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Отец Валтер Горра

Централното място
на Възкресението

в християнската вест днес

По-голямата част от християните днес живеят с
морализаторски хоризонт. Да бъдем християни за тях е да се
живее по определен начин, да бъдат добри хора, да спазват
определени правила на поведение ... Много християни, ако
получат въпроса "вярваш ли, че Христос е възкръснал?" ще
бъдат напълно озадачени и изненадани ... Много от тях
мислят, че това е мит или, че е нещо, за което не могат да
бъдат сигурни ... но по-голямата част просто никога не са се
замисляли върху факта на Възкресението на Исус.
Днес добре виждаме, колко малка сила има моралът, за да
формира живота и културата на хората.
Бих искал да отбележа тук, за да се избегнат съмнения, че аз
говоря за морал, тоест, намаляване на автентичната морална
съвест, която може да е само съвест, основава на познание-
oпит в Доброто, а не върху схема на мислене или върху
обичай. Ако имат опит в Доброто, поведението на хората ще е
морално, приложение на Истината и на Доброто в живота. В
противен случай предписанията (заповедите) нямат никаква
сила, те не "раждат" живот и нова положителна култура.
Разпространеното разбиране е, че Бог не действа в историята.
Това твърдение е предпочитан навик, вкоренен в хората, да
възприемат всичко само от гледна точка на науката. Т.е.
възможно е само това, което се извършва в съответствие със
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законите, признати от науката, и че е възможно да се разбере
със сигурност само това, което се доказва с емпирични
доказателства, като научни твърдения. Историческата
достоверност на Възкресението на Исус, в съзнанието на много
хора, се възприема като нещо много съмнително, много малко
научно ... Това твърдение е традиция, която трудно се
проверява и се предполага, че до голяма степен е била
манипулирана от Църквата. Много християни, следователно,
вече не знаят какъв е истинския произход, исторически, на
Традицията на вярата, в която са потопени (т.е.
християнството). Те не знаят, че този източник е историческо
събитие, в което Бог е действал в историята - в нашето
пространство и време - превъзхождайки  историческия ред, чрез
Възкресението на Исус. Те не знаят, че точно за това животът
на учениците на Исус е бил напълно променен и за това те
самите са били в състояние да променят живота и историята на
милиони хора и културата им... Но най-вече, не знаят, че
християнската вест - Евангелието - е наистина добра новина,
защото това е вест за Живот! За Живот с главна буква, защото
това е Божия Живот, който влезе в човешкото естество с
всичката Си сила. Чрез Христос в живота на човечеството влезе
Божия Живот. Живот на Исус, Който със Своето Възкресение
показа способността да обожестви човешката природа и да я
издигне, изпълнявайки целия си потенциал.
Този живот, който влезе в историята с въплъщението, Бог е
искал да остане завинаги в човека: Възкръсналият Христос е
Бог и човек; и вечно ще бъде, чрез Него и нашата природа е
възкръснала!
Един Живот за хората, който е пълнота, пълнотата на любовта,
на общението, на плодородието, на творчеството. Един Живот,
който, подобно на този на Исус, вече е на наше разположение,
за да се откъсне нашия живот от  безсмисмието и от тъгата на
греха... Разбирасе трябва да го поискаме! Ако си спомняме за
възкръсналия! Ако живеем с Него, както са направили Петър и
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Андрей, Яков и Йоан и другите ...!
Бенедикт XVI, в Spe Salvi, говори за една голяма надежда,
необходима за поддържането на човешкия живот! И коя е тази
надежда?...
Папа Франциск в Радостта от Евангелието (Evangelium
Gaudium) пише: "В днешния свят на бързи комуникации, в
някои случаи и на предубедено в подбора медийно покритие,
посланието, което проповядваме, е изложено на заплахата да
бъде предадено погрешно или да бъде ограничено до някой от
неговите второстепенни аспекти. По този начин определени
въпроси, които са част от църковното морално учение, се
оказват извадени от контекста, който им придава смисъл.
Следователно най-голямата опасност е посланието, което
проповядваме, да бъде идентифицирано с някои от неговите
второстепенни аспекти, които, макар и много важни, не
предават сърцевината на христовото послание…
Всички откровени истини идват от един и същ божествен
източник и са вярвани с една и съща вяра, но някои от тях са по
-важни, тъй като изразяват пряко сърцето на Евангелието. От
тази базисна сърцевина проблясва красотата на спасителната
божия любов, изразена в Исус Христос, умрял и възкръснал от
мъртвите" (№. 34, 36).
Какво значение има Възкресението Христово за нас?
■ Възкресението на Христос не е само за личността и делото на
Исус. То е събитие от световно значение, което включва цялата
човешка история и съдбата на всеки човек, и достига и е в
състояние да промени човешкото съществуване.
■ Възкресението на Христос, в действителност:
▪ е основа, център, кулминацията на християнската вяра: "Ако
пък Христос не е възкръснал - казва Свети Павел - то празна е
нашата проповед, празна е нашата вяра" (1Кор 15,14); не е
новост да се вярва, че Исус е умрял: това също и езичниците го
вярват, всички го вярват. Но това, което е наистина ново,
оригинално, невероятно е да се повярва, че Той е възкръснал;
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▪ това е победа над греха и смъртта, защото Исус умирайки
унищожи нашата смърт и с възкресението той възстанови
живота на хората. "Той ни накара да премине от робството към
свободата, от тъгата към радостта, от плача към празника, от
тъмнината към светлината, от робство към изкупление. Затова
ние Му казваме: Алилуя!"(Св. Мелитон Сардикийски - светец
от втори век - Великденска Проповед);
▪ "Това води до осиновяването, защото човеците стават
Христовите братя, както сам Исус нарича учениците си след
възкресението Си: "Идете и кажете на братята ми" (Матей
28,10). Братя не по природа, а в дара на благодатта, защото
приемното осиновяване ни дава реално съучастие в живота на
Единородният Син, който напълно се откри в Своето
възкресение" (ККЦ, 654);
▪ истинския източник на любовно служене на Църквата, която
има за цел да облекчи страданията на бедните и слабите, след
като се оказа любовта по-силна от смъртта, по-силна от злото.
"Чрез Великден процъфтява дървото на Вярата, кръщелната
купел става плодотворна, нощта блести с нова светлина, слиза
дара от небето и Тайнството дава своята небесна храна. Чрез
Великден, Църквата приема в лоното си всички хора и прави от
тях един народ и едно семейство" (Неизвестен древен автор
“Проповед за Великден”, Реч 35,6-9).
Да приключим с думите на Папа Франциск (2013г): „Приеми,
че Възкръсналият Исус влиза в твоя живот; приеми Го като
приятел, с доверие: Той е животът! Ако до днес си бил далеч от
Него, направи малка крачка към Него: ще те приеме с отворени
обятия. Ако си безразличен, приеми риска: няма да останеш
разочарован. Ако ти се струва трудно да Го следваш, не се бой,
довери Му се, бъди сигурен, че Той е близо до тебе, че е с тебе
и ще ти даде мира, който търсиш, и силата, за да живееш, както
Той иска.“
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ПАСХАЛНА
ХВАЛЕБНА

ПЕСЕН

През Пасхалното
Бдение, след шествие от
мястото където се пали
огъня до църквата,
свещеникът като дойде
до олтара поставя свещ

в свещник, приготвен в средата на презвитериума или до
амвона, след това, като сложи тамян, както в литургията
пред Евангелието и след като покади книгата и свещта, пее,
или казва, пасхалната хвалебна песен. Всички стоят прави и
държат запалени свещи. С тази песен, позната в литургията
още от четвъртия век, провъзгласява победата на светлината
над мрака, символизирана от Пасхалната свещ, която свети, и
провъзгласява възкресението на Христос и кани цялото
общество, да се радва за изпълнението на пророчеството на
пасхалната тайна, следвайки с тази песен чудесата на
история на спасението. Ето думите на целия текст:

Да ликува вече небесния Ангелски хор. Да ликуват
божествените тайни и за победата на такъв велик Цар да екне
тръбата на спасението. Да се радва земята, озарена с такова
сияние и осветена с блясъка на вечния Цар да почувства, че е
изчезнал мракът по цялата вселена. Да се радва и Майката
Църква, украсена със сиянието на такава светлина. Този храм
да екне от гласовете на ликуващия народ. Затова вие,
възлюбени братя, свидетели на такава удивителна светлина,
заедно с мене, моля, призовете милосърдието на всемогъщия
Бог, нека Този, който не поради моите заслуги, благоволи да ме
присъедини към числото на свещениците, изливайки яснотата
на светлината си, да позволи да изпълня хвалебната песен на
тази свещ.
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Наистина достойно и праведно е да славим от всичкото сърце и
душа с ликуващ глас невидимия Бог, всемогъщия Отец, и
Неговия Единороден Син, нашия Господ Исус Христос. Който
за нас изплати на вечния Отец Адамовата вина и с пресветата
си кръв заличи дълга на стария грях. Това е пасхалното
тържество, през което се извършва заколението на истинския
Агнец, с чиято кръв се осветяват вратите на верните. Тази е
нощта, в която най-напред изведе от Египет нашите Отци,
синове на Израил и направи да минат по сухо Червено Море.
Тази е прочее нощта, която прогони със светлината на огнения
стълб мрака на греховете. Тази е нощта, която днес по целия
свят отделя вярващите в Христа от пороците на света и от
мрака на греховете, възвръща към благодатта и причислява към
светците. Тази е нощта, в която, след като строши веригите на
смъртта, Христос като победител излезе от ада. Безполезен би
бил за нас животът, без благодатта на изкуплението. О,
удивително към нас благоволение на Твоята бащинска милост.
О, непонятен подбор на любовта, за да изкупиш роба, предаде
Сина. О, наистина необходим бе грехът на Адам, който бе
заличен със смъртта на Христа. О, щастлива вина, която
заслужи да имаш такъв и толкова велик Изкупител. О,
наистина блажена нощ, която единствена заслужи да знаеш
времето и часа, в който Христос възкръсна от мъртвите. Тази е
нощта, за която е писано: и нощта ще блесне като ден, и нощта
е моя светлина и радост. Светостта на тази нощ, прочее,
прогонва престъпленията, измива вината и възвръща
невинността на пропадналите, и радостта на скърбящите.
Пропъжда омразата, обединява сърцата, смекчава насилието. В
тази, прочее, благодатна нощ, приеми, свети Отче, като вечерна
жертва светлината на тази горяща свещ, плод от труда на
пчелите, която светата Църква Ти поднася с тържествено
приношение чрез ръцете на Твоите служители. Познаваме вече
хвалебната песен на този стълб, който бе запален в чест на Бога
от блестящия камък. И макар че той се дели на части, давайки
светлина, не претърпява никакво намаление на блясъка. Храни
се с топящия се восък, който за подхранването на това



7

скъпоценно светило даде трудолюбива пчела. О, наистина
блажена нощ, в която се обединява със земното небесното, с
божественото човешкото. Молим Ти се, прочее, Господи, нека
тази свещ, посветена в чест на Твоето име, свети, без да угасва,
за да прогони мрака. Приеми я с приятно благоухание, за да се
присъедини към небесните светила. Нейните пламъци нека
срещнат зората. Онази, казвам, зора, която не залязва: Христос,
Твоят Син, който, след като се завърна от ада, ярко блесна за
човешкия род и живее и царува през вековете на вековете.
Амин.

Йоана Стилиянова Делимаркова,

Бог е любов
Бог е първото подвижно – движещо,
защото никое тяло не придава
движение без самото то да е
задвижвано. Той създава своето
творение – човека и му вдъхва живот,
дава му душа и му дарява „дара на

перото” – възможността да чувства, най-вече да обича. Вдъхва
му смелост и воля, за да се пребори с демоните в него и около
него. Бог е безкрайността, вечността и необятността. Бог няма
точна дефиниция, не може да се определи, но присъствието му
се усеща.
Той е творецът, който само дава… и единственото нещо, което
взима е всеки наш проблем. Творецът, познава творението си,
както художникът познава произведението си. Отивайки към
него, той ни чака с отворени ръце. Господ Бог, всемогъщият,
началото и края, който дава вятър, слънце, дъжд, държи
вселената в дланта си. Гледа на нас като на негови шедьоври, а
кой друг може да добави това, което в едно произведение
липсва, освен творецът, който го е правил. И както любящ
баща, който би дал всичко за своето дете, така Бог изпрати сина
си Исус, закован с пирони в краката и ръцете си, за да бъдем
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ние добре.
Айнщайн казва, че злото само по себе си не съществува. То се
появява при отсъствието на Бог. Лично наш избор е дали ще
приемем Бог в живота си. Той ни обича твърде много, за да ни
принуди да направим нещо, което не искаме. Което доказва, че
Той обича тези, които го мразят, тези, които не го познават и
тези, които го следват по еднакъв начин. Божията любов лекува
неизлечими  болести, преминава отвъд границите на смъртта,
дава сили на безсилния, създава хармония.
У човек трябва да живее доброто, той трябва да помага
безкористно на ближния си и да обича врага си. А без любов
към  Бог, към себе си и към ближния, това е невъзможно.
Човешката любов е проекция на божествената. Любовта кара
човек да върши добри дела.
Бог е любов. Любов, която събужда доброто във всеки от нас.

Велика Седмица

НЕДЕЛЯ, 9 април - Връбница,
Свята Евхаристия:  10.00 ч.

СРЯДА, 12 април
Литургия за осветяване на светите масла:16.00 ч.

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

ЧЕТВЪРТЪК, 13 април
Литургия за Тайната Вечеря: 18.00 ч.
Литургията ще продължи с обожаването на
Пресветото Тайнство на Евхаристия

ПЕТЪК, 14 април
Честване Страданието Господне: 18.00 ч.

След тази Литургия ще има Тържествен Кръстен Път
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Папа Франциск

Проповед на Нощното Бдение
за Възкресение Христово

30 март 2013 г.

1. В Евангелието за тази сияйна Нощ на
Пасхалното Бдение срещаме най-напред
жените, които отиват на гроба на Исус с
благовония, за да помажат тялото Му (ср.

Лука 24,1-3). Отиват, за да извършат този жест на състрадание,
на добри чувства, на любов – традиционен жест към обичан
покойник, нещо, което правим и ние. Те са следвали Исус,
слушали са Го, чувствали са се оценени в тяхното достойнство
и са Го придружавали чак до края, на Калвария, до момента на
приковаването Му на кръста. Можем да си представим
чувствата им, докато са вървели към гроба: чувствали са тъга,
болка, понеже Исус ги е оставил, понеже е умрял, животът Му е
приключил. Трябвало е да се върнат към предишния си живот.
Обаче в жените остава любовта към Исус, която ги кара да
отидат на гроба. Но тогава се случва нещо напълно неочаквано,
нещо ново, което преобръща сърцата им и техните планове, и
ще преобрази и живота им: те виждат камъка отместен от гроба,
приближават се и не намират тялото на Господа. Това ги
смайва, изпълва ги със съмнение, поражда в тях въпроси:
„Какво ще стане сега?“ и „Какво означава всичко това?“ (ср.
Лука 24,4). Не се ли случва същото и с нас, когато нещо ново се
случва във върволицата на ежедневните събития? Ние се
спираме, не разбираме, не знаем как да реагираме. Новото често
ни плаши: също и новото, което ни носи Бог, новото, което Бог
иска от нас. Ние сме като Апостолите от Евангелието: често
предпочитаме да запазим нашата сигурност, да се спрем пред
един гроб, при мисълта за един покойник, който в края на
краищата живее единствено в спомена на историята като
великите личности от миналото. Боим се от изненадите на Бога.
Скъпи братя и сестри, в нашия живот ние се боим от
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изненадите на Бога! А Той ни изненадва винаги. Господ е
такъв.
Братя и сестри, да не се затваряме за новото, което Бог иска да
донесе в нашия живот! Често се чувстваме уморени,
разочаровани, тъжни; усещаме тежестта на греховете си,
мислим, че няма да се справим. Да не се затваряме в себе си, да
не губим упование, да не се обезкуражаваме никога: няма
ситуация, която Бог да не може да промени; няма грях, който да
не може да прости, ако се отворим за Него.
2. Но да се върнем към Евангелието, към жените, и да
продължим нататък. Те намират гроба празен, няма го тялото
на Исус, нещо ново се е случило, но всичко това все още не им
казва нищо ясно: поражда единствено въпроси; жените остават
смаяни, нямат отговор. И ето двама мъже в бляскави дрехи,
които им казват: „Защо търсите сред мъртвите Онзи, Който е
жив? Не е тук – възкръсна!“ (Лука 24,5-6). И онова, което е
било най-обикновен жест, факт, изпълнен, разбира се, с любов,
– да отидат на гроба, – сега се превръща в събитие, в нещо,
което наистина променя живота им. Нищо не е вече като преди
– не само в живота на жените, а и в нашия живот и в нашата
история на човечеството. Исус не е мъртъв, Той възкръсна, Той
е Живият! Не просто се е върнал към живота, а е самият Живот,
защото е Синът Божи, защото е Живият! (ср. Числ. 14,21-28;
Втор. 5,26; Ис. Нав. 3,10). Исус не е повече в миналото, а живее
в настоящето и е проектиран към бъдещето. Исус е вечното
„днес“ на Бога. Така новостта на Бога се представя пред очите
на жените, на учениците, на всички нас: победата над греха, над
злото, над смъртта, над всичко, което потиска живота и
обезобразява човешкото лице. Това послание е отправено към
мен, към тебе, скъпа сестро, към тебе, скъпи братко. Колко
пъти сме имали нужда Любовта да ни каже: защо търсите сред
мъртвите Онзи, Който е жив? Проблемите, притесненията от
всеки наш ден се опитват да ни накарат да се затворим в себе
си, в тъгата, в горчивината …. а там е смъртта. Да не търсим
там Онзи, Който е жив!
Приеми тогава, че Възкръсналият Исус влиза в твоя живот;



11

приеми Го като приятел, с доверие: Той е животът! Ако до днес
си бил далеч от Него, направи малка крачка към Него: ще те
приеме с отворени обятия. Ако си безразличен, приеми риска:
няма да останеш разочарован. Ако ти се струва трудно да Го
следваш, не се бой, довери Му се, бъди сигурен, че Той е близо
до тебе, че е с тебе и ще ти даде мира, който търсиш, и силата,
за да живееш както Той иска.
3. Има и още един последен, простичък елемент, който бих
искал да подчертая в Евангелието на това сияйно Пасхално
Бдение. Жените се срещат с новостта на Бога: Исус е
възкръснал, Той е Живият! Но пред празния гроб и пред
двамата мъже в бляскави дрехи първата им реакция е на страх:
„бяха навели лице към земята“ – отбелязва Свети Лука; не са
имали смелостта дори да погледнат. Но когато чуват вестта за
Възкресението, те я приемат с вяра. И двамата мъже в
блестящи дрехи въвеждат един фундаментален глагол:
„Спомнете си!“ „Спомнете си какво ви говореше, когато беше
още в Галилея … И те си спомниха думите Му“ (Лука 24,6.8).
Това е покана да се помни срещата с Исус, Неговите думи,
жестовете Му, живота Му; точно това означава да се помни с
любов опита с Учителя, който помага на жените да преодолеят
всеки страх и да отнесат вестта за възкресението на
Апостолите и на всички останали (ср. Лука 24,9. Да се помни
това, което Бог е направил за мен, за нас, да се помни
изминатият път! Това отваря широко кърцето за надеждата за
бъдещето. Да се научим да помним онова, което Бог е сторил в
живота ни!
В тази Нощ на светлината, призовавайки застъпничеството на
Дева Мария, която е пазила всяко събитие в сърцето си (ср.
Лука 2,19-51), да се молим Господ да ни направи участници в
Своето Възкресение: да ни отвори за Своята новост, която
преобразява, за Божиите изненади, които са толкова хубави; да
ни направи мъже и жени, способни да ромнят онова, което Той
извършва в нашата лична история и в историята на света; да ни
направи способни да Го приемем като Живият, Който живее и
действа сред нас; да ни учи. Скъпи братя и сестри, нека всеки
ден да не търсим сред мъртвите Онзи, Който е жив. Амин.



12

Папа Франциск

“Бракът е иконата на
Божията любов“

2 април 2014, - Генерална аудиенция, 2 април 2014 г.

„Скъпи братя и сестри, добър ден.

Днес завършваме цикъла от катехизиси, посветен на
Тайнствата. Сега ще говорим за брака. Това тайнство ни
отвежда в същността на Божия план, който представлява план
на съюз с Неговия народ, с всички нас – план на общението. В
началото на книгата Битие, първата книга от Библията, в
кулминацията на разказа за сътворението, е казано: „Бог
сътвори човека по Свой образ, по образ Божи го сътвори: мъж и
жена ги сътвори… Затова мъжът ще остави баща си и майка си
и ще се прилепи към жена си, и двамата ще бъдат една
плът” (Бит 1,27; 2,24). Образ на Бог е брачната двойка – мъж и
жена; не само мъжът, не само жената, но и двамата. Този е
образът на Бог: любовта и съюзът на Бог с нас присъстват в
онзи съюз между мъжа и жената. И това е много добре!
Създадени сме, за да обичаме, като отговор на Бог и Неговата
любов. В брачната двойка мъжът и жената осъществяват това
призвание като знак на един изпълнен и окончателен във
взаимността и общението живот.

1. Когато един мъж и една жена честват тайнството Брак, Бог,
така да се каже, се „отразява” в тях, отпечатва в тях Своите
черти на лицето и незаличимия характер на Своята любов.
Бракът е иконата на Божията любов към нас. Всъщност Бог
също е общение: трите Лица – Отец, Син и Свети Дух, живеят
от край време и завинаги в нерушимо единство. Именно в това
се състои и тайната на брака: Бог прави от двамата съпрузи
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една-единствена реалност. Библията използва силен израз и
казва „една само плът” – толкова интимно е единството между
мъжа и жената в брака. И именно това е тайната на брака:
любовта на Бог, която намира отражение в двойката, решила да
живее заедно. Ето защо мъжът оставя дома си, дома на своите
родители, и отива да живее със своята съпруга, като се намира
в толкова силно единство с нея, че двамата стават, както казва
Библията, една само плът.

Вие, съпрузите, пазите ли обаче спомена за това? Познавате ли
големия дар, който Господ ви направи? Истинският „брачен
подарък” е този! Във вашето единство се съдържа замисълът на
Пресветата Троица, и с благодатта на Христос вие сте жива и
достоверна икона на Бог и Неговата любов.

2. В Посланието до ефесяните Св. Павел набляга на това, че в
християнските съпрузи намира отражение една голяма тайна:
отношението, което Христос е установил с Църквата,
представлява едно сватбено отношение (срв. Еф 5,21-33).
Църквата е съпруга на Христос. Такова е отношението. Това
означава, че бракът отговаря на едно специфично призвание и
трябва да бъде схващано като освещаване (срв. Gaudium et spes,
48; Familiaris consortio, 56). Това е едно освещаване: мъжът и
жената биват осветени в тяхната любов. Всъщност съпрузите,
по силата на тайнството, биват вкарвани в една истински
мисия, за да може да остане видима любовта, с която Христос
обича Своята Църква, като почнат още от малките, обикновени
неща и като продължават да даряват живота си за нея – във
вярност и служба.

3. Това е наистина прекрасен план – плана, съдържащ се в
тайнството Брак! И той се осъществява в семплотата и
крехкостта на човешкото състояние. Добре знаем през колко
трудности и изпитания преминава животът на двамата
съпрузи… Важно е да се поддържа жива връзката с Бог, Който
е в основата на съпружеската връзка. И истинската връзка е
винаги с Господ. Когато семейството се моли, връзката бива
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поддържана. Когато съпругът се моли за съпругата и съпругата
се моли за съпруга – тази връзка става силна: единият се моли
за другия. Истина е, че в брачния живот има много трудности,
много; работата и парите не достигат, децата имат проблеми.
Толкова много трудности. А много пъти съпругът и съпругата
стават леко нервни и се карат помежду си. Карат се, така е,
винаги има караници в брака, понякога дори хвърчат чинии. Но
не трябва да се натъжаваме от това – такъв е човешкият
характер. И тайната е в това, че любовта е по-силна от момента
на препирнята, и затова винаги съветвам брачните двойки: не
завършвайте деня, в който сте се карали, без да се помирите.
Винаги! А за да постигнете мир, не е нужно да викате  ООН да
идва вкъщи, за да ви помирява. Достатъчен е един малък жест,
една милувка, и до тук! И до утре! А утре започваме отново.
Такъв е животът. Нека напредваме така, да напредваме със
смелостта да го живеем заедно. И това е велико нещо, хубаво е!
Брачният живот е нещо прекрасно и непрестанно трябва да го
пазим, да пазим децата. Един друг път на този площад бях
казал нещо, което много помага в брачния живот. Това са три
думи, които трябва да се казват винаги, три думи, които трябва
да са винаги вкъщи: ”моля”, „благодаря”, „извинявай”. Трите
магически думи. „Моля” – за да отсъства нахалството в
съпружеския живот. „Моля” – как ти звучи? „Моля”, „моля те”.
„Благодаря” – да благодарим на съпруга(та); благодаря ти за
това, което правиш за мен, благодаря ти за това. Красотата на
това да сме благодарни! И понеже всички ние бъркаме, онази
друга дума, която е малко по-трудна за казване, но трябва да я
казваме, е „извинявай”. „Моля”, „благодаря” и „извинявай”. С
тези три думи, с молитвата на съпруга за съпругата и
обратното, с помиряването, и то винаги преди да е приключил
денят, бракът ще напредва. Трите магически думи, молитвата и
помирението – винаги! Нека Господ ви благослови, и молете се
за мен!“.
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Сестра Терезита Пиччирилли

Работилницата на дърводелеца

Имаше едно време, много отдавна, в едно
малко селце работилница на един дърводелец.

Един ден, докато стопанинът го нямаше, всичките му
инструменти направиха голямо cъбрание. Заседанието беше
дълго и оживено дори доста бурно. Ставаше въпрос за
изключване от почтената общност на инструментите на
определен брой членове.

Един взе думата: ” Трябва да отстраним нашия брат Триона,
защото хапе и скърца със зъби. Има най-хапливия характер на
земята.’’

Изказа се друг: ’’Не можем да търпим сред нас Рендето, има
остър и дребнав характер, проскубва всичко до което се
допре.’’

‘’Братът Чук - запротестира друг - има тежък и труден
характер. Бих  го нарекъл един дребнав човек. Дразнещ е
неговият начин да чука непрекъснато и да разбива нервите на
всички. Да го отстраним!“

‘’А гвоздеите, може ли да се живее с такива бодливи хора. Да
си заминават. Също голямата  и малката Пили. Да се живее с
тях е едно несвършващо противоречие. Да изхвърлим  и
Шкурката ,която, като че ли има една единствена задача , да
драска другите’’.

Така дискутираха все по-въодушевено инструментите на
дърводелица. Говореха всички едновременно.Чукът искаше да
изгони Пилите,  те иcкаха на свой ред изгонването на гвоздеите
и Чука и така нататък. На края на заседанието всеки искаше да
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изгони всеки.

Събранието беше рязко прекъснато от завръщането на
дърводелеца. Всички инструменти млъкнаха, когато го видяха
да доближава работния тезгях.

Човекът взе една дъска и я отрязa с хапещия Трион. Изглади я
с Рендето,  което отстрани всичко което закача . Сестрата
Брадвичкa, която наранява жестоко, сестрата Пила с грапав
език, сестрата шкурка  която стърже веднага след това влязоха
в действие. Дърводелецът взе след това гвоздеите с бодлив
характер и Чука който удря и зачука. Послужи си с всички
инструменти с лош характер за да измайстори една люлка.
Една красива люлка, която да приеме едно дете, което се
раждаше, да посрещне живота.

Всеки от нас има различен характер, понякога обичлив,
понякога по-малко. Бог ни гледа всички  с окото на
дърводелеца и има нужда от всеки, за да покаже любов в
общността.

СЪБОТА, 15 април

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (през светата нощ): 23.00 ч.

НЕДЕЛЯ, 16 април

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (през светия ден): 10.00 ч.


