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Брой 124 – февруари 2017

Отец Валтер Горра

От 1 март:
Времето на Великите Пости
Периодът на Великите пости започва с
посипването на пепелта върху главата, придружено с думите,
които изразяват смисъла на това време: „Помни човече, че
прах си и в прах ще се върнеш“ или „Покай се и вярвай в
Евангелието“,. Първото изречение ни напомня по кой начин
Бог създаде Адам (Битие 2,7: “И създаде Господ Бог човека от
земна пръст”), но знаем че Самия Бог ни издигна на велики
нива (псалм 8: “Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите:
със слава и чест си го увенчал”). Но без Бога само прах сме!
Второто изречение подчертае необходимостта за едно
постоянно обръщане към Бога и особено през това време на
четирийсет дни преди Великден.
Ако съединим заедно тези две изречения, ще се получи: "Ти си
човек, който е от прах, и на прах ще се превърнеш, тогава
повярвай в благовестието на Евангелието на Христос, Който те
спаси!"
Как искаме да живеем това време на постите, дар, който, и
тази година, Бог ни дарява?
Искам да намеря отговор, тръгвайки, както от историческа
реалност, в която живеем, така и изразена от великия
съвременен мислител, Едгар Морен: "Ако аз бях ръководен
само от светлината на разума, трябва да кажа, че светът се
движи към катастрофа, че ние сме на прага на бездна. Всички
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елементи, които имаме пред нас предвиждат апокалиптични
сценарии. Но в историята на човечеството съществува
изненадата, неочаквано събитие, което променя хода на нещата.
Ето защо, в края на краищата, аз съм оптимист."
Страхът е обхванал всички! Той е заел мястото на всяка
идеология! За да се опитаме да се противопоставим на
отчаянието, дъщеря на страха, ние можем да дадем глътка
въздух на надеждата, защото е дъщеря на обръщането.
Това е парадигмата на Великите пости, която предлагам: "Нека
да освободим в нас надеждата, която е дъщеря на обръщането,
активирайки творчеството на любовта".
Колко пъти се заричаме, че искаме да се променим, но не знаем
какво, как, и от къде да започнем!
Добро предложение намерих на една страница в личния
дневник на Ети Хилезум, еврейка-холандка преследвана по
време на хитлериската окупация на Холандия, хвърлена в
затвора и убита в Аушвиц. Тя пише: "Не виждам друго
решение, наистина не виждам нищо друго, освен това да се
вгледаме в себе си и да изгребем нашата гнилота. Аз не вярвам,
че може да се подобри нещо във външния свят, без да сме
направени преди това нашата част вътре в нас. Това е
единственият урок от войната: ние трябва да погледнем в себе
си и никъде другаде".
Да действаме върху себе си е най-трудната задача, но найосвобождаваща и смислена. Това е истинската етика на
отговорността, която трябва да се пресече с Христовата
благодат.
Ако ние искаме да празнуваме Пасха, т.е. пасаж/преход, да
вървим напред, ние трябва да „направим преход" от вътре на
вън, детоксикация на острия нарцисизъм, за да узрее логиката
на дара на любовта, следвайки Исус разпнат и възкръснал.
Нека не губим това време на Великия пост, толкова
благоприятно за обръщане.
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Инструментите, които имаме в ръцете си са тези показани ни от
Исус, за които Той говори на Своите ученици: пост, молитва и
милосърдие.
Искам да подчертая поста и молитвата, като обърна нашето
внимание върху откъс от Евангелието, където Исус е повикан
от народа, от книжниците и от своите апостоли, за да освободи
от лош дух един човек, обсебен от него от много години.
Опитите на апостолите не дават никакъв резултат, докато Исус
успява да го изгони от човека. „И когато влезе вкъщи,
учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го
изгоним? И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с
молитва и пост“ (Мк 9,28-29).
Казахме че времето преди Великден е период на обръщане, т.е.
за промяна в нас особено за по-лошите черти на нащия
характер. Това е много трудно за всеки човек и изисква два
момента: признаване на това, което не е напълно добро в нас и
нашата воля да го променим. Дори и това много често може да
не е достатъчно, но е добър път по който да тръгне човек. За да
бъде още по-сигурен път, трябва да ползваме тези два
инструмента на постите и на молитвата, защото „Тоя род с
нищо не може да излезе, освен с молитва и пост“.
Да не забравим че Самия Исус точно през четирийсетте дни в
пустинята: „Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за
да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет
дни и четиридесет нощи, най-после огладня“ (Мт 4,1-2). През
тези четирийсет дни и ние ще бъдем изкушени от дявола, който
не иска нашата промяна, нашето обръщане към Бога. Затова
борбата ще бъде голяма. Но с Исус и ние можем да кажем
същите думи: „Исус му каза: Махни се, Сатано“ (Мт 4,10)
вместо да паднем в неговите ръце.
Затова много е важно указанията, които дава църквата за
постите, да ги адаптираме за нашия начин на живот, в нашето
ежедневие. Има много неща, които запълват нашето време и
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усилия, които можем да отстраним през това време. Не говорим
само за ядене и пиене, а за други неща. Например времето,
което „губим“ пред компютрите или на телефоните, работейки
във Фейсбук, Туитър, или други от така наречените Социални
мрежи, които са променили толкова много нашият начин да
общуваме с другите, превели глава над телефона или пред
компютъра и много често изолирани от тези, които са до нас и
това, което се случва около нас.
Всичко това влияе много върху ритъма на живота на човека
днес, и много върху нашия духовен живот. До скоро се
говореше за влиянието на телевизията върху връзките и
отношенията между членовете на едно семейство. Днес това не
е толкова валидно, колкото е Интернет, който е един много
удобен инструмент, но човека много често не е способен да го
използва без да стане негов роб и да не намали преките си
връзките с близката среда.
Това пречи и на духовния ни живот, намалявайки времето,
което можем да отделим на грижа.за него. Не са минали
толкова много години от времето, когато семействата бяха
заедно около камината и молеха заедно броеницата или други
молитви, преди да си лягат.
Исус отделя много време за молитва и приканва постоянно
всички да се молят: „Молете се да не паднете в изкушение“ (Лк
22,40). И свети Павел ни казва: „Винаги се радвайте.
Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е
Божията воля за вас в Христа Исуса“ (1Сол 5,16-17).
Винаги, но особено времето на постите, трябва да бъде
придружено от молитвата. Пост и молитва вървят заедно. Нека
изключваме всеки ден за определено време телевизора,
компютъра, телефона и сами или със семейството си да молим,
да четем библията, духовни книги, и друго което може да ни
помогне в духовността ни.
През това време много е добре да участваме и по-често на
светите литургии, или поне вкъщи да четем четивата, които са
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определени всеки ден за литургиите и да размишляваме върху
тях.
Делата на милосърдието дават завършеност на постите и
молитвата. Исус ни говори за тези три стълба и ни обеснява как
да ги използваме: „А когато ти правиш милостиня... А когато се
молите... А когато постите“ (виж Мт 6,1-18). Но грешка от наша
страна е да мислим за милосърдието, като за велики неща, за
нещо извънредно. Трябва да влезем в логиката на
обикновеното, на ежедневните ни задължения. В нашия
нормален живот трябва да прилагаме нашите милосърдни
действия, нашите милосърдни дела.
Трябва да си припомним че и в ежедневието трябва да влагаме
„извънредно“ милосърдие, да бъдем в него по-горе от другите,
отговаряйки на въпросите, които Исус ни задава: „...каква вам
награда? Не правят ли същото и митарите?... Какво особено
правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?“ (виж Мт 5,46-47),
докато заключението е „бъдете съвършени, както е съвършен и
Небесният ваш Отец“ (Мт 5, 48).
Нека тогава от 1 март тази година, пепелялна сряда, първи ден
на Постното Време, да вземаме здраво решение и да вложим
нашите сериозни усилия за да го изживеем по най силния
начин, така да напредваме във вярата и духовността.

23 декември 2016 Мария Николова Велчева
25 декември 2016 Ванни Валио
02 януари 2017

Пенка Кирова Димитрова

22 януари 2017

Тодор Неделчев Терзиев
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Папа Франциск

Посланието за
великите пости 2017г:

Словото е дар.
Другият е дар
Драги братя и сестри,
Великопостното време е едно ново начало, един път, който ни
отвежда към една сигурна цел: Пасхата на Възкресението,
победата на Христос над смъртта. Това силно време ни
призовава винаги към покаяние: християнина е призован да се
завърне при Бог „с цялото си сърце” (Йо 2,12), да не се
задоволява с един посредствен живот, но да израства в
приятелството си с Господа. Исус е нашият верен приятел,
Който никога няма да ни остави, защото и когато грешим, Той
очаква търпеливо нашето завръщане при Него, с това очакване
открива волята Си за прошка (от проповед по време на
Литургия, 08.01.2016). Великопостното време е благоприятния
момент, за да подсилим духовния си живот чрез светите
средства, които Църквата ни предлага: поста, молитвата и
милостинята. Като основа на всичко това стои Божието Слово,
Което през това силно време сме поканени да слушаме и
размишляваме с най-голямо усърдие и ревност. В частност тук,
бих искал да се спра на притчата за богаташа и бедния Лазар
(Лк16,19-31). Да се оставим тази толкова важна евангелска
страница да ни вдъхнови, за да открием правилния начин да
действаме, за да достигнем истинското щастие и вечния живот,
като ни призовава към едно искрено покаяние.
Другият е дар за мен.
Притчата за богаташа и бедния Лазар започва с представяне на
двамата главни герои, но бедняка е този, който ни се представя
по-подробно: той се намира в една безизходна ситуация и няма
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силата да се измъкне от нея, лежи пред вратата на богаташа и се
храни с трохите, които падат, изхвърлени пред вратата на
богаташа от богатата трапеза, тялото му е покрито с рани, и
кучетата идват да ги ближат. Картината, която ни се представя
е мрачна, бедния човек е паднал в една голяма нищета, той е
унизен. Но тази картина добива още по-мрачни краски, става
още по-драматична ако се вземе в предвид, че бедняка има име,
той се казва Лазар: едно име, наситено с очаквания от сбъдване
на обещанията, което буквално означава „Бог помага”. Поради
това, този персонаж не е анонимен, има точно определени
щрихи и се представя като една личност, която носи своята
персонална история. Ако за богаташа, Лазар е невидим, за нас е
познат, близък, човек с лице, и поради това един дар, едно
безценно богатство, едно творение желано, обичано, помнено
от Бог, макар че неговата конкретна житейска ситуация е тази,
на един отхвърлен човек (проповед от Света Литургия,
08.01.2016 г). Лазар ни учи, че другият е дар за нас. Правилното
взаимоотношение с останалите хора се състои в това да се
припознае с благодарност важността им за нас. Така и бедният
Лазар пред вратата на богаташа не е натрапник, който да
досажда, но е един зов към покаяние и промяна на живота.
Първият призив на тази притча е този: да отворим вратата на
нашето сърце за другия, защото всяка човешка личност е един
дар, както този, който е близо до нас, така и непознатия бедняк.
Великопостното време е едно подходящо време, за да отворим
вратата за нуждаещия се и да видим в неговото /нейното/ лице
лика на Христос. Всеки от нас ги среща по своя житейски път.
Всеки човешки живот, който ние срещаме по този път е един
дар и заслужава приемане, уважение, любов. Божието Слово ни
помага да отворим очите си, за да приемем този човек с неговия
живот и история, и да го възлюбим най-вече когато е слаб. Но
за да изпълним това е необходимо да вземем сериозно
посланието на Евангелието за богаташа.
Грехът ни заслепява.
Евангелската притча по един безмилостен начин ни показва
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противоречията, сред които живее богаташа. Той, за разлика от
бедния Лазар, няма свое име, описан е като един богаташ.
Неговото охолство се открива чрез дрехите, които носи, те
издават един прекален лукс. Багреницата в пурпурен цвят е
била една много скъпа дреха, дори по-ценна от сребро и злато,
и поради това запазена за божествата (Йер10,9) и за царете
(Съдии 8,26). Висонът е бил една специална ленена дреха, с
която се предавала на походката един почти свещен характер.
Следователно богатството на този човек е прекалено, също
всеки ден той показвал пред всички това охолство като по
навик: „всеки ден пируваше бляскаво” (Лк 16,19). В него се
вижда по едни драматичен начин развалата, която носи греха, и
която се осъществява в три следващи се момента: любов към
парите, суета и възгордяване. (проповед по време на
Св.Литургия, 20.09.2013). Казва Свети апостол Павел, че
„корен на всички злини е сребролюбието” (1Тим 6,10). То е
главната причина за развалата и извор на завист, препирни и
подозрения. Богатството може да ни подчини и управлява, и
така да се превърне за нас в един идол – тиранин
(апостол.насърчение Радостта от Евангелието 55). Вместо да
бъде един инструмент в нашите ръце, за да творим добро и да
бъдем солидарни с останалите човеци, богатството може да ни
подчини – нас и целия свят в една логика на егоизма, която не
познава любовта и вреди на мира. Притчата ни показва след
това, че алчността на богаташа го прави суетен. Той живее, за
да се показва пред другите това, което той има и те нямат, това,
което той може да си позволи. Но тази показност прикрива
една вътрешна празнота. Неговият живот е пленник на
външната показност, на най-изкуственото и мимолетно
измерение на човешкото съществуване (пак там, 62). Найниското стъпало на тази морална деградация е високомерието
(гордостта). Богаташа от притчата се облича като цар,
подражава походката на едно божество, забравяйки че е просто
един смъртен човек. За човека, поробен от сребролюбието, не
съществува друго, освен собственото аз, и за това
заобикалящите го хора не съществуват, той не може да ги види.
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Плодът на привързаността към богатството е една слепота:
богаташа не вижда гладния до себе си бедняк, целия в рани и
паднал в това унижение. Като гледаме този богаташ от
притчата, можем лесно да разберем защо Евангелието по
толкова ясен и категоричен начин осъжда любовта към
богатствата: „Никой не може да служи на двама господари:
защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към
единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да
служите на Бога и на мамона” (Мт 6,24).
Словото е един дар.
Евангелската притча за богаташа и бедния Лазар ни помага да
се подготвим добре за идващата Пасха. Литургията на
Пепеляна сряда ни призовава да преминем през житейския
опит на богаташа по един много драматичен начин.
Свещенослужителят, като поръсва главите ни с пепел, повтаря
думите от Стария завет: „Помни, че си пръст и в пръста ще се
върнеш”. Всъщност богаташа и бедняка от притчата умират и
главната част от притчата ни показва какво се случва в
отвъдното. Двамата откриват внезапно, че „нищо не сме
донесли на света, и нищо не ще изнесем” (1Тим 6,7). Също и
нашият поглед се отправя отвъд, където богаташа има дълъг
разговор с Авраам, когото нарича „отче” (Лк 16,24.27), с което
показва че се счита за част от Божия народ. Това прави живота
му още по-противоречив, защото до този момент нищо не е
казано за отношението му към Бог. Всъщност, в неговия живот
е нямало място за Бог, единствения бог на който е служил е
било неговото аз. Измъчван в отвъдното, богаташа познава
бедния Лазар в лоното на Авраам, и желае бедняка да облекчи
неговите страдания с капка вода. Поисканите действия от
Лазар са подобни на онези, които богаташа е трябвало да
извърши, и които никога не е извършил. Авраам, все пак, му
обяснява: „спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а
Лазар – злото: сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш” (Лк
16,25). В отвъдното се възстановява една определена
справедливост и злините от живота се притеглят от доброто.
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Притчата продължава и ни дава едно послание за всички
християни. Богаташът, който има все още живи братя, моли
Авраам да изпрати Лазар при тях, за да ги предупреди, на
което Авраам отговаря: „Имат Мойсей и пророците, нека ги
слушат”. И на възражението на богаташа, Авраам допълва:
„Ако не слушаха Мойсей и пророците, то и да възкръсне някои
от мъртвите, няма да се убедят”. По този начин се откроява
истинския проблем на богаташа: корена на неговите злини е,
че е бил глух за Божието Слово, това е довело до угасване на
любовта му към Бога и до пренебрегване на ближния в нужда.
Божието Слово е една живителна сила, способна да вдъхнови
покаянието на сърцето и да насочи отново човешката личност
към Бог. Да се затвори сърцето за Божия дар, който говори
(Словото) води като последствие затваряне на сърцето за дара,
който е нашия ближен брат.
Скъпи братя и сестри, Великопостното време е благоприятното
време, за да се обновим духовно в срещата с Христос в
Неговото Слово, в Светите тайнства и в ближния. Господ
Исус, Който по време на Своя четиридесетдневен пост в
пустинята победи изкушенията на дявола – изкусител, да ни
посочи пътя, който да следваме. Светият Дух да ни вдъхнови
за едно истинско покаяние, за да открием отново дара на
Божието Слово, за да се очистим от греха, който ни прави
слепи и да служим на Христос, присъстващ в нашите
нуждаещи се братя и сестри. Окуражавам всички верни да
изразят това духовно обновяване също чрез участието си в
различните инициативи през Постното време, които много
църковни структури в различни части на света предлагат, за да
спомогнат за изграждането на една култура на срещата в
единственото човешко семейство. Да се молим едни за други,
та като участваме в победата на Христос над греха и смъртта,
да знаем да отваряме нашите врати за слабия и бедния. Тогава
ще можем да живеем в пълнота и да свидетелстваме радостта
от Пасхата Христова.
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Папата: Исус ни учи, че
семейството е шедьовърът
на обществото
През
2015г
разгледахме
Тайнствата на християнското въведение (Кръщение,
Евхаристия, Миропомазание); през 2016г Тайнствата на
изцелението (Изповед и Помазването на болните); тази
година е времето за Тайнствата в служба на общността
(Брак и Свещенство). Така ще почнем с думите на Папа
Франциск през времето на аудиенцията на 29 април 2015г.
„Мъжът и жената, които се обичат, е шедьовърът на
обществото“: това каза Папа Франциск на седмичната
генерална аудиенция в сряда, на която продължи катехистичния
цикъл за мъжа и жената в първоначалния Божи промисъл.
Папата припомни библейския епизод с чудото на Исус с виното
в Кана Галилейска (Йоан 2,1-11), който извършва «в контекста
на една сватба», наричайки го «жест на голяма симпатия към
раждащото се семейство, подкрепяно от майчинската нежност
на Мария». «Това ни напомня книгата Битие, когато Бог
завършва делото на творението и прави своя шедьовър: мъжа и
жената – допълни Папата. Исус започва чудесата си именно от
този шедьовър, на сватбата на един мъж и една жена. По този
начин Исус ни учи, че шедьовърът на обществото е
семейството; мъжът и жената, които се обичат».
«Днес не е лесно да се говори за брака като празник, който се
подновява във времето и в различните сезони на брачния живот
на съпрузите. Факт е, че хората все по-малко се женят:
младежите не искат да сключват брак. В много страни се
увеличават разводите, докато броят на децата намалява.
Трудността на съпрузите да останат заедно - като двойка и
семейство – разкъсва връзките все по-бързо и често, а децата са
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първите които изпитват последствията. Нека се замислим, че
първите жертви, най-важните и които страдат от един развод,
са децата. Ако си видял от малък, че бракът има «определено
време», несъзнателно така ще бъде и за теб. В действителност,
много младежи са готови да се откажат от една необратима
връзка и трайно семейство. Мисля, че много сериозно трябва да
се замислим защо толкова младежи «не са готови» да встъпят
брак.
Но «защо младежите не искат да сключват брак и защо
предпочитат съжителството и много често «ограничената
отговорност?», запита риторично Папата. «Защо мнозина, дори
кръстените, нямат доверие в брака и в семейството? Много е
важно да разберем, ако искаме младежите да поемат по
правилния път, защо нямат доверие в семейството?».
«Трудностите не са само от финансов характер, въпреки че
наистина са сериозни- продължи Папата. Мнозина смятат, че
промяната през последните години се дължи на еманципацията
на жената. Но дори и този аргумент не е валиден. Това е
обидно – възкликна Папата. Не е вярно! Това е форма на
мачизъм, който винаги иска да доминира над жената. Ще
направим лошо впечатление, както Адам, когато Бог го
попитал: „Защо изяде забранения плод?, а той му отговорил: Тя
ми го даде“. Вината е у жената. Бедната жена! Трябва да
защитаваме жените“.
„В действителност, почти всички мъже и жени искат сигурност
в чувствата, здрав брак и щастливо семейство – отбеляза Папа
Бергольо. Сред младежите, семейството заема първо място по
всички показатели на одобрение, но поради страх да не
сбъркат, много от тях дори не мислят за това; въпреки, че са
християни, не мислят за брака като тайнство, като единствен и
неповторим съюз, който става свидетелство на вярата. Може би
този страх да сбъркат е най-голямата пречка, за да приемат
словото на Исус, който обещава своята благодат над брачния
съюз и семейството“.
„Най-убедителното
свидетелство
за
благословения
християнски брак е добрия живот на самите християнски
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съпрузи и на семейството – посочи Папата. Няма по-добър
начин от този, за да се покаже красотата на това тайнство!
Осветеният от Бог брак, съхранява онази връзка между мъжа и
жената, които Бог е благословил още от сътворението на света.
Той е извор на мир и добро за целия брачен и семеен живот.
Например, в началото на християнството, достойнството на
връзката между мъжа и жената победи една злоупотреба,
смятана тогава за нещо нормално – правото на съпрузите да се
откажат от съпругите, дори поради най-фалшиви и унизителни
мотиви. Евангелието на семейството, Евангелието което
известява именно това тайнство, побеждава тази култура на
обичайно отхвърляне. Християнското семе на радикално
равенство между съпрузите днес трябва да даде нови плодове.
Свидетелството на социалното достойнство на семейството ще
стане убедително именно по този път, пътя на свидетелството,
което привлича, на взаимността между съпрузите и тяхното
взаимно допълване“.
„Затова, като християни, трябва да бъдем по-взискателни по
този въпрос – допълни Папата. Например, като решително
подкрепяме правото на еднакво възнаграждение за еднакъв
труд; защо трябва да се смята за обичайно жените да получават
по-малко от
мъжете?
Неравенството е
скандално!
Същевременно да се признае, че майчинството на жените и
бащинството на мъжете е в полза, особено за децата. По същия
начин, добродетелта на приемането на християнските
семейства днес придобива ключев характер, особено в
ситуации на бедност, деградация и семейно насилие“.
„Нека не се страхуваме да поканим Исус на нашата сватба! –
прикани накрая Папа Франциск. Нека не се страхуваме да Го
поканим в нашия дом, за да бъде с нас и пази семейството. А с
Него и Мария! Когато християните сключват брак „в Господа“,
се превръщат в действен знак на Божията любов. Християните
не встъпват в брак само за себе си, а също и в Господ в полза на
цялата общност и цялото общество. За красивото призвание на
християнския брак ще говоря следващата сряда“, завърши
Папата.
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Историята на
Великия Пост
1
Великия
пост
литургичната година

и

Литургичната година е честването
на делото на Спасението на Христос, което се реализира от
благочестиво възпоменание (или спомен) в определени дни
през годината. Литургията въвежда във времето на човеците,
тайната на спасението. Църквата чрез литургията, продължава
да прилага и днес чрез обреди действията на спасението,
извършени от Исус.
Следователно литургичната година не е набор от идеи или
празници, това е една личност, т.е Исус Христос, възкресен,
чийто дар на спасение се предлага и се съобщава в различни
тайнствени аспекти, които характеризират разгръщането на
християнския календар. По този начин любовта на Бог към
човечеството и спасението на човека и днес се реализира и
присъства в Църквата и в човечеството.
Затова център, необходим за цялата богослужебна година е
пасхалната тайна на страстта, смъртта, възкресението и
възнесението на Господа Исуса.
Ранните християни са имали един литургичен празник, това е
неделята: деня на честването на живия Христос. Ето защо
неделята се смята за "оригинален празник". Намерени са
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доказателства, че след втори век възниква по-специален
празник на Възкресението на Христос в една определена
неделя.
По този начин цялата богослужебна година се върти около
седмичната неделна Пасха и тази фиксирана един път в
годината Пасха.
Поради това Великия пост е литургичото време, през което
християните се подготвят с душата и сърцето, чрез обръщане и
пречистване, за да живеят напълно тайната на Христовото
възкресение в годишното му възпоменание.
2 - Произхода на Великия пост
Никой не знае със сигурност къде, от кого и как е възникнал
този период от време, който християните, посвещават в
подготовката за Великден. Знаем само, че това е бил бавен и
продължителен процес.
За удобство можем да го разделим на шест периоди.
Постът в петък и Велика събота (до втори век)
В ранната Църква празникът Пасха е предшестван от един или
два дни на пост. Въпреки това, изглежда постите са били не
насочени толкова към честването на Великден, а по-точно към
кръщенията, които са се случвали точно по време на бдението
за Великден. Практиката е била адресирана главно към
оглашените и след това прехвърлена и към кръстниците, а след
това и към цялата църковна общност.
Този пост не е имал за цел разкаянието, а само аскет15

осветителната.
Една седмица на подготовка (трети век)
В този период в Рим неделята преди Пасха е наречена
"неделята на страст" в сряда и в петък на същата тази седмица
не се служи Евхаристията. Разширяването на поста в
продължение на цялата седмица преди Великден е известна
само за Църквата на Александрия.
Три седмици на подготовка (четвърти век)
За тази практика свидетелства историк от пети век, Сократ.
През тези три седмици се провъзгласява Евангелието на Йоан.
Текстът е описание на дните и събитията преди Пасхата и
присъствието на Исус в Ерусалим.
Шест седмици на подготовка (края на четвърти век)
Тази продължителна подготовка е била мотивирана от
практиката отнасяща се до разкаяние. Тези, които желаят да се
примирят с Бога и с Църквата започвт подготовка от първата
неделя на това време (по-късно ще бъде изтеглен назад към
предишната сряда) до сутринта на Велики четвъртък, в деня,
който вярващите получават помирението. Така каещите се
преминават през период на подготовка, продължен четиридесет
дни. От това произлиза Латинската дума Quadragesima.
Каещите се ангажират през този период чрез посипване с пепел,
и обличане с вретище в знак на разкаяние и собствените им
аскетични усилия.
Още разширение: Пепеляна сряда (в края на пети век)
Към края на пети век, започва честването на сряда и петък
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преди първата неделя на Великия пост, също смятайки ги за
част от постното време. Започва обреда на посипването на
пепелта върху каещите се в сряда от тази седмица, преди
първата неделя на Великия пост. Този ритуал, се предлага за
всички вярващи.
От този момент започва да се оформят древните етапи на
катекумената, през които оглашените се подготвят за
кръщението по време на тържественото Великденско бдение на
Великата събота. Този път към кръщението е интегриран с
времето за подготовка за помирение на каещите се на Великия
четвъртък. Така стана че, всичките вярващи - т.е. не само тези,
които са били оглашени или публично каещи се - са били
свързани с това интензивно пътуване на аскетизъм и покаяние,
за да се достигне до Великденските празници с душа готова за
по-автентично участие.
Седем седмици на подготовка (шести век)
През шести век, цялата седмица преди първата неделя на
Великия пост е посветена на честването на Великден наречена
Quinquagesima,т.е. петдесетия ден преди Великден. Между
шести и седми век става разширяване с още две седмици.
Обаче тенденцията да се удължава все повече това време на
Великия пост намалява неговото значение и уникалност.
3 - Празникът на Великия пост днес
Прогресивното развитие на Великия пост, определено от някой
учени като "диво", изисква радикална промяна. Така Втория
Ватикански Събор опрости структурата на това богослужебно
време претоварено от допълнени предварителни постни.
Съборна Конституцията на Светата Литургия, (Sacrosanctum
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Concilium), ном. 109 казва:
Двойственият характер на времето на Великденския пост,
който най-вече чрез възпоменанието или подготовката за
Кръщението и чрез Покаянието настойчиво предразполага
верните към честването на Пасхалната тайна с по-честото
слушане на Божието слово и с посвеща- ването на молитвата,
следва да бъде по-ясно проявен както в литургията, така и в
литургичната катехеза. Затова:
а) следва да се използват по-изобилно присъщите на
литургията елементи на Кръщението и ако е уместно, да се
подемат някои от предходната традиция;
б) същото важи и за елементите на Покаянието. А що се
отнася до катехезата, в душите на верните следва да бъде
внушен заедно със социалните последици на греха присъщият
на Покаянието характер, който ненавижда греха като обида за
Бога. Нека да не се забравя ролята на Църквата в покаятелното
действие и се наблегне на молитвата за грешниците.
Покаянието по времето на Великденския пост не следва да
бъде само вътрешно и индивидуално, а също така външно и
социално. А практикуването на Покаянието според
възможностите на нашето време и на различните области и
според условията на верните следва да бъде благоприятствано
и препоръчвано от споменатите в чл. 22 власти.
Пасхалният пост обаче ще бъде свещен и спазван навсякъде на
Велики петък, в деня на Господните страсти и смърт и при
възможност следва да продължи и на Велика събота, така че с
възвишена и открита душа да се посрещне с радост неделята на
Възкресението.
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Сестра Терезита Пиччирилли

Близо до огъня

Един ден някакъв човек се приближи до Исус и каза:”
Учителю, всички знаем че ти идваш от Бог и ни показваш
правилния път, но трябва направо да ти кажа, че твоите
последователи, тези които наричаш твои апостоли или твоя
общност, не ми харесват изобщо. Забелязах, че не се различават
много от другите хора. Дори проведох хубав спор с един от тях.
Всички знаят, че не винаги са в разбирателство и любов. Освен
това не познавам нито един, който прави чисти сделки. Затова
искам да ти задам един много откровен въпрос –”Bъзможно ли
е да съм от твоите без да имам нищо общо и да не правя нищо с
твоите така наречени “апостоли”?
Биx искал да те следвам и да бъда християнин, но без общност,
без църква, без всичките тези апостоли Исус го погледна с
нежност и внимание. Чуй, каза му, ще ти разкажа една история.
“Имало някога хора, които седели заедно и си говорели. Когато
нощта ги покрила с черната си мантия, направили една хубава
купчина от дърва и запалили огън. Стояли седнали, добре
притиснати един до друг, докато огънят ги затоплял и блясъкът
на пламъците осветявал лицата. Един от тях в един момент
тръгнал по своя воля съвсем сам. Взел една горяща главня от
огъня и отишъл да седне далеч от другите. Неговото дърво в
началото светело и топлело, но не след дълго отслабнало и
угаснало Човекът, който седял сам, бил погълнат от тъмнината
и студа на нощта.
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Помислил един момент, после станал, взел своето дърво и го
върнал обратно в купчината на своите другари. Дървото се
запалило отново и пламнало. Мъжът седнал отново в кръга на
другите.
Стоплил се и блясъкът на пламъка огрял лицето му. “
Усмихвайки се Исус добави:” Който участва с мен е близо до
огъня и моитe приятели, защото aз съм дошъл да донеса огъня
на земята и това, което желая най-много е да го видя че пламва.
Помни винаги- Църквата независимо от своите слабости е
гаранция, че сме близо до огъня, Близо до Исус.

През Постното Време всеки
петък от 17.30 Кръстен Път,
начин да размишляваме върху
Страданието
на
Исус,
Страданието за нас.
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