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Отец Валтер Горра

Светият Дух е Личност-Дар
“Любовта Божия се изля в нашите сърца
чрез дадения нам Дух Светий” (Рим 5,5).
Често се питам дали ние християните, разбираме, приемаме,
живеем напълно истинската радост на Възкресението и
Възнесението на Исус Христос.
Въпросът ми е е дали разбираме, приемаме и живеем нашето
време като Пасхално Време.
Защото Възкресението и Възнесението на Исус, които са
Божии дела, дават едно ново начало на цялото човечество,
дават нова насока на живота, много различна от
съществувалата по-рано.
Говоря за самото съществуване и естеството на човека:
“Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни
обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията,
оживотвори с Христа (по благодат сте спасени), и възкреси с
Него и постави на небесата в Христа Исуса, за да яви на
бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат
в доброта към нас чрез Христа Исуса. Защото по благодат сте
спасени чрез вярата; и това не е от вас - Божий дар е; не е от
дела, за да не би някой да се похвали. Защото Негово творение
сме ние, създадени в Христа Исуса за добри дела, що Бог е
предназначил да вършим” (Еф 2,4-10).
Има едно “преди” и едно “след” Христа, което не е само
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броене на дните от календара, а пълна промяна за съдбата на
цялото човечество.
Дори езическият начин да се наричат годините от календара,
вместо „преди Христа“ и „след Христа“, „нова ера”, много
добре доказва, че е настъпило ново състояние за човечеството.
Събитията Възкресението и Възнесението Христови промениха
човека, в неговото естество.
Наистина е започнала нова ера за човечеството!
С тези две събития е свързано и третото, което ги допълва тук
на земята, изпълнявайки обещанието на Исус: „Аз ще бъда с вас
до свършека на земята”.
Тези думи трябва да ни изпълват сърцето и да се радваме
постоянно.
Идването на Исус на земята; Въплъщението на Бога; факта че
нашето естество е взето от Него; познанието чрез Христа на
Отца и на Светия Дух; Христовата Смърт и Христовото
Възкресение; изкуплението на нашите грехове и опрощението;
факта че сме станали напълно Божиите осиновени чеда;
победата на човешката смърт и дара на вечния живот… Тези и
други реални факти, са ясни белези на Божията Любов към нас,
Която дава на човека от две хиляди години едно ново
състояние.
Има точна дата и момент, от който човечеството започва
наистина нова ера, напълно различна от предишната.
Можем да кажем, че ние не сме еднакви с хората родени преди
Христа, преди Неговата Смърт и Неговото Възкресение.
Защото, макар че тези събития обхващат и предишните хора, но
ние сме родени вече в друго състояние, подарено на нас от Бога.
Те са живеели във времето на очакване и обещание за тези
събития, докато ние сме във времето на изпълненото обещание;
те са живеели в очакване и обещание за спасението и
изкуплението, докато ние сме спасени и изкупени.
Ние живеем в ерата на Утешителя, Светия Дух, ерата на
постоянната Петдесятница.
Жалко е, че докато толкова тържествено празнуваме Великден,
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и това е правилно, от друга страна не всички обръщаме силно
внимание на събитията станали след Възкресението на Исус,
т.е. Възнесението (40 дни след Възкресението) и Петдесятница
(50 дни след Възкресението).
Тези две събития завършват делото на Възкресението и тях
Исус обясни на Своите Апостоли и ученици.
Исус казва на Мария Магдалина, в деня на Възкресението
думите: “Не се допирай До Мене, защото още не съм възлязъл
при Отца Си; но иди при братята Ми и им кажи: възлизам при
Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог” (Йо
20,17). Това показва различното проявление в славата на
възкръсналия Христос и славата на възнесения Христос, седнал
отдясно на Отца. Едновременно историческо и превишаващо
всичко съществуващо, събитието на Възнесението показва
прехода от едната към другата слава.
И след четирийсет дни Апостолите наистина го виждат да се
възнася на Небето: “И, както ги благославяше, отдели се от тях
и се възнасяше на небето” (Лк 24,51 и виж Мк 16,10, Деян
1,11).
Тялото на Христа е прославено от момента на Неговото
Възкресение, както се потвърждава от новите и
свръхестествени свойства, които Той има вече за вечността.
Но за четиридесетте дни, през които Той яде и пие приятелски със
своите ученици и ги поучава за Царството, Неговата слава остава
забулена под чертите на обикновената човешка природа. С
последната си поява Исус се освобождава от човешката Си
природа,
влизайки
невъзвратимо
в
Божията
слава,
символизирана от облака и от небето - там, където Той сяда
отдясно на Бога.
Тази последна крачка остава тясно свързана с първата,
т.е. слизането от небето, осъществено във Въплъщението.
Единствено Този, който е „излязъл от Отца", може „да
се върне при Отца" - Христос. „Никой не е възлязъл на
небето освен слезлият от небето Син човеческий, Който
пребъдва на небето" (Йо З, 13).
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Оставено на своите естествени сили, човечеството няма
достъп до „дома на Отца", до Божия живот и блаженство.
Единствен Христос може да отвори този достъп за човека,
„така че ние, неговите членове, да имаме надеждата да се
присъединим към Него там, където Той, нашият Глава и
Начало, ни е предшествал". „И кога Аз бъда издигнат от
земята, всички ще привлека към Себе Си" (Йо 12, 32).
Издигането на Кръста означава и предизвестява
издигането на небето при Възнесението. Това издигане е
началото. Исус Христос, единственият свещенодател на
Новия и Вечен Завет, „влезе не в ръкотворно светилище...
а в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за
нас" (Ев 9, 24). На небето Христос упражнява постоянно
своето вечно свещенство, за да спасява винаги „ония,
които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всякога
жив" (Ев 7, 25). Като „Първосвещеник на бъдещите
блага" (Ев 9, 11) Той е център и главно действащо лице в
литургията, която почита Отца на небесата.
Възнесението на Христос бележи окончателното встъпване на
човешката природа на Исус в Небесното владение на Бога,
откъдето Той ще се завърне, но засега Бог е скрит от човешките
очи. Исус Христос, Глава на Църквата, ни предшества в
славното Царство на Отца, за да можем ние, членове на
Неговото тяло, да живеем с надеждата, че ще бъдем един ден с
Него завинаги. Исус Христос, след като влезе веднъж завинаги
в небесното светилище, се застъпва непрекъснато за нас като
посредник, който ни осигурява постоянно изливането на
Светия Дух, върху нас.
Другото събитие на новата ера е Слизането на Светия Дух,
Петдесятница. Колко време и колко пъти Исус говори за това
на Своите Апостоли и ученици? Думите на Исус са: “Няма да
ви оставя сираци”, “Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг
Утешител, за да пребъдва с вас вовеки, Духът на истината,
Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го
познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във
вас ще бъде” (виж Йо16,18).
4

“Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе. А
кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка
истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори,
каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето. Той Мене ще
прослави, защото от Моето ще вземе и ще ви възвести. Всичко,
що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето ще вземе и ще
ви възвести” (Йо 16,12-14).
“Никой не може да нарече Исуса Господ, освен чрез Светия
Дух” (1Кор 12,3). „Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син,
Който Дух вика: Абба, Отче!" (Гал 4,6). Това познание на
вярата е възможно само в Светия Дух. За да бъде някой в
общение с Христос, трябва да бъде най-напред докоснат от
Светия Дух. Той ни предхожда и подбужда в нас вярата. Чрез
нашето Кръщение, първото тайнство на вярата, Животът, който
има своя извор в Отца и ни е поднесен в Сина, се предава
вътрешно и лично чрез Светия Дух в Църквата.
Вярата в Светия Дух означава да се изповядва, че Светият Дух
е едно от Лицата на Пресветата Троица, единосъщен с Отца и
Сина, и с Отца и Сина Той получава същото обожание и слава.
Светият Дух действа заедно с Отца и Сина още от началото чак
до изпълнението на замисъла за нашето спасение. Но едва в
„последните времена", започнали с изкупителното Въплъщение
на Сина, Той е открит и даден, признат и приет като Лице. Тогава
този божествен план, изпълнен в Христа, „Първородния" и Глава на
новото сътворение, ще може да добие плът в човешкия род чрез
проливането на Светия Дух: Църквата, общението на светиите,
опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния
живот.
В деня на Петдесятница (в края на седмата Пасхална седмица)
Христовата Пасха се изпълни в изливането на Светия Дух,
който бе показан, даден и съобщен като божествена Личност:
от неговата пълнота Христос Господ разлива в изобилие Духа.
От този ден самото естество на човечество се промени: „Бог е
любов" (1Йо 4,8.16) и любовта е първият Дар, който съдържа
всички останали. Тази Любов „Бог изля в нашите сърца чрез
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дадения нам Дух Свети" (Рим 5,5) и Тъй като ние сме мъртви
или най-малкото наранени от греха, първото въздействие от
дара на любовта е опрощението на нашите грехове.
„Съобщаването на Светия Дух" (2Кор 23,13) в Църквата
възстановява кръстените в божественото подобие, загубено
поради греха.
Тогава Той дава „залога" или „начатъците" на нашето
наследство; истинския живот, който се състои в това да
възлюбим Пресветата Троица „както Той ни възлюби". Тази
любов (за която говори Първото послание на ап. Павел до
Коринтяните, глава 13) е ръковод-но начало на новия живот в
Христос, станал възможен поради факта, че „получихме силата
на Светия Дух" (Деян 1,8). Само чрез тази сила на Духа Божите
чеда могат да носят плодове. Този, който ни присади върху
истинската лоза, ще ни направи да носим плода на Духа: „А
плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост,
милосърдие, вяра, кротост, въздържание" (Гал 5,22-23). Духът е
нашият живот; и колкото повече се отричаме от нас самите,
толкова повече „постъпваме" според Духа:
“Чрез Светия Дух ни е дадено да възстановим рая, да се
възкачим в Царството Небесно и да си върнем приемното
осиновение, получавайки увереността да зовем Бога свой Отец,
да съучастваме в Христовата благодат, да се наречем деца на
светлината и да станем причастни на вечната слава” (Свети
Василий Велик).
Познанието на Светия Дух е централен и абсолютен опит за
ранната Църква: "централен", защото тръгвайки от него се
осветява всяко нещо в живота, и "абсолютен"тъй като се
отличава от всичко познато на света до тогава.
Опитът с Духа е бил нещо ново, дори за тези, които са следвали
Исус от Назарет в земното Му служение. Ясно се вижда на
всички нива от Новия Завет, че слизането на Духа е било
напълно ново събитие, извън опит, който учениците са имали с
Учителя и всичко, което Той им е говорил. Става ясно, че
апостол Павел вижда началото на християнския опит като
преживяване получено от Духа. Дори може да се каже, че е
6

извор на всичко християнско. Духът не е само есхатологична
пълнота, за която "Залогът" ни подготвя, но също е и първият
момент и истинската същност на християнина. Евангелието ни
разкрива, че веднага след като е приет в Небето, Исус предава
на вярващите дара на Светия Дух. В Евангелието според Йоан,
в началото на Своята мисия Исус рядко говори за Светия Дух:
“Това каза за Духа, Когото щяха да приемат вярващите в Него;
защото Дух Светий още не бе даден, понеже Исус още не бе
прославен” (Йо 7,39).
Но в Своята реч след Тайната Вечеря (Йоан, глави 13-17), Исус
многократно представя бъдещото обновяване на дара на Светия
Дух, на Утешителя, на Духа на истината, на другия Утешител.
Едно изречение е достатъчно, за да се потвърди, че дори и в
Йоан Светия Дух е нещо ново, запазено за времето след
Великден: “Имам още много да ви говоря; ала сега не можете
го понесе. А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на
всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори,
каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето. Той Мене ще
прослави, защото от Моето ще вземе и ще ви възвести” (Йо
16,12-14).
Интересно е също да разгледаме двете книги писани от
Евангелиста Лука, които можем да наричаме “Евангелия според
Лука”: първата книга, Евангелието и втората книга Деяния на
Апостолите. Първата обхваща времето на Исус, а втората
времето на Светия Дух.
Абсолютно основополагащо при Лука е, че цяла християнска
реалност е представена като "кръщение в Светия Дух". В
действителност да се стигне до вярата и да се получава Светия
Дух е едно и също. Лука изглежда, че не може да си представи,
християнин, който не е потопен във връзка, в отношения с
Светия Дух.
И не може да бъде друго!
Светият Дух, Когото Главата Христос излива в Своите членове,
изгражда, оживотворява и освещава Църквата. Тя е тайнството
на общението на Пресветата Троица с хората.
7

Песен на ангели
Сигурно всеки от вас позна тази
картина.
Познаваме я защото дълги години е
била разположена в колежа ”Нотре
Дам де Сион” в Русе. Следват
години в Ореш, след закриването на
колежа при комунизма. От четири
години се намира отново в Русе, в
параклиса “Бл.Евгений Босилков” в
парка на младежта.
Дълго се рових в архивите и не
можех да открия, дали е оригинал
или копие на картина от известен художник. Благодарение на
семейството Големанови, тази мистерия е разкрита. Те откриха
в Интернет картината и информация за автора й.
Автторът на оригиналната картина е Уиля̀ м Адо̀ лф Бугеро̀ (на
френски: William-Adolphe Bouguereau, 30 ноември 1825 – 19
август 1905). Той е френски живописец, представител на
академизма и реализма. Бугеро е предан традиционалист, чиито
реалистични картини, често примесени с митологическа
тематика, са модерна интерпретация на класиката със силен
акцент върху красотата на женското тяло. Макар че създава
идеализиран свят, неговото изкуство, близко по реализъм до
снимка, е най-известно сред богатата класа. Бугеро е много
прочут за своето време, но днес неговите картини и техника на
рисуване не получават сериозно внимание, в сравнение с
известността на импресионистите.
През целия си живот Бугеро рисува 826 картини.
Картината “Песен на ангели” е рисувала от него през 1881г.,
докато нашата в параклиса е рисувана от някой Калиста (не
ясен подпис) през 1910.
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Папа Франциск

Светият Дух е неизчерпаем
източник на живота на Бога в нас
8 май 2013 г.
Скъпи братя и сестри, здравейте!
Пасхалното време, което с радост
преживяваме, водени от литургията на
Църквата, е преди всичко времето на Светия Дух, дарен ни „не
с мярка” (срв. Ив 3, 34) от разпънатия и възкръснал Исус. Това
благодатно време приключва с празника Петдесетница, в който
Църквата отново преживява изливането на Духа над Мария и
апостолите, събрали се на молитва в Горницата.
Но кой е Светият Дух? Във Веруюто ние с вяра изповядваме:
„Вярвам в Светия Дух, Господ Животворящ”. Първата истина,
към която се присъединяваме в Символа на вярата, е тази, че
Светият Дух е Kýrios, Господ. Това означава, че Той наистина е
Бог, както са Отец и Син, обект на точно същия акт на
обожаване и прослава от наша страна, които отправяме към
Отца и Сина. Всъщност Светият Дух е третото Лице на
Пресветата Троица; Той е великият дар на Възкръсналия
Христос, отварящ нашия ум и нашето сърце за вярата в Исус
като Сина, изпратен от Отца, насочващ ни към приятелство,
към общение с Бог.
Но бих искал специално да се спра преди всичко на това, че
Светият Дух е неизчерпаем източник на живота на Бога в нас.
Човекът от всички времена и от всички места желае
пълноценен и прекрасен, справедлив и добър живот, живот,
който да не е заплашван от смъртта, живот, който да може да
узрява и расте до своята пълнота. Човекът прилича на пътник,
който, като преминава през пустинята на живота, жадува за
жива, свежа вода, способна да утолява неговото дълбоко
желание за светлина, любов, красота и мир. Всички чувстваме
това желание! И Исус ни дарява тази жива вода: тя е Светият
Дух, Който произхожда от Отца, и Когото Исус излива в
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нашите сърца. „Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в
изобилие” – ни казва Исус (Ив 10, 10).
Исус обещава на самарянката „жива вода”, обилно и завинаги,
на всички онези, които Го признаят като Син, изпратен от Отца,
за да ни спаси (срв. Ив 4, 5-26; 3, 17). Исус дойде, за да ни
подари тази „жива вода”, т.е. Светия Дух, та нашият живот,
направляван от Бога, да се оживява от Бога, да се храни с Бога.
Когато казваме, че християнинът е духовен човек, се разбира
точно това: християнинът е човек, който мисли и действа
съгласно Бог, съгласно Светия Дух. Но задавам ви въпроса: а
ние, мислим ли ние според Бога? Действаме ли съгласно Бога?
Или си позволяваме да се занимаваме с други дела, които нямат
отношение към Бога? Всеки от нас трябва да си отговори на
този въпрос.
Тук можем да се запитаме: защо тази вода може завинаги да
утоли жаждата ни? Известно ни е, че водата е важна за живота;
без вода се умира; тя утолява жаждата, измива, прави земята
плодородна. В Посланието до римляните намираме този израз:
„Любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения ни Дух
Свети” (5, 5). „Живата вода”, Светият Дух, Дарът на
Възкръсналия, Който живее в нас, Той ни очиства, просвещава,
обновява, преобразява ни, защото ни прави участници в живота
на Самия Бог, Който е Любов. Затова апостол Павел казва, че
животът на християнина се оживотворява от Духа и Неговите
плодове, които са „любов, радост, мир, дълготърпение, благост,
милосърдие, вяра, кротост, въздържание” (Гал 5, 22-23).
Светият Дух ни въвежда в божествения живот като „чеда да
Единородния Син”. В друг откъс от Посланието до римляни,
които споменахме нееднократно, Павел стига до следния извод:
„Понеже всички, водени от Духа Божий, са синове Божии;
защото вие… приехте Духа на осиновение, чрез Когото викаме:
Авва, Отче! Самият Дух свидетелства на нашия дух, че ние сме
чеда Божии. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници:
наследници Божии, а сънаследници на Христа, и то само ако с
Него страдаме, за да се и с Него прославим” (8, 14-17). Такъв е
скъпоценният дар, който носи в сърцата ни Светият Дух: живот
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в Самия Бог, живот на истински чеда, отношения на доверие,
свобода и вяра в любовта и милостта на Бог; и този дар, в
крайна сметка, ни дава нов поглед по отношение на другите –
близки и далечни, на които ние започваме да гледаме като на
братя и сестри в Исус, към които следва да се отнасяме с
уважение и любов. Светият Дух ни учи да гледаме с очите на
Христос, да живеем така, както живя Христос, да разбираме
живота така, както го разбираше Христос. Ето защо живата
вода, която е Светият Дух, утолява жаждата на нашия живот,
защото Той ни казва, че ние сме обичани от Бога като деца, че
можем да обичаме Бог като Негови деца, и че с Неговата
благодат ние можем да живеем като чеда Божии, както Исус. А
ние, слушаме ли ние Светия Дух? Какво ни казва Светият Дух?
Той ни казва: „Бог те обича”. Той ни казва това. „Бог те обича,
Бог те обича”. Обичаме ли действително Бог и другите, както
Исус? Оставяме ли се на водачеството на Светия Дух, за да
говори Той в сърцето ни: че Бог е любов, че Бог ни очаква, че
Бог е Отец, че Той ни обича като най-нежен Татко; Той
наистина ни обича и това ни го казва в нашите сърца само
Светият Дух. Да слушаме Светия Дух, да се вслушваме в Него
и да вървим напред по този път на любовта, милосърдието и
прошката. Благодаря.

08 януари 2017
17 април 2017

Кръщението на Ема
Кръщението на Михаил

07 април 2017

Рафайла-Рада Лазарова Станчева

17 април 2017

Жана Иванова Иванова

03 май 2017

Паскал Франческо Паолети
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Секвенция в чест на Свети Дух
Свети Душе, Ти ела
и прати от небеса
лъч от Твойта светлина
Ти баща на бедните
извор си на дарбите
светлина в сърцата
Благи Утешителю
на душата сладък гост
сладко освежаване
В работа почивка си
в тежка жега сянка си
в плач си и утешение
О, преблага светлина
напълни сърцата ни
що на Тебе верни са
Без мощта Ти силна
е в човека само нощ
от грях никой не е чист
Измий Ти нечистото
полей също сухото
изцери нездравото
Твърдото Ти пречупи
и огрей студеното
поправи сгрешеното
Дай на всички вярващи
и в Тебе надяващи
седемте Си дара
Оцени делата ни
след смъртта спасение дай
и безкрайни радости. Амин.
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Папа Франциск
ЗА ХРИСТИЯНСКИЯ БРАК
По време на общата аудиенция,
проведена на 6 май 2015 г. на
площад „Св. Петър“, папа Франциск продължи своя катехизис
за семейството, като този път изложи своите размисли за брака,
припомняйки аналогията на свети Павел между брачната
двойка и Христос и Църквата. В обръщението си папата
сподели:
„Продължавайки поредицата от катехизиса, посветен на
семейството, днес ще се спрем на красотата на християнския
брак. Това не е просто церемония, отслужвана в църквата, с
много цветя, красиви рокли и снимки. Християнският брак е
тайнство, което се случва в Църквата и което Църквата
отслужва, като по този начин поставя основите на нова
семейна общност.
Това изразява и апостол Павел със своите известни думи „Тази
тайна е велика; но аз говоря за Христа и за църквата.“ (Еф.
5:32). Вдъхновен от Светия Дух, Павел утвърждава, че любовта
между двамата съпрузи е образ на любовта между Христос и
Църквата – това е едно немислимо достойнство! В реалността
тази любов е вписана в Божествения творчески акт, а чрез
Христовата благодат безброй християнски двойки, въпреки
своите ограничения и грехове, я осъществяват!
Говорейки за новия живот в Христос, свети Павел казва, че
всички християни са призвани да се обичат едни други, както
ги е обикнал Христос, по-конкретно „като се покорявате един
другиму“ (Еф. 5:21), което означава да служат един на друг.
Тук той въвежда аналогията между съпружеската двойка и тази
на Христос и Църквата. Тази аналогия не е съвършена, но ние
трябва да съзрем нейния духовен смисъл, който е толкова
възвишен и революционен и в същото време толкова прост,
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достижим за всеки мъж и жена, които поверяват себе си на
Божията благодат.
Мъжете – казва св. Павел – трябва да обичат жените си „както
обичат телата си“ (Еф. 5:28); те трябва да обичат жените си
„както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за
нея“ (Еф. 5:25). Но дали вие, съпрузите, които присъствате тук
днес, разбирате това? Обичате ли жена си както Христос обича
Църквата? Това не е шега, а нещо много сериозно!
Последиците от тази радикализация на посвещението на
любовта и достойнството на жената, очаквани от мъжа по
примера на Христос, трябва да са огромни за цялата
християнска общност.
Това семе, донесено от евангелската новост, чиято цел е да
възстанови първоначалната реципрочност на посвещението и
уважението, бавно израства в историята, за да надделее накрая.
Тайнството на брака е велик акт на вяра и любов: то
свидетелства за смелостта да повярваш в красотата на
Божествения творчески акт и да изживяваш тази любов, която
позволява на човек да излезе извън себе си и дори извън самото
семейство. Християнското призвание за любов без резерви и
мярка е това, което по Христовата благодат, стои в основата на
свободното съгласие, върху което се гради брака.
Църквата е тясно свързана с историята на всеки християнски
брак: тя е съградена от неговите успехи и страда от неговите
грешки. Но ние трябва да си зададем сериозно въпроса: дали
ние, като вярващи и пастори, приемаме напълно тази неделима
връзка между историята на Христос и Църквата и тази на брака
и човешкото семейство? Готови ли сме сериозно да поемем
тази отговорност, за да може всеки брак да следва пътя на
любовта, която Христос изпитва към Своята Църква? Това е
толкова прекрасно!
В дълбините на тази творческа тайна, приета и възстановената
в нейната чистота, се открива вторият хоризонт, който
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характеризира Тайнството на брака. Решението да бъдеш
„венчан в Господа“ съдържа в себе си мисионерско измерение,
което означава да приемеш в сърцето си желанието да бъдеш
мисионер чрез Божието благословение и по благодатта на
Господа. В действителност християнските съпрузи участват
именно като съпрузи в мисията на Църквата. За това е
необходима смелост! Затова, когато поздравявам младоженци,
казвам: „Вижте тези смелчаци“ – защото е необходима смелост
да се обичате един друг както Христос обича Своята църква.
Отслужването на тайнството не може да пренебрегне тази
споделена отговорност на семейния живот по отношение на
великата мисия на любовта на Църквата. Така животът на
Църквата е обогатяван всеки път от красотата на брачния съюз,
както и всеки път е накърняван, когато тази красота е
наранявана. За да предложи на всички даровете на вярата,
любовта и надеждата, Църквата има нужда също така от
смелата вярност на съпрузите на благодатта на тяхното
Тайнство! Божият народ има нужда от тях в тяхното
всекидневно пътуване във вярата, в любов и надежда, с
радостите и усилията, което това пътуване крие в себе си в
брака и в семейството.
Този път е очертан завинаги, това а пътят на любовта: човек
обича по начина, по който Бог обича, завинаги. Христос не
престава да се грижи за Църквата: той винаги я обича, винаги я
пази, както сам Себе си. Христос не престава да лекува
бръчките и белезите от лицето на хората. Възхитително и
красиво е това излъчване на силата и нежността на Бог,
предавана от двойка на двойка, от семейство на семейство.
Свети Павел е прав: това наистина е „велика тайна“! Мъжете и
жените, които са достатъчно смели, за да носят това съкровище
в „глинените съдове“ на своето човечество – точно тези смели
мъже и жени са същински източник за Църквата, а и за целия
свят! Нека Господ ги благослови хиляди пъти за това!
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Сестра Терезита Пиччирилли

Дъщерята
Момичето беше в ужасно настроение.
Всичките й бодли бяха настръхнали, като на
таралеж, измъчван от куче. Имаше много задължения вкъщи,
много изпити, много от всичко … така..
Майка й повтаряше все едно и също наставление с
разсъждения, обяснения и препоръки.
Момичето ставаше все по-мрачно. В един момент погледна
майка си право в очите и отсече:
“Мамо изморена съм и отегчена от твоите наставления. Защо
не ме вземеш в прегръдките си? И не ме притиснеш до себе си?
Никакъв съвет не би ме накарал да се почувствам по-добре”.
Майката остана с отворена уста. Очите на дъщерята молеха за
прегръдка. С глас треперещ от желанието да заплаче каза:
“Искаш....искаш да те прегърна? Знаеш ли че и аз....искам да
ме прегърнеш?“
Обгърна дъщеря си с отворени обятия и я притисна към себе си
като че ли беше още малко дете.
Независимо от възрастта, дори и на 80 години имаме нужда от
подкрепата на една прегръдка, да бъдем притиснати с израз на
любов. Често ставаме много резервирани, много срамежливи да
покажем истинските си чувства. Скриваме ги зад студена маска
oт страх да не разкрием нашата уязвимост към тези, които
обичаме.
В очакване на прегръдката на Бог само човешката топлина
може да ни спаси от огромната cтуденина на нашата епоха.
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