пленници на
вашите проблеми. Те ще се разрешат, ако вие излезете навън, за
да помогнете на другите да решат своите проблеми и да им
известявате благата вест.
Вие ще откриете живота, давайки живот, надеждата дарявайки
надежда, а любовта като обичате.
Аз очаквам още да нараства общението между членовете на
различните Институти
Очаквам всяка форма на посветен живот да се запита какво
днес искат Бог и съвременното човечество.

Хоризонтите на Годината за Посветен Живот
С настоящото писмо освен към посветените личности, аз се
обръщам и към миряните които заедно с тях споделят идеали,
дух и мисия
Годината за Посветен Живот не се отнася само до посветените
хора, но до цялата Църква. Аз се обръщам така към целия
християнски народ, за да се осъзнае още повече дара, който
представлява присъствието на толкова посветени личности,
наследници на великите светци, които написаха историята на
християнството.
Благославям Господ за щастливото съвпадение на Годината за
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Посветен Живот със Синода на семейството. Семейство и
посветен живот са две звания, носещи богатство и благодат за
всички, място за хуманизиране в изграждането на
жизненоважни отношения, места за евангелизация, които
можем да си помагаме едни на други.

С това писмо си позволявам да се обърна към посветените
хора и членовете на братствата и общностите,
принадлежащи към Църквата с различно и католическо
вероизповедание.
Конгрегацията на Институтите за посветен живот и Обществата
за апостолски живот планираха инициативи, за да се срещнат
членовете, принадлежащи на различни опити за посветен и
братски живот от различните Църкви. Аз горещо насърчавам
тези срещи, за да израсне взаимното опознаване, уважение и
взаимно сътрудничество, така че Екуменизмът в посветения
живот да бъде в помощ на по-широкия обхват на движението
към единство между всички Църкви.
Ние не можем освен това да забравим, че феноменът на
монашеството и другите изрази на религиозно братство
присъства във всички най-големи религии.

И накрая, аз се обръщам по специален начин към братята си в
епископата.
…аз ви приканвам, Пастири на отделните църкви, към една
специална грижа… анимирайки, помагайки на
разграничението, като застанете с нежност и любов близо до
ситуациите на страдание и слабост, в които могат да се окажат
някои посветени лица, особено да просвещавате Божия народ
чрез учението си върху стойността на посветения живот, така
че да направите да заблести красотата и светостта в Църквата.
Аз поверявам на Мария Девата на изслушването и
съзерцанието, първата ученичка на своя любим Син, тази
Година за Посветен Живот.
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Папа Франциск

Миропомазанието като
завършек на Кръщението

Пълен текст на катехизиса на Папа Франциск, посветен на
тайнството Миропомазание, изказан през Генерална
аудиенция, на 29 януари 2014., площад „Св. Петър“

„Скъпи братя и сестри, добър ден! По време на този трети
катехизис върху тайнствата ще се спрем на Миропомазанието
или Кризмата, което трябва да се разбира като продължение на
Кръщението, с което то е свързано по един неразделен начин.
Тези две тайнства, заедно с Евхаристията, формират едно-
единствено спасително събитие, което се нарича „християнска
въведение”, с което биваме вкоренени в Исус Христос – умрял
и възкръснал, и ставаме нови творения и членове на Църквата.
Ето защо, в началото тези три тайнства били отслужвани като
един-единствен момент, в края на катекуменалния път,
обикновено в нощта на Великден. Така бил подсигуряван пътя
на формиране и постепенно интегриране в християнската
общност, който можел да продължи и няколко години. Стъпка
по стъпка се минавало през Кръщението, след това –
Миропомазанието и Евхаристията.
Обичайно това тайнство бива наричано „Кризма” – дума, която
означава „помазване”. А всъщност посредством елея, наричан
„свещена кризма”, биваме утвърдени, по силата на Светия Дух,
в Исус Христос, Който е единственото истинско „помазване”,
„Месията”, Светият Божи. Думата „миропомазание” ни
припомня също, че това тайнство води до нарастване на
кръщелната благодат: съединява ни още по-силно с Христос;
прави по-съвършена връзката ни с Църквата; дава ни особената
сила на Светия Дух, за да разпространяваме и защитаваме
вярата, за да изповядваме името на Христос и никога да не
изпитваме срам от Неговия кръст (срв. Катехизис на
Католическата Църква, п. 1303). Ето защо е важно да се
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погрижим за това нашите деца и младежи да получат това
тайнство. Всички ние се грижим да бъдат кръстени и това е
добре, но може би не се грижим чак толкова да получат
Кризмата. По този начин те ще останат на средата на пътя и
няма да получат Светия Дух, Който е толкова важен в
християнския живот, защото ни дава силата да вървим напред.
Нека помислим малко, да помисли всеки от нас: наистина ли
имаме ангажимент нашите деца и младежи да получат
Кризмата? Важно е това, важно е! И ако вие, вкъщи, имате
деца, които не са я получили, а са достигнали необходимата за
това възраст, направете всичко възможно те да доведат до край
християнското си въведение и да получат силата на Светия
Дух. Важно е! Разбира се, важно е тези, които ще бъдат
миропомазани, да получат една добра подготовка, която има за
цел да ги поведе към едно лично членство в Христовата вяра и
да събуди в тях чувство за принадлежност към Църквата.
Миропомазанието, като всяко тайнство, не е човешко дело, а е
дело на Бог, Който поема грижата за нашия живот, така че да
ни моделира по образа на Своя Син и да ни направи способни
да обичаме като Него. Той прави това, като влива в нас Своя
Свети Дух, чието действие прониква в цялата личност и в целия
живот, както личи от седемте дара, които Традицията, в
светлината на Свещеното Писание, винаги е изтъквала. Тези
седем дара… Не искам да ви питам дали си спомняте за
седемте дара. Може би ги знаете всичките… Но ще ги кажа аз
от ваше име. Кои са тези дарове? Мъдрост, разум, съвет, сила,
знание, благочестие и страх Божи. И тези дарове са ни дадени
именно със Светия Дух в тайнството Миропомазание. На тези
дарове имам намерение да посветя катехизисите, които ще
последват след тези за тайнствата.
Когато приемаме Светия Дух в сърцето си и Го оставяме да
действа, самият Христос присъства в нас и моделира нашия
живот; чрез нас Той самият се моли, прощава, вдъхва надежда
и утеха, служи на братята, става близък с най-нуждаещите се и
отхвърлените, твори общност, пръска мир. Помислете колко е
важно това: чрез Светия Дух самият Христос ще прави всичко
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това сред нас и за нас. Ето защо е важно децата и младите хора
да получат тайнството на Кризмата.
Скъпи братя и сестри, нека си спомним, че сме получили
Миропомазанието! Всички ние! Да си спомним, и преди всичко
– да благодарим на Господ за този дар, и след това да Го
помолим да ни помага да живеем като истински християни и
винаги с радост да вървим по пътя, според Светия Дух, Който
ни е бил даден“.

Сестра Терезита

Пропускът

Веднъж един човек почука на вратата на
Небето и помоли да бъде приет в Рая.

„Можеш да останеш тук само, ако се върнеш на земята и
донесеш най-ценното нещо, което намериш.”
Много тъжен мъжът се върна на земята и се засуети, докато
успя да завладее  скъпоценностите и перлите от короната на
цар Кир. Той донесе великолепните ценности от короната на
Небесната врата. Но пазачите поклатиха глава:
„Това няма значение тук. Нашите пътища са покрити със
скъпоценни камъни. Всички наши стени са направени от злато.
Това няма никакво значение. Това са само обикновени неща
тук.”
Мъжът се върна на земята тъжно и започна да търси отново.
Посещавайки един музей, откри изоставена в ъгъла сабята на
Александър Велики. Той я занесе на Небето в Рая. Но ангелите
бяха неумолими:
”Цялата власт на земята тук не означава нищо. Слизай отново
на земята, за да ни донесеш нещо наистина ценно.”
Мъжът се върна на земята. Той търси, търси, докато в старата
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библиотека на един манастир, вече в развалини, откри
непубликуваните думи на Мъдростта на Соломон.
Занесе и това съкровище на Небето.
„Мъдростта на света вече няма смисъл тук”-казаха му ангелите.
Така той тъжно се върна на земята.
Учи, учи, ходи, ходи, опита всичко.
Един ден той седна изтощен на пейка в малка обществена
градина.
Беше много уморен.
В пясъчник играеха деца. Гласът на едно дете го стресна.
Детето със сълзи на очи и с ръце, полепени с пясък, се помоли:
„Господине, аз не мога да направя тунела, може ли да ми
помогнете?”
Мъжът избърса сълзите на детето и коленичи на пясъка. Той
копа докато не успя да изгради един достатъчно устойчив
тунел. Детето започна отново да търкаля цветни топчета.
Точно в този момент мъжът беше повикан в Рая.
Той показа ръцете си на ангелите пазители, бяха празни с
изключение на следи от сълзите на детето и няколко зрънца
пясък.
Той бе примирен с нов отказ, обаче ангелите се усмихнаха и
отвориха вратата, докато хорът на блажените пееше голямата
Алилуя за посрещането.

Уви, ние можем да правим това пътуване само веднъж...
Паролата за влизане в Небесното царство има само 5 букви и
започва с „Л” – ЛЮБОВ!


