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Отец Валтер Горра

Изповед: да признаем
че Бог е милосърден към нас
„Когато излизаме от изповедалнята ние
чувстваме Неговата сила, която възвръща живота и ентусиазма
във вярата. След изповед ние сме възродени“.
„Отец наистина е „богат на милост“, и Той разпростира
изобилно тази милост над онези, които прибягват до Него с
чисто сърце“.
„Тайнството Изповед позволява да се доближим с доверие до
Отец, та да бъдем уверени в Неговата прошка“.
Това са само три изречения от различни слова на Папа
Франциск по темата “изповед”.
Папа Франциск, особено през тази юбилейна година на
Милосърдието, акцентира често върху красотата на това
тайнство, празника на прошката.
В този брой на нашия енорийски бюлетин отправяме поспециален поглед към това тайнство, което прекалено много
хора, често приемат по тъжен и тежък начин, а трябва да се
приема с голяма радост:
“Милосърдният Бог ти прощава!”.
Когато провеждам катехизис за изповедта, питам “с какво и
откъде започва изповедта?”. Отговорите най-често са: “от
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началната молитва” - “не!”, “от изпита на съвестта” - “не!”, “от
нашите грехове” - “не!”.
И хората, ме гледат учудени и не знаят какво друго да кажат,
очаквайки моя отговор.
Тогава им показвам Разпнатия Исус и казвам “ето откъде
започва изповедта”.
Защото изповедта е дар от Исусовия Кръст: “Отче, прости им
защото не знаят какво правят!”.
И размишлявайки върху това Тайнство, започвам да разказвам
една история, чрез която си представям стъпките на изповедта.
Тази история сега ще споделя с всички вас.
В една къща дете играе с топка. То е с майка си, докато бащата
е на работа. Играта става все по-забавна и детето все по-силно
рита топката. Топката в един момент подскача върху маса
където стои ваза. Тя не е много ценна в парично изражение, но
баща на детето държи много на нея, защото е спомен от
неговите родители.
Вазата се чупи на много части, и няма възможност да се
възстанови по никакъв начин.
Майката и детето знаят, че този инцидент ще доведе до големи
проблеми с бащата и са много притеснени.
Бащата се прибира от работа и веднага вижда, че вазата я няма,
а на пода са разпилени парченца от нея.
Веднага се разгневява и започва да вика и да крещи. Майката,
разбирайки, че наказанието за детето ще бъде голямо, поема
върху себе си вината, и казва на мъжа си “Аз бях!”. Бащата се
учудва, защото е сигурен, че виновно е детето.
В този момент детето още повече се притеснява, защото вижда,
че майка му поема върху себе си вината за нещо, което не е
извършила.
Веднага детето, благодарно за жеста на майката си, признава
пред баща си, че то с топката е счупило вазата: “Аз бях!”
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Бащата остава без думи, виждайки как майката приема вината
за да защити детето, и как детето признава грешката си за да не
бъде несправедливо наказана майката.
Бащата гледа двамата, които вече стоят пред него мълчаливи,
усмихва се, прегръща ги и ги обича още повече, а вазата е
забравена. Не е по-важна от тях самите.
Тази история представя стъпките по време на изповедта.
Всеки от нас е това дете, което невнимателно чупи ценната
ваза.
Вазата е всичко това, което Бог даде на човека като най-ценно
от началото на неговото създание. Ние чупихме и чупим найценните неща, които Бог е решил и ни е дарил, включено и
приятелството с Него.
Вазата е счупена и продължаваме много често да я чупим.
Майката, която пое върху себе си нашата вина, нашата грешка,
нашия грях е Исус, Който се жертва за нас на Кръста.
Бащата е Бог Отец.
Исус иска да ни спаси, приемайки върху себе си цялата наша
вина. И дори позволява да Го разпнат на Кръста, за да ни спаси.
Има вече Кой да очисти вината от греховете ни.
Какво липсва в тази наша история? Липсва момента на
признанието, че ние сме виновни и още повече, липсва
голямата признателност и благодарност, че има някой Невинен,
Който е поискал да заеме нашето място там на Кръста: това е
Исус.
Изповедта е да кажем на Бог Отец, “Скъпи Мой Отче, аз бях.
Исус не е виновен, Той се жертва за мене, за да не бъда аз
наказан”.
В резултат, казано с не малко ирония, ето че върху нас пада
огромно „наказание”, което е и вероятната причина да не се
изповядваме често. Това „наказание” са думите на свещеника:
“Иди си в мир, Бог ти прости!”.
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Папа Франциск

Изповедта не е разпит,
а среща с Божието милосърдие

Изповедта не трябва да бъде „мъчение“
или „тежък разпит“, а освободителна среща, която изразява
безкрайното милосърдие на Бог: това бе препоръката на Папа
Франциск към 500 участници в курса организиран от
Апостолическата пенитенцерия, които прие на аудиенция във
Ватикана. Целта на курса бе да помогне на новите
свещеници в правилното упражняване на Тайнството
Помирение.
Църковните Тайнства са „място на Божията нежност за
хората“, където може да се почувства, че Бог иска „да ни
прегърне, без да се срамува от нас и нашите ограничения“, каза
Папата. По специално Тайнството Покаяние, което „прави
присъстващо Божието милосърдие“.
„Не съществува грях, който Бог да не прости! Само онова,
което избягва Божието милосърдие не може да бъде простено,
както онзи, който избягва слънцето не може да бъде нито
осветен нито стоплен“.
Папата посочи три “напътствия“ към изповедниците. На първо
място да живеят Тайнството Покаяние като „средство за
възпитание в милосърдието“: „Това означава да се помогне на
нашите братя в човешкото и християнско помирение и
разбиране“, обясни Папа Франциск. „Изповедта не трябва да
бъде „изтезание“, а всеки трябва да излезе от изповедалнята
щастлив, с радостно лице и надежда“. Не трябва да бъде
„тежък, досаден и натрапчив разпит“, а по-скоро една
освободителна среща изпълнена с хуманност“.
Изповедта трябва да бъде и Тайнство на Помирението, посочи
Папата. „Колко пъти сме свидетели на изповеди, които ни
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обогатяват!“. „Бедни духом, които изцяло се отдават на господ,
поверяват се на Църквата и на изповедника“. „Много често
присъстваме на истински чудеса на обръщане“. „Колко много
можем да научим от обръщането и покаянието на нашите
братя!“. „Трябва винаги да гледаме към небето и
свръхестественото“. Този поглед ни прави да бъдем „смирени,
приемащи и милосърдни към един брат или сестра, които искат
да бъдат изповядани“.
„Също изслушването на грехове трябва да бъде
свръхестествено, зачитащо достойнството и личната история на
всеки, така че да разбере какво Бог иска от него“, допълни
Папата. Затова Църквата е призвана „да въведе своите членове
– свещеници, духовници и миряни – в изкуството да
придружават, за да могат всички да се научат да си събуят
сандалите пред свещената земя на другия“. „Всеки покайващ се
брат или сестра, който се спира пред изповедалнята е „свещена
земя“, която трябва да бъде култивирана с пастирско усърдие и
внимание“.

17 април 2016
Първа Изповед на Теодора
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26 Март 2016г

Кръщение
на
Антония
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Отец Мартин Рам, от FSSP
(Свещеническо Братство
Свети Петър)
От детската книга за изповедта
МОЙ МИЛОСЪРДНИ ИСУСЕ
„кой от вас, имайки сто овци, като
изгуби една от тях, не оставя
деветдесетте и девет в пустинята и не
тръгва подир загубената, докле я
намери? А като я намери, вдига я на раменете си радостен; и
като дойде дома, свиква приятели и съседи и им казва:
порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца.
Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един
каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници,
които нямат нужда от покаяние. “ (Лк 15, 5-7)
Представете си, че няма лекари. Къде ще отидем тогава, когато
сме болни? Представете си, че трябва да търпим зъбобола
докато болният зъб падне. Това ще бъде много лошо! Болният
човек не се чувства никак добре и се радва, че има лекари,
които могат да му помогнат.
Но не само тялото може да боледува, а също и душата. Можете
ли да се досетите от какво може да се разболее душата?
Болестта, за която аз си мисля, се нарича грях.
Разбира се, не всички грехове са еднакво големи. Има тежки
болести, има и по-леки болести. Но нека да се замислим: Някои
леки болести са също опасни, защото много от тежките болести
са били първоначално леки болести. В началото те дори не са
били забелязвани и са ги смятали за беозбидни. Едва по-късно
са се влошили. Който разбере, че е болен още в самото начало,
може да се излекува много по-успешно!
И малките грехове разболяват душата, а който живее в грях, не
може да се радва повече истински. Знаете ли историята за Каин
и Авел? Сам Бог попитал Каин: „защо се помрачи лицето ти?
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Ако правиш добро, не подигаш ли лице? ако пък не правиш
добро, то грехът стои при вратата” (Бит 4, 6).
Колко хубава е душата, колко радостна и свободна е, когато се
стреми да бъде напълно добра!
Грехът не само разболява душата, той е и опасен. Исус каза
веднъж: „Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят,
а повреди на душата си?” (Мк 8, 36).
Човек, който обича греха е в голяма опасност да бъде изгубен
навеки. А ние не искаме да бъдем радостни и щастливи само
тук на земята, но и по-късно в небето!
Затова нека се изпитваме добре. Нека се стараем да разберем
къде е болното място на душата ни. А след това? Можем ли да
отидем при някой лекар и да го помолим да излекува душата
ни? Разбира се! Исус сам каза, че той иска да бъде лекар на
душите ни (Мк 2,17). И както Исус е прощавал на земята
греховете на грешниците, така е упълномощил и апостолите да
прощават грехове и да лекуват души в Негово име: „И като
рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго.
На които простите греховете, тям ще се простят; на които
задържите, ще се задържат.” (Иоан 20, 22)
Разбирате ли какво искам да ви кажа? Хубаво е, че има лекари,
които да лекуват тялото, но е хубаво и това, че има лекари,
които да лекуват душата. Колко благодарни трябва да бъдем
задето Исус Христос ни подари светата Изповед! Трябва да
отиваме винаги с желание при него, за да ни прощава греховете
чрез ръката на свещениците; не само големите грехове, но
също и малките. Изпитали ли сте и вие вече това колко
радостен е човек след изповед?
Толкова е хубаво, че я има изповедта!
Желанието ми е да се научите да се опознавате все по-добре, да
се изповядвате добре и да черпите от Светата Изповед всички
сили, които са ви необходими, за да запазите душата си здрава.
Нека любовта към Спасителя е жива във вас и светлината ви да
блести пред хората, които ще видят добрите ви дела и ще се
научат чрез вас да славят Отца, който е на небесата!
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Добре е да молим
преди и след изповедта
Преди да започнеш да се готвиш за
Светата Изповед, най-напред се
помоли. Помоли добрия Бог да ти
покаже грешките ти и да насочи
волята ти към доброто.

МОЛИТВА ЗА ПОДГОТОВКА

Исусе, Господи мой и Спасителю мой,
Ти познаваш сърцето ми,
мислите ми, думите ми и делата ми.
Дай ми Твоя Свят Дух,
за да различа добре кое е добро и кое зло.
Помогни ми за една добра изповед!
Ела, Душе Свети, просветли ме,
за да разбера добре греховете си,
да се разкая от дън душа заради тях
и да ги изповядам искрено!
Мария, моя небесна Майко,
моли се за мен и се застъпи за мен!
Свети Ангеле Пазителю и всички
молете се за нас!

светци,

От редовното изповядване се появява мощен тласък към
доброто. Изповедта не само те освобождава от товара на
греховете ти, тя ти дава и много благодати, за да имаш сила да
ставаш по-добър.
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МОЛИТВА ЗА БЛАГОДАРНОСТТА
След изповедта седни на някоя банка и изпълни покората.
Благодари с молитва и кажи на Спасителя своето решение.
Можеш да помолиш също Божията Майка и твоя Ангел
Пазител да ти помагат да останеш верен.

Милостиви Отче,
благодаря Ти от все сърце.
Ти ми прости греховете.
Сега сърцето ми е пълно с радост и с мир.
Намирам се пак изцяло в Твоята любов.
Дай ми благодатта да отстраня греховете,
да спазя намерението си и да правя само това,
Което Ти е угодно. Амин.
Мили Исусе,
Ти ме освободи отново от греховете ми.
Колко много се радвам! Благодаря Ти!
Помогни ми да спазя добре намерението си.
Дай ми да бъда добро дете на Бога
и да живея винаги с Тебе.
Искам да мисля често за Теб
и да остана свързан с Теб винаги.
Дай ми да Те обичам все повече
и да бъда добър към всички хора,
какъвто си Ти. Амин.
Мария, моя любима Майко, моли се за мен.
Свети Ангеле Пазителю, закриляй ме. Амин.

29 март 2016
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Йосиф Петров Мачев

Папа Франциск

„Когато се изповядваме,
Бог празнува“
Пълен текст на вълнуващата
беседа на Папа Франциск за
тайнството Изповед: (19 февруари
2014)
По време на генералната аудиенция, състояла се по-рано днес,
Папа Франциск продължи катехистичния цикъл, посветен на
тайнствата. Този път той посвети своята беседа на тайнството
Покание (Изповед). Прочетете пълния текст на тази беседа,
която не може да остави равнодушна нито една християнска
душа!
„Скъпи братя и сестри, добър ден!
Чрез тайнствата на християнското въведение – Кръщение,
Миропомазание и Евхаристия, човек получава нов живот в
Христос. Сега, всички го знаем това, ние носим този нов живот
„в глинени съдове” (2 Кор 4, 7), като все още сме подложени на
изкушението, на страданието и смъртта, и поради греха,
въпреки всичко, може да изгубим новия живот. Ето защо
Господ Исус пожела Църквата да продължи Неговото
спасително дело по отношение на собствените си членове, поконкретно с тайнството Помирение и тайнството Помазване на
болните, които могат да бъдат обединени под названието
„тайнства на оздравяването”. Тайнството Помирение е
тайнство на оздравяването. Когато отивам да се изповядвам, аз
го правя, за да се излекувам – да излекувам душата си, да
излекувам сърцето си и да излекувам нещо, което не правя
добре. Библейският епизод, който изразява това най-добре, в
дълбоката му същност, е епизодът с прошката и изцеряването
на парализирания, където Господ Исус се открива
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едновременно като лечител на душите и на телата (срв. Мк 2, 112; Мт 9, 1-8; Лк 5, 17-26).
1. Тайнството Покаяние или Помирение произтича директно от
пасхалната тайна. Всъщност, в самата вечер на Възкресение
Господ Исус се яви на учениците, затворени в горницата, и след
като отправи към тях поздрава „Мир вам!”, духна им и каза:
„Приемете Светия Дух. На когото простите греховете, ще бъдат
простени” (Ив 20, 21-23). Тази стъпка ни разкрива дълбоката
динамика, съдържаща се в това тайнство. Най-вече това, че
прошката на нашите грехове не е нещо, които можем сами да
си даваме. Аз не мога да кажа: прощавам си греховете.
Прошката се иска, проси се от някой друг, и в Изповедта ние
просим прошка от Исус. Прошката не е плод на нашите усилия,
а е дар, тя е дар на Светия Дух, Който ни потапя в потоците на
милосърдието и на благодатта, които текат непрестанно от
широко отвореното сърце на разпънатия и възкръснал Христос.
На второ място, припомня ни, че само ако останем помирени в
Христос Исус с Отца и с братята, ще можем да пребъдваме
наистина в мира. И всички ние сме чувствали това в сърцето си,
когато сме ходили да се изповядваме, с тежест в душата, с
малко тъга; и когато получаваме прошката на Исус, ние сме в
мир, с онзи мир в душата, така хубав, който само Исус може да
даде, само Той.
2. В същото време, отслужването на това тайнство е преминало
от една публична форма (защото в началото това се е правило
публично) към персонална форма, към формата, запазена за
Изповедта. Това обаче не е основание то да губи църковната
рамка, която представлява неговото живо съдържание.
Всъщност, християнската общност е мястото, на което
присъства Духът, Който обновява сърцата в Божията любов и
прави от всички братя едно цяло в Христос Исус. Ето защо в
такъв случай не е достатъчно да се иска прошка от Господ в
собствения ум и собственото сърце, а е необходимо да
изповядаме в смирение и с упование собствените си грехове
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пред служителя на Църквата. В отслужването на това тайнство
свещеникът не представлява само Бог, а цялата общност, която
се разпознава в слабостта на всеки свой член, която
развълнувано изслушва неговото покаяние, която се помирява с
него, която го насърчава и го придружава по пътя на
обръщането и християнското и човешко узряване. Някой може
да каже: „Аз се изповядвам само пред Бог”. Да, ти можеш да
кажеш на Бог „прости ми”, можеш да си кажеш греховете, но
нашите грехове са също и срещу братята, срещу Църквата.
Затова е необходимо да искаш прошка от Църквата, от братята,
от личността на свещеника. „Но, отче, срамувам се…”. Срамът
също е добро нещо. Да имаш малко срам – това е здравословно,
защото да се срамуваш, означава, че оздравяваш. Когато някой
не изпитва срам, в моята страна казваме, че е „безсрамник”,
един „sin verguenza”. Срамът обаче носи добро, защото ни
прави по-смирени, и свещеникът приема с любов и нежност
тази изповед, и в името на Бог прощава. Също от човешка
гледна точка, когато искаш да излееш мъката си, е добре да
поговориш с някой брат и да кажеш на свещеника тези неща,
които толкова много тежат на сърцето ти. И така чувстваш, че
изливаш мъката си пред Бог, с Църквата, с брата си. Не се
страхувайте от Изповедта! Този, който е на опашка за изповед,
чувства всички тези неща, също и срама, но после, когато
Изповедта приключи, той излиза свободен, велик, красив,
простен, бял, щастлив. Това е хубавото на Изповедта! Бих
искал да ви попитам – само че не го казвайте на висок глас,
нека всеки си отговори в сърцето: кога за последен път се
изповядахте? Всеки да си помисли… Два дни, две седмици, две
години, двадесет години, четиридесет години? Всеки да си даде
сметка, но и всеки да си каже: кога за последен път се
изповядах? И ако е минало много време, не губи нито ден
повече, върви, свещеникът ще бъде добър. Исус е там, Исус е
най-добрият свещеник, Исус ще те приеме, ще те приеме с
толкова много любов. Бъди смел и върви да се изповядаш!
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3. Скъпи приятели, да отслужваме тайнството Помирение
означава да сме обгърнати в една топла прегръдка – това е
прегръдката на безкрайното милосърдие на Отца. Нека си
припомним онази хубава, прекрасна притча за сина, който си
тръгна от вкъщи със своята част от наследството; прахоса
всички пари, а след това, когато не му бяха останали никакви,
той реши да се върне вкъщи – не като син, а като слуга. Толкова
много вина изпитваше в сърцето си, и толкова много срам. И
колко бе изненадан, когато започна да говори, за да иска
прошка, а бащата не го остави да говори, прегърна го, целуна го
и му организира тържество. Аз обаче ви казвам: всеки път,
когато се изповядваме, Бог ни прегръща, Бог празнува! Да
вървим напред по този път. Бог да ви благослови!“.

От Катехизиса на Католическата Църква
ТАЙНСТВОТО НА
ПОКАЯНИЕТО И ПОМИРЕНИЕТО
Тези, които пристъпват към тайнството
Покаяние, получават от милосърдието на
Бога прошка за обидата, която са Му
нанесли, и в същото време са помирени с Църквата, която е
наранена от техния грях и която с любов, пример и молитва
работи за тяхното обръщане."
Нарича се тайнство на обръщането, защото свещенодействено
претворява на дело призива на Исус за Покаяние и съветва да
се върне към Отца всеки, който се е отдалечил от него чрез
греха. Нарича се тайнство на Покаянието, защото освещава
личния и църковния път на обръщане, разкаяние и
удовлетворение на християнина грешник.
Нарича се тайнство на изповедта, защото признанието,
изповядването на греховете пред свещеника е съществен
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елемент на това тайнство. В дълбок смисъл това тайнство е
също една „изповед", признателност и възхвала на светостта на
Бога и на неговото милосърдие към човека грешник.
Нарича се тайнство на прошката, защото чрез сакраменталното
опрощение, давано от свещеника, Бог дарява на каещия се
„прошка и мир".
Нарича се тайнство на Помирението, защото дава на грешника
любовта на Бога, който помирява: „Примирете се с Бога" (2Кор
5,20). Този, който живее с милосърдната любов на Бога, е готов
да отговори на призива на Господа: „Иди първом се помири с
брата си" (Мат 5,24).
„Но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на
Господа нашего Исуса Христа и чрез Духа на нашия Бог" (1Кор
6,11). Трябва да си даваме сметка за величието на дара на Бога,
който сме получили в тайнствата на християнското посвещение, за
да раз-берем до каква степен грехът е нещо изключено за тези,
които са облечени в Христа. Но св. Иван Апостол казва още: „Ако
кажем, че нямаме грях, себе си мамим и истината не е в нас
(1Йоан 1,8).
И сам Господ ни учи да се молим: „Прости нам греховете" (Лк
11,4), като свързва взаимното прощаване на нашите грехове с
прошка-та, която Бог ще ни даде за нашите грехове.
Обръщането към Христос, новото раждане в Кръщението, дарът
на Светия Дух, Тялото и Кръвта на Исус, получени като хра-на, ни
направиха „свети и непорочни пред Него" (Еф 1,4), както и самата
Църква, Невеста на Христос, е „света и непорочна" пред Него
(Еф 5,27). Обаче новият живот, получен при християнското
посвещение, не е премахнал слабостта на човешката природа,
нито склонността към греха, която Преданието нарича
сладострастие, което остава в кръстените, за да преминат
своите изпитания в битката на християнския живот,
подпомагани от благодатта на Христос. Тази битка е именно
борбата на обръщането с оглед на светостта и на вечния живот,
към които Господ не престава да ни зове.
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Сестра Терезита

Окото на дърваря
Един дървар не намираше своята любима
брадвичка.
Преобърна
цялата
къща.
Претършува навсякъде. Нищо не можеше да се направи.
Брадвата беше изчезнала. Започна да мисли, че някой я е
откраднал.
В плен на тези мисли се показа на прозореца. Там в този
момент минаваше синът на съседа му.
„Има вид на крадец на брадви” - помисли дърварят.
„И има очи на крадец на брадви... и дори коса на крадец на
брадви”.
След няколко дни дърварят откри своята любима брадва под
дивана, където я беше захвърлил една вечер след работа.
Щастлив, че я е намерил, се показа на прозореца. Точно в този
момент отново минаваше синът на съседа му.
„Няма много вид на крадец на брадви!” помисли дърварят.
„Има очи на добър младеж, а също и коса”!
Етикети от всякакъв вид, живеем за етикетите.
Прикрепени за панталоните, за ризите, за блузите, за
обувките.
И ние имаме етикети. На всеки даваме роля; този е красив,
онзи е лош. Често нашето настроение издава присъдата.
Исус е казал: ” Не осъждайте и Бог няма да ви съди!”
Да гледаме другите винаги с любов, ако искаме да намерим
милосърдието близо до Господ!
Сега е правилният момент!!!
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