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Отец Валтер Горра

Свещенството на Христа
След като през последните три години
разгледахме вече шест Тайнства, остава
само още едно – седмото тайнство: свещенството. В този брой
на нашия бюлетин искам да почна с две теми, които са
основни за това понятие: общото свещенство за всички
кръстени (за което ще намерете в статията по-напред) и
Свещенството на Христос, основата за тази тема. Точно за тази
тема искам веднага да представя на вас.
Трябва да се разбере правилно свещенството на Христос,
защото Христос не е свещеник според стария чин. Наистина,
Неговият начин на упражняване на свещеническото
посредничество е било и е винаги радикално, коренно ново. За
да се разбере тази промяна, ние ще трябва да прибегнем до
една книга от новия завет - Посланието до евреите, което ни
представя истински трактат на свещеническа христология, т.е.
изложение на Христовото свещеничество. В известен смисъл,
нищо не е по-старо от свещенството и нищо не е по-ново от
свещенството на Христос. Свещенството е много стара
институция. Загрижеността за отношенията с Бога се проявява
още от началото на човечеството като основна черта на
духовния живот на човека; свещенството е отразено отрано в
социалния живот на човеците чрез институцията на
свещениците, т.е. на хора, определени за богослужението.
Свещенството не е изобретение на Библията, то е по-старо от
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нея. Това не беше привилегия на избрания от Бога народ. В
Библията също се говори за езически свещеници; наистина,
първите свещеници, споменати в Светото Писание не са
израилтяни. Първият споменат свещеник е Мелхиседек, цар на
Салем (срв Бит. 14,18), а след това срещаме, египетските жреци
в историята на Йосиф, както и мадиамския свещеник в
историята на Мойсей. Левитското свещенство (типично за
Израил, племе на свещеници) идва по-късно и не е нещо ново.
Задълженията на еврейските свещеници са подобни на тези на
езическите свещеници. Тези, както и останалите са отговаряли
за поклонението в храма, те са предавали божествените слова
към тези, които отивали, за да се съветват с боговете, принасяли
жертвите и били отговорни за различните /обреди/ ритуали.
Вместо това, свещенството на Христос е представено в Новия
Завет като прекрасна новост. Това свещенство не е влязло в
текстовете на Писанието, като нещо, което просто да продължи
древната институция. Напротив! Вместо да се покаже
естествената приемственост, Новия завет бележи един
качествен пробив. Свещенството на Христос беше така ново, че
не изглеждаше да бъде свещенство според досегашните
разбирания. Евангелията не говорят за свещенство на Исус, и
нито за свещенство на апостолите. Много титли се приписват на
Исус: Учител, Пророк, Син Давидов, Човешкият Син, Месия,
Господ, Син Божий. Сред всички тези титли никога не е
намерена, в словата на Евангелието, тази за Исус - Свещеник
или Първосвещеник. Тази липса на условията, които да
представят Исус като досегашните свещеници ясно показва
осъзнаването от страна на ранната църква на абсолютната
новост, толкова силна, че не е можело да се изрази със старите
понятия.
Имало е нужда от радикална преработка на понятието за
свещенството, за да бъде предложено в тайнството на Христос,
Първосвещеник.
Единственият методичен христологичен трактат в Новия Завет
за свещенството е трактата, който се съдържа в Посланието до
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Евреите за новото разбиране на свещенството.
Няма други христологични тестове в Библията така
систематични за една тема, както е за темата свещенство в това
Послание до Евреите.
Новостта на свещенството на Христос показва новостта на
свещенството в Новия завет. По време на Тайната вечеря,
всъщност, Исус взе чашата, и каза: "Тази чаша е новият завет в
Моята кръв, която за вас се пролива." Христос е новият
свещеник, защото Той е "Ходатай на нов завет" (Евреи 9,15).
По време на Тайната вечеря, Исус застана пред апостолите Си с
простотата, “на един, който служи" на Своите ученици (Лука
22,27). В установяването на тайнството Евхаристия, Исус
изрази и подсили двойната връзка: първо с Бога, Своя Отец, в
молитва за благодарност и второ, с учениците Си, на които Той
е дава Себе Си, Тялото Си и Кръвта Си. Тази втора връзка има
много по-силен израз, отколкото първата. По подобен начин,
Посланието до евреите заменя едностранната визия на
свещенството, така както се изразява в Стария Завет, с
двустранна перспектива. Авторът настоява за посредничество,
като казва, че "всеки първосвещеник, измежду човеци избиран,
за човеци се поставя да служи Богу " (Евреи 5,1). Вместо да
казва "поставен за Бог”, както е предписано в Стария завет,
авторът казва: "за човеци се поставя", а само след това говори
за другата страна на посредничеството, говорейки за
взаимоотношенията с Бога.
От тази първа новост, която се отразява на начина, по който
ние възприемаме свещенството, идват много други. Докато
Старият Завет подчертаваше необходимостта от свещеника да
остане отделен от другите хора, Новия завет настоява,
напротив, необходимостта от братския съюз на свещеника с
всички членове на Божия народ. Старият Завет е загрижен
преди всичко за връзката между свещеника и Бог. Поради тази
причина, имаше грижа да запази свещеникът от всякакви
контакти, които биха могли да повлияят, да накърнят светостта
му, а след това да се снеме неговата пригодност за извършване
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на богослужение. Всички бяха убедени, че за да се доближава
до великата Божия святост, е било необходимо специално
освещаване или освещение. Не бидейки в състояние да си
осигури вътрешно освещение на свещениците, което да
достигне до личната съвест, Старият Завет предлагал и
изисквал външно освещение, получено чрез
ритуални /
обредни/ практики: Израил като народ е отделен от другите
народи, между дванадесетте Израилеви племена се избира едно
(това на Леви) отделено от другите за свещеническо служение,
един човек от това племе на Леви бива избран за
Първосвещеник, и чрез ритуали става неговото освещаване:
ритуалното очистване, за да бъде очистен от съприкосновение
със скверния свят, след това идва помазване, с което прониква
светостта в живота му , обличане на одеждите, които
изразяваха участието му му в свещения свят и най-накрая,
няколко ритуални жертвоприношения, тежки изисквания чрез
които да се поддържа това посвещение, чрез извършване на
обреди / ритуали/, които оставяха свещеника отделен от
светското. Дори той не можеше да се доближи до починалия си
баща или майка, защото докосването
със смъртта го
оскверняваше и му пречеше да изпълнява своите задачи,
оскверняването му замърсявало неговото освещаване.
В свещенството на Христос, от друга страна, понятието на
ходатайството напълно променя гледната точка и го обновява
радикално. Виждането за освещение чрез ритуални разделяния
е заличено, и на негово място идва едно освещение чрез
динамиката на общението, чиято най-чудесна проява е именно
Св. Евхаристия. Много съществено в това отношение е
изречението, от Посланието до евреите, в което откриваме
първото споменаване на Христовото свещенство (Евреи 2,17).
Авторът посочва, че "за да стане първосвещеник," Христос "бе
длъжен да прилича по всичко на братята ". В контекста става
ясно, че "по всичко" се отнася не само за човешката природа,
която Христос прие чрез Тайната на Въплъщението, но също
така и за най-болезнените и унизителни аспекти на нашето
съществуване: изпитанията, страданията и смъртта. Христос
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"вкуси" горчивия вкус на смъртта (срв Евреи 2,9) и ни направи
съвършени чрез Своите страдания (Евреи 2,10). "Защото в това,
що Сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните
да помогне" (Евреи 2,18). Такъв начин да стане първосвещеник
е диаметрално противоположно на старата концепция: вместо
обредно разделяне има екзистенциална солидарност; вместо
изкачване над другите, откриваме крайно принизяване; вместо
забрана на всякакъв контакт със смъртта, ние откриваме,
необходимостта да се приеме страданието и смъртта.
Исус не заема специално място в обредната система на
разделяне. Ние никога не Го виждаме да се притеснява за
проблемите на ритуалната /обредната/ чистота; Той не се
колебаеше да докосне прокажен (Марко 1,41), или да хване за
ръка мъртвец (вж. Mарkо 5,41), да яде с митарите и
грешниците: всички контакти, които сякаш са несъвместими с
участие в “старото” богослужение и следователно,
причиняващи скандал у фарисеите. Екзистенциалната
солидарност на Исус с най-нещастните сред човеците достига
своя връх чрез Неговата смърт на Голгота, която той ни даде да
предвкусим по-рано, по време на Тайната вечеря, когато Той
даде на учениците Си пролята Си Кръв.
За да се издигне до позицията на първосвещеник, амбициозният
използваше всички възможни средства, дори и най-нечестните
и жестоки, като корупция и убийство. Исус, обаче, пое пътя на
доброволното приемане на унижението. Исус е далече от
търсенето на по-висока позиция за Себе Си, Той “понизи Себе
Си, като прие образ на раб [...] смири Себе Си, бидейки
послушен дори до смърт, и то смърт кръстна" (Филипяни 2,7-8).
Той се отказа затова от всички привилегии и с това стана
"приличен по всичко на братята" (Евреи 2,17), и дори, се
постави на последното място. В това се състои свещеническото
Му освещаване. Това беше абсолютна новост, новост
изключително взискателна, която разстрои начина, по който да
се разбере свещенството, давайки основно значение на задачата
за посредничество, и последователно на динамиката на
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общение.
В Христос има нова цел на жертвата . Спонтанното разбиране
за жертвоприношенията е да ги разглеждаме като дарове,
предлагани на Бога за благоразположението му. Връзката
между този, който дарява и Бог, е замислена по модела на
отношенията между двама души или две групи, които искат да
живеят в хармония. На един Бог справедливо дразнен от
греховете се предлагат приятни жертви, надявайки се те да
успокоят гнева му, или като се принасят кървави жертви, се
възприемат като замяна за справедливото наказание заслужено
от дарителя.
Тези видове жертви не служат на Бога, и не могат да променят
Божието отношение към нас. Според Посланието до евреите,
целта на жертвите не е да предизвика промяна на Божието
отношение, но за да получи дарителя вътрешна промяна.
Авторът критикува древните приноси, защото те не са били в
състояние да направят съвършен дарителя в съвестта му,
отвътре (Евреи 9,9).
Посланието до Евреите ни учи, че чрез Своята саможертва,
Христос “се усъвършенства" (Евреи 5,9). Вместо да бъде
човешки опит за промяна на Божиите отношения, Христовата
саможертва се състои в отваряне на себе си към Божието
действие с благодарствена любов и съвършено послушание,
така че човешката Му природа да е преобразувана, да се
усъвършенства, и така да стане "причина за вечно спасение" за
всички нас (Евреи 5: 9).
Тази радикална промяна на перспективата носи със себе си,
разбира се, промяна на съдържанието на приносите. По този
въпрос Посланието до Евреите остро критикува древният култ,
чиято вина беше да бъде само едно показно и външно действие.
Те са били направени, се казва в Посланието до евреите, като
"телесни обреди " (Евр 9,10), външни ритуали. А
първосвещеникът влиза в светилището "с чужда кръв " (Евреи
9,25). т.е. "кръвта от юнци и козли". Личният принос не е бил
възможен, защото свещеникът не бил нито достоен да бъде
предложен, нито бил в състояние да предложи себе си. Той не
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бил достоен, защото бил грешник като останалите хора. От
направеното предложение на Бога да бъде "безупречен",
свещеникът не е приемлива за Бога жертва. Законът е
предписвал да принесе жертва най-напред за своите грехове, и
после за греховете на хората. От друга страна, заради факта че е
грешник, свещеникът не е имал в себе си силата на любовта,
която е необходима за да издигне себе си до Бога. Затова
неговата дейност се състояла в извършване на външни обредни
ритуали. Тази литургия наистина не достигаше Бога и не
можеше да има реален ефект върху хората.
Жертвата на Христос, обаче, е съвършено лична. Това е било
видимо на Тайната вечеря. Той взе собственото си тяло,
собствената си кръв. В отношението на благодарствената
любов, Той ги постави на разположение на любовта. която идва
от Бога и след това ги даде на учениците Си. Посланието до
Евреите казва, че Христос "принесе Себе Си " (Евреи 9,14). Той
влезе в светилището "нито с козя и телешка кръв, но със
Своята кръв" (Евреи 9,12). Той веднъж завинаги "се принесе
Сам в жертва " (Евреи 9,26), предложи тялото си (виж Eвр
10,10). Той е бил в състояние да направи тази лична
саможертва, защото Той беше напълно достоен да представи
Себе Си пред Бога, бидейки "непорочен" (Евреи 9,14), "свет,
незлобив, непорочен" (Евреи 7,26), без всякакво съучастие с
грях (виж Евр 4,15).
Саможертвата на Христос се изпълни чрез принасяне на
молитви. Трябва да отбележим, във връзка с това, голямата
разлика с жертвите на Стария Завет. В Книгата на Левит,
изискванията за начина на принасянето на жертви никога не
загатват молитва на свещеника. В свещеническия принос се
съдържа само чист и определен обред: това не включваше
личното съществуване на свещеника. Вместо това, Исус "със
силен вик и сълзи отправи молби и молитви към Бога” ((Евреи
5,7) с голяма почит и уважение. В действителност, Той каза:"да
бъде не каквото Аз искам, а каквото Ти "(Марк 14:36) С това.
дълбоко уважение, Исус отвори измъчено човешкото Си
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същество към Божието действие, т.е. към действието на Светия
Дух, който Му даде необходимата сила да "възлюби докрай
" (Йоан 13,1), и по този начин да стане "причина за вечно
спасение "(Евреи 5,9) за всички нас.
Отношенията на Христос с Бога са отношения на дълбока
връзка, най-тясно общение, защото Христос е "Син" в пълния
смисъл на думата; той е "Син Божи" (Евр 4,14), "бидейки
сияние на славата и образ на Неговата ипостас " (Евр 1,3). Чрез
страданието, човешката природа на Христос е била въздигната
в пълнотата на Синовната слава, която дава слава на
Христовото свещенство, уникална стойност за връзките ни с
Бог. В крайна сметка, Христос е придобил чрез страданията и
смъртта си, пълната способност за състрадание и милост към
нас: "Защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би
могъл да ни съчувствува в нашите немощи, а такъв, Който е
изкушен като нас във всичко, освен в грях. ". (Евреи 4,15)"
“Защото в това, що Сам претърпя, като биде изкушен, може и
на изкушаваните да помогне "(Евреи 2,18). В пасхалната
тайната на Христос, който присъства в Евхаристията, връзката
с човеците и връзката с Бога са били извършени едновременно,
една през друга, до постигане на съвършенството. Всичките
древни разделяния са били премахнати. Един "нов и жив път"
съществува и за общението между човек и Бог (виж Евр 10,20).
Този път е Самият Христос, съвършен свещеник, който в
Евхаристията ни дава прекрасните си умения за връзка,
придобити със скъпа цена, та да разпространяваме по света
общението в любовта.

02 май 2017 Алфио Мори
31 май 2017 Цветанка Пашанкова Франчешкова
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Догматична конституция за Църквата
Lumen Gentium - Светлина на Народите

Общото свещенство
за всички кръстени
10. Господ Христос, избран между хората Първосвещеник (вж.
Евр. 5,1-5), направи от новия народ “пред Бога и Своя Отец
царе и свещеници” (вж. Откр. 1,6.5.9-10). Чрез възраждането и
помазването от Светия Дух кръстените действително се
освещават, за да изградят в себе си духовен дом и свято
свещенство, за да могат да принасят духовни жертви чрез
всички християнски дела и да известяват всемогъществото на
Онзи, Който ги призова от тъмнината в чудната Своя светлина
(1Петр. 2,4-9). Така че всички постоянстващи в молитвата и
славословещи Бога ученици на Христос (вж. Деян. 2,42-47)
принасят самите себе си в жива, свята, благоугодна на Бога
жертва (вж. Рим. 12,1), свидетелстват за Христос навсякъде и
отговарят на всеки, който иска сметка за тяхната надежда за
вечен живот (1Петр. 3,15).
Ала макар и да се различават помежду си по същество, а не
само по чин , общото свещенство на верните и длъжностното
или йерархичното свещенство се подреждат едно спрямо друго;
защото и двете участват по своему в единственото свещенство
на Христос. По силата на свещената власт, с която е облечено,
длъжностното свещенство подготвя и води свещения народ,
отслужва Евхаристичното жертвоприношение в лицето на
Христос и го принася на Бога в името на целия народ. Верните
от своя страна, по силата на царственото си свещенство
съдействат за приношението на Евхаристията и упражняват
това свещенство чрез приемането на тайнствата, чрез молитвата
и благодарението, чрез свидетелството на един свят живот, чрез
себеотричането и действеното милосърдие.
Упражняването на общото свещенство в тайнствата
11.

Свещеният

характер

и

органичната

структура

на
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свещеническата общност се проявяват на дело както чрез
тайнствата, така и чрез добродетелите. Присъединените към
тялото на Църквата чрез Кръщението верни са отредени поради
характера си за култа на християнската религия и бидейки
преродени в Божии синове, са задължени да изповядват пред
хората получената от Бога чрез Църквата вяра . Чрез тайнството
Миропомазание тяхната връзка с Църквата става по-съвършена,
защото те се обогатяват с особена сила от Светия Дух и потясно се задължават да разпространяват и защитават вярата с
думи и дела, като истински свидетели на Христос . Участвайки
в Евхаристичната жертва, извор и връх на целия християнски
живот, те принасят на Бога божествената жертва и заедно с нея
и самите себе си . Така и с приношението, и със Светото
причастие, всички, но не еднакво, а всеки по своему,
изпълняват своята част в литургичното действие. И
подхранвани от Христовото тяло в светото събрание, конкретно
проявяват единството на Божия народ, което е сполучливо
означено и удивително осъществено от това величествено
тайнство.
Онези, които пристъпват към тайнството Покаяние, получават
от Божието милосърдие прошка за нанесените Му оскърбления
и в същото време се помиряват с Църквата, която са наранили с
греха си и която с любов, пример и молитва съдейства за
тяхното обръщане. Чрез Маслосвета и молитвата на
презвитерите цялата Църква препоръчва болните на страдащия
и прославен Господ, за да облекчи страданията им и да ги спаси
(вж. Иак. 5,14-16), и дори ги насърчава да се присъединят
спонтанно към страданията и смъртта на Христос (вж. Рим.
8,17; Кол. 1,24; 2Тим. 2,11-12; 1Петр. 4,13) и така да допринесат
за благото на Божия народ. Освен това онези сред верните,
които са облечени в свещенически и епископски чин, са
поставени в името на Христос за пастири на Църквата с
Божието слово и благодат. И накрая, по силата на тайнството
Брак, чрез което стават знак за тайната на единството и
плодотворната любов между Христос и Църквата, и участват в
нея (вж. Еф. 5,32), християнските съпрузи си помагат взаимно
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да достигнат до светостта в брачния живот, при приемането и
възпитанието на децата, така че в своето житейско поприще и
чин те имат своя собствена дарба сред Божия народ . Именно
от този брак произхожда семейството, в което се раждат новите
граждани на човешкия град, за да бъдат издигнати с благодатта
на Светия Дух чрез Кръщението до попрището на Божии чеда
и да увековечат през вековете Божия народ. В тази своего рода
Домашна църква родителите трябва да бъдат за децата си, със
своите думи и със своя пример, първите вестители на вярата и
да подпомагат призванието на всяко едно от тях и особено
свещеническото призвание.
Снабдени с толкова много и толкова удивителни средства за
спасение, всички верни, каквото и да е тяхното поприще и
състояние, са призовани от Господа, всеки по своя път, към
усъвършенстването на светостта, в която Самият Отец е
съвършен.
Смисълът на вярата и харизмите на верния народ
12. Светият Божи народ участва също и в пророческото
служение на Христос като живо свидетелства за Него най-вече
с изпълнен с вяра и любов живот, и като принася на Бога
хвалебна жертва, плода на устните, които прославят името Му
(вж. Евр. 13,15). Общността на помазаните от Светия Дух
верни (вж. 1Иоан. 2,20.27) не може да се заблуди във вярата и
проявява това Свое особено свойство чрез свръхестественото
чувство към вярата у целия народ, когато всички “от
епископите до последния от верните миряни” изразяват
всеобщото си съгласие относно вярата и нравите. И
действително, благодарение на това пробудено и поддържано
от Духа на истината чувство към вяра Божият народ, под
ръководството на свещената Учителна власт, с която вярно се
съобразява, получава вече не човешкото, а истинското Божие
слово (вж. 1Сол 2,13), неотклонно се привързва “към вярата,
веднъж завинаги предадена на светиите” (Юд. 3) и с правилно
съждение прониква в нея по-дълбоко и по-пълно я прилага в
живота.
Освен това, чрез тайнствата и служенията същият Свети Дух не
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само освещава и води Божия народ, и го отрупва с добродетели,
но “разпределя дарбите си всекиму поотделно, както си
иска” (1Кор. 12,11) и поделя сред верните от всеки чин
специални благодати, чрез които ги прави годни и готови да се
заемат с различни дела или служби за обновяването и попълното изграждане на Църквата по думите на Свети Павел:
“Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща
полза” (1Кор. 12,7). И тъй като тези необикновени или пък попрости и по-широко разпространени харизми са подходящи и
полезни за нуждите на Църквата, те трябва да се приемат с
благодарност и утешение. Необикновените дарби не трябва
обаче да се искат безразсъдно, нито от тях високомерно да се
очакват плодовете на апостолското дело, а отсъждането на
тяхната неподправеност и добре уредено упражняване се пада
на църковните предстоятели, от които се очаква да не гасят
Духа, да изпитват всичко и да се държат за доброто (вж. 1Сол.
5,12 и 19-21).
Всеобщност на единния Божи народ
13. Всички хора са призвани да образуват новия Божи народ.
Ето защо този народ, който остава един и единен, трябва да се
разпространи в целия свят и през всички векове, за да изпълни
намерението на Божията воля: Бог създаде в началото
човешката природа единна и поиска да събере ведно
разпилените Си чеда (вж. Иоан. 11,52). За целта Бог изпрати
Своя Син, Когото постави за наследник на всичко (вж. Евр.
1,2), за да бъде Господар, Цар и Първосвещеник, Глава на
новия и всеобщ народ на Божиите синове. И пак затова Бог
изпрати Духа на Своя Син, Господ и Животворител, Който за
всяка Църква и за всеки вярващ е начало на единението и
единството в учението на апостолите и в общуването, в
преломяването на хляба и в молитвите (вж. Деян. 2,42 гр.).
Единният Божи народ следователно присъства във всички
страни по земята, тъй като заема от всички тях своите граждани
– граждани на едно Царство, което според природата си не е от
земята, а от небето. И действително, всички разпръснати по
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света верни са в общение едни с други в Светия Дух, така че
“този, който стои в Рим знае, че индианците са негови
членове”
.
Но тъй като Христовото Царство не е от този свят (вж. Иоан.
18,36), Църквата или Божият народ, който подготвя идването
на това Царство, не отнема нищо от временното благо на който
и да е народ, а напротив, насърчава и поема всички ресурси,
богатства, обичаи на народите, ако са добри, и поемайки ги, ги
пречиства, укрепва и издига. Тя действително не забравя, че
трябва да се събере с Царя, на Когото народите са дадени в
наследие (вж. Псал. 2,8) и в чийто град те носят даровете и
подаръците си (вж. Псал. 71[72],10; Ис. 60,4-7; Откр. 21,24).
Всеобщият характер, който краси Божия народ, е дар от Самия
Господ и чрез него Католическата църква се стреми действено
и безспирно да събере цялото човечество с всички негови блага
в Главата Христос и в единството на Неговия Дух.
По силата на католичността всички части носят на другите и на
цялата Църква собствените си дарби, така че и цялото и частите
нарастват с приноса на всички, които са в общение едни с
други и техните усилия за пълнота на единството. От това
следва, че Божият народ не само се събира от различни народи,
но и развива в самия себе си единението на разнообразни
функции. Между членовете му действително цари
разнообразие
било
в
задачите
на
заетите
със
свещенослужението за благото на своите братя, било в
условията и организацията на живота, когато мнозина в
монашеското поприще със своя стремеж към светостта по един
по-тесен път насърчават братята си със своя пример. Така че в
църковното общение по закон съществуват отделни Църкви,
осланящи се на свои собствени традиции, но запазващи
ненакърнено първенството на катедрата на Петър, която
предстоятелства всеобщото общение на любовта, пази
законните разновидности и в същото време бди за това
особеното не само да не вреди на единството, а по-скоро да му
служи. От това произтичат най-накрая тези връзки на
съкровено общение сред различните части на Църквата, що се
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отнася до духовните богатства, апостолическите работници и
материалните помощи. И тъй като членовете на Божия народ са
призвани да споделят благата си, думите на апостола важат за
всяка отделна Църква: “Служете един другиму, всеки с оная
дарба, каквато е приел, като добри разпоредници на
многоразличната Божия благодат” (1Петр. 4,10).
И така, всички хора са призвани към католическото единство на
Божия народ, предобраз и подбудител на всеобщия мир, на
когото по различен начин принадлежат или сред когото се
нареждат както верните католици, така и другите вярващи в
Христос, и накрая всички призвани да бъдат спасени от
Божията благодат хора.

Великден 2017 - през нощта
Взаимни
поздрави
между
православни, арменци и католици

Концерт за
Петдесятница
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Сестра Терезита Пиччирилли

Ти какво би избрал?
Една жена докато поливала градината на
къщата си забелязала трима старци с
многогодишен опит, които стояли пред
градината ѝ. Тя не ги познавала и им казала: ”Не ми изглежда
да ви познавам, но сигурно сте гладни. Моля ви, влезте в
къщата ми, ще хапнете нещо”.
А те я попитали: ”Има ли мъж в къщата й?”.
”Не - отговорила тя - още не се е върнал”.
„В такъв случай не можем да влезем” - отговорили старците.
На мръкване, когато съпругът се върнал, тя му разказала
всичко,което се беше случило.
„Добре, след като съм вече тук, повикай ги да влязат. Жената
излязла, за да покани тримата мъже в къщата”.
„Не можем да влезем тримата заедно в една къща” - ѝ обяснили
старците.
„Защо?”-попитала жената.
Единият от мъжете посочил един от своите приятели и
обяснил. ”Неговото име е Богатство”. Веднага след това
посочил другия .”Неговото име е Успех. А моето име е Любов.
Сега влез вътре и заедно с твоя съпруг решете кого от нас
желаете да поканите във вашата къща”.
Жената влязла в къщата и разказала на съпруга си всичко,
което старците били ѝ казали. Той се зарадвал и казал: ”Колко
хубаво,тогава да извикаме Богатството. Да дойде и напълни
къщата ни”. Но съпругата му не била съгласна.
„Скъпи, защо не извикаме Успеха?”. Дъщерята на двойката,
която слушала от другата страна на къщата влязла тичешком и
казала: ”Няма ли да е по-добре да влезе Любовта? Така нашето
семейство ще е пълно с любов”.
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„Да вземем под внимание съвета на дъщеря ни” - казал мъжът
на съпругата си. ”Върви навън и извикай Любовта, да бъде наш
гост”. Съпругата излязла и попитала: ”Кой от вас е Любовта?
Да дойде, моля, и да ни бъде наш гост”.
Любовта се изправила от своя стол и се отправила към къщата.
Другите също се изправили и я последвали.
Изненадана, жената попитала Богатството и Успеха: „Аз
поканих само Любовта, защо идвате и вие?”.
И тримата казали заедно: ”Ако ти беше поканила Богатството
или Успеха другите щяха да останат вън ,но след като покани
Любовта,там където отива тя, и ние отиваме с нея. Там където
има Любов,има и Богатство и Успех.
Помисли добре... Ти какво би избрал?

25 юни 2017
Венчавка между Елка и Милко
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