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Отец Валтер Горра

150 години от провъзгласяването
за светец на
Павел от Кръста
Свети Павел от Кръста (4 януари 1694 г. - 18 октомври 1775 г.)
е провъзгласен за светец с Була на Папа Пий IX на 7 юни
1867г.
С този официален акт, Църквата признава добродетелите на
свети Павел от Кръста и на 29 юни 1867 г. е бил канонизиран в
Базиликата “Св. Петър”. Той е един от 25-те нови светци и
светици, канонзирани в онзи ден.
Изминали са 150 години от тази паметна дата и със следващия
наш храмов празник искаме да отбележим този юбилей.
Мотото на Свети Павел от Кръста "ние проповядваме
разпнатия Христос" е в основата на духовността на нашия
светец и също представлява тайната на неговия апостолат,
характеризиращ се с изгарящо желание да види унищожено
царството на Сатана и да спечели душите за Бога.Той често
казва: "Бих искал, ако ми е възможно, да запаля огъня на
любовта, за да гори не само, в тези който се докосва до нас, но
и далечни народи, та всички да познаят и обичат Върховното
Добро." Неговият начин на живот е живото свидетелство.
Когато той вдигаше пръста си в знак на възхищение и
показваше разпятието казваше: "Бог, Който умря за мен ..."
чуваше се плача на хората, които слушаха развълнувани.
Първото нещо, на което Свети Павел от Кръста учи тези,
които искат да достигнат съвършенството на евангелската
любов, е откъсване от всичко и всички. Трябва да се слиза,
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казваше той, в дълбините на душата, където всички духовни
енергии са събрани и насочени към търсенето на Бога и лична
среща с Него. Дълбините на душата е мястото, където Творецът
се среща с творението.
По този начин душата възприема, че е Божи храм. За да се
достигне до това, трябва да се заличи всичко, което не е Бог и
Неговата слава. Целта на мистичната смърт е, следователно,
раждането на нов живот (божествено рождение). Но за да се
достигне до това, трябва да се разчита напълно на Исус
Христос, Син Божий станал човек, умрял на кръста, за да спаси
човечеството от всички грехове, и да разкрие безкрайната
любов на Милосърдния Бог. В Страданието има всичко: "Това е
най-великото и чудесно дело на Божествената Любов". В
Страстите на Исус се изливат и се смесват завинаги две морета:
морето на Божията любов и на болката на човека. Ето защо
болката също придобива неоценима стойност.
Съобразяването и подражанието на Исус Христос (и това е
автентична черта на Свети Павел от Кръста), може да се
постигне напълно в Църквата, Мистично Тялот Христово, чието
туптящо сърце е Евхаристията.
"Да действаш, да страдаш и да мълчиш" беше най-великото му
мото. Да прави всичко за Господа беше постоянно му желание.
На всички препоръчаше молитвата. “Стойте в дома си” казаше
той, а дома означаваше светилището на душата, където живее
Бог.
Апостолатът на светеца води до обръщането на толкова много
души и носи невероятно изобилие от духовни плодове.
Теологията на Страстта на Св. Павел може да бъде обобщена в
изречението "В Страстта има всичко".
Спасението е дело на любов и страдание: Любовта на Бога,
Който опрощава човека; любовта на Исус, Който омиротворява
Бога и изкупи човека; любовта на човека, който в Исус се
помирява с Бога.
Страдание, желано от Отец в жертвата на Сина; Страдание на
Сина заради обида към Отца и заради неволите на човека;
страдание на човека, който участва в Страданието на Исус;
страдание, което пречиства и превръща в Христос. Любов и
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страдание, които изкупват и се саможертват, според
призванието на всеки един: "най-ефективното средство за да
станем свети е силата на Кръста и Страстта на Исус", в
действителност, “ако Кръстът на нашия сладък Исус поставя
дълбоки корени в сърцата ни" ние се превръщаме в
"божественото благословение". Загубата на нас самите,
игнорирани от света, скрити в Исус Христос във вътрешния
храм на душата е най-ценната святост. На верните Павел
пожелаваше винаги в душата им “печата на любовта”, който
стимулира непрекъсното възпоменание на Тайната на Христос.
Истинската мъдрост може да се научи само ако е осветена от
Разпятието: единственият път, който посочва пътя към Рая.
Участието в страстта е средство за пречистване и възможност
да се развие кръщелната Исусова благодат. В Него ние трябва
да умрем и да се преродим, за слава на Бога и спасението на
света, страдайки от любов към Бога, в съдинение с това, което
изстрада Исус Христос, нашето Истинско Добро. „Това е
животът на Христос, това е животът на слугите на Господа.
Затова нека приемем Светия кръст с добро сърце", казваше
Свети Павел от Кръста.
Страданието, провокирано от любовта, не е горчиво, защото
когато обичаш, не чувстваш мъка.
Докато проповядва, говори или пише, до края на дните си
Павел от Кръста няма друга амбиция, а единдствено следва
великата си цел: да проповядва Исус Христос разпнатия.
Той е бил известен мистик и аскет и си налага най-тежките
саможертви и както Свети Павел Апостол можеше да каже:
"Разпнах се в Христа и вече не аз живея, а Христос живее в
мен" (Гал 2,19-20).
Свети Павел от Кръста почива на 18 октомври 1775 г. сред
огромни страдания: рани покриват цялото му тяло. По улиците
на Рим, новината се разнася "Светецът почина" и река от хора
потича към Църквата “Св.Св. Йоан и Павел”, за да докоснат
тялото му, от което се нои сладък аромат.
Страданието на Исус и болките на Дева Мария да бъдат винаги
в нас.
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Валерия Ивелинова Мариянова

Вяра, музика, младост
От 28.08 до 02.09 се проведе за 17
поредна
година
международният
християнски фестивал в Белозем
(МХФБ).
Младежи католици от цялата страна се събрахме в Белозем
заради вярата и любовта си към Бога. Целта на фестивала бе да
обогати и затвърди вярата ни в Бога, чрез различни игри,
беседи, уъркшопи, работа по групи и концерти.
Всеки ден се провеждаха беседи по темата на фестивала
„Господ е с теб“. Гости на фестивала, които водеха беседи,
бяха Алина Петрова Василевич ─ журналистка, Светлана
Велкова ─ психолог, Иво Драганов ─ кинокритик и о. Михал
Шлахциак. В беседите някои гости ни споделяха интересни
истории от своя живот, в които се разказваше, че в трудни за
тях моменти, когато са се отдалечили от Бога, Бог им помогнал
и им показал пътя, по който трябва да тръгнат и от тогава
живота им има съвсем различна посока. Една от гостуващите
жени ни каза, че ако молим всеки ден броеницата, денят ни ще
бъде много по-хубав от останалите. Един от гостите реши да ни
покаже, чрез общи игри, че за да станеш личност и да намериш
своето звание трябва да си част от общност. Друг гост ни научи
чрез интересни и забавни истории, че вярата ни помага да
постигнем много неща, които другите не вярват за възможно и,
в такива случаи, е по-добре да не слушаме хората, а само това
което ни казва Бог.
След всяка беседа се събирахме на малки групички, където ни
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беше по-уютно и всеки можеше да сподели своето мнение по
зададената тема. Обсъждахме разбраното от беседите и
споделяхме нашите впечатления. Играхме много игри за
сплотяване на групичките. Главните теми по които
размишлявахме, бяха петте радостни, светли и славни тайни,
като наблягахме на чувствата на Дева Мария. От отделни
откъси от живота на Мария извличахме какво може да научим
за самата нея, за нейния характер, за нейните тревоги и др.
Всеки имаше шанса да сподели своите проблеми и чувства,
който изпитва като младеж християнин сред безразличното или
невярващо общество което ни заобикаля. На мен лично ми
достави голямо удоволствие да слушам другите младежи и да
видя те как се справят с приятелите си, които не уважават това
което сме─вярващи християни.
Ежедневно се провеждаха различни уъркшопи: пластичен-арт,
вокален, музикален, танцов и театрален. Аз лично взех участие
в пластичен-арт уъркшоп, където майсторихме ангелчета,
рисувахме чанти и работихме с глина. На края на фестивала се
проведе закриващ концерт, където можехме да представим
какво сме научили или сътворили по време на уъркшопите.
Беше един прекрасен концерт изпълнен с песни и танци,
възпяващи славата на Исус Христос.
Един от любимите ми моменти бе вечерната набожност в
четвъртък. Тогава един младеж от Полша ни разказа за тежки
моменти от неговото минало когато обръщайки се към Бога
отново е видял светлината в живота си. Историята му,
съпроводена от тиха музика успя да трогне всеки слушател.
След неговото откровение следваше дълга тишина. Не знам
дали от думите на младежа или думите на свещеника, дали от
атмосферата която създадоха музикантите от Полша, но почти
нямаше човек, който да не се беше разчувствал дълбоко и
съкровено. Това беше наистина един много красив момент в
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който имах възможността да благодаря на Бога, за неговата
бащина закрила. Почувствах колко близки станахме помежду
си всички младежи. Създадохме една общност, която винаги
ще остане в сърцето ми.
Благодарна съм на Бог, че събра толкова много младежи на
едно място и че изживяхме една седмица, изпълнена с много
дълбоки преживявания, смях и сълзи, но най-вече с
незабравими моменти.
Тръгнах към Белозем с нагласата, че ще ми бъде самотно
понеже не познавах много хора и че ще искам да си тръгна побързо, но щом пристигнах открих стари приятели и се запознах
с нови с които се насладих на фестивала и ми бе много трудно
се да се разделя с тях в края на седмицата.
За тези 6 дена обогатих и затвърдих своята вяра. И най-вече се
надявам чрез такива фестивали и младежки срещи да успеем да
създадем една единна християнска общност привличаща деца и
младежи.
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Йоана Стилиянова Делимаркова

Национална Младежка
Християнска Среща 2017
Младежката среща през 2017 година
се състоя в Белене между 5 и 8 юли.
Главната тема беше за това как
любовта и вярата в Бог ни помага във
всички сфери от живота ни. Бяха
организирани интересни мероприятия, които много ми
харесаха. Имаше лекция на Монсеньор Христо Пройков, която
в последствие се превърна в свободна дискусия. Така можехме
да задаваме въпроси от всякакво естество и да обсъждаме
интересни за нас теми. След това, имахме възможността да се
запознаем с няколко християни, които ни разказаха за ключови
моменти от живота си, в които вярата им е помогнала.
Историите бяха вдъхновяващи, но имаше една, която особено
много ми хареса. Момиче, израснало в християнско семейство,
разказа, че е имало момент в живота й, в който се е отказала от
вярата. Главно заради приятелите й, които не харесвали, че в
неделя не може да излиза с тях, а трябва да се моли и да ходи на
църква. Въпреки, че родителите й настоявали да продължи и да
не се отказва от вярата си, тя вече не намирала смисъл. След
като са й се случили поредица негативни неща в живота,
разбрала, че може да се живее и без да приемем Христос, но
справянето с проблемите определено е по-трудно, а през
щастливите моменти се усеща празнина в душата. Каза ни и че
не може да вярваме и да се молим само, когато имаме нужда от
помощ и подкрепа. Любовта към Бог е дълъг процес и избор,
който трябва да правим всеки ден. На същата тема - любов към
себе си, любов към Бога, беше и проповедта на отец Ивелин.
Това беше частта от цялата среща, която ми хареса най-много.
Изключително съдържателна, интересна и обогатяваща.
Същата вечер беше и обожаването. То продължи цяла нощ. Ние
можехме да стоим колкото искаме като минималното време
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беше половин час. Енергията на толкова много хора, молещи
се, беше невероятна.
Разбира се, имахме и свободно време. Заведоха ни на басейн,
имаше вечерна забавна програма. Пяхме песни и танцувахме.
Едно от най-интересните места, на които ни заведоха, беше
мястото, предвидено за изграждане на Мемориален парк в
почит на жертвите на Тоталитарния режим. Следобеда ни
разделиха на групи и ни задаваха най-различни въпроси с цел
предизвикване на дебати и обсъждане на различни гледни
точки.
Определено беше интересна среща и бих отишла отново!

28 юли 2017 Неда Иванова Горанова
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Отец Койчо Димов

Кратък исторически преглед на
тайнството на свещенството
Свещенството като тайнство се приема
с възлагане на ръце от ръкополагащия и
придружаващата
го
молитва
за
ръкополагане. Още в зората на
зараждащата се Църква откриваме тези
два обреда при приемане на тайнството
в древната Църква – в „Деяния на апостолите” 6,6 така светите
апостоли ръкополагат седемте дякони на църквата в
Йерусалим; след това за Св.Тимотей, сътрудник на апостол
Павел се казва, че приема службата чрез ръковъзлагане от
презвитерите /1 Тм.4,14/ и на свети апостол Павел /2 Тм.1,6/.
Първите свети Отци на Църквата са светите апостолски отци /
мъже/, ученици или близки на самите апостоли на Исус. Те
говорят често за създаване на епископи или дякони от страна на
апостолите и техните ученици. Първият, който използва думата
„ръкополагане” /ordinatio/ е картагенския църковен писател
Тертулиан, а първият свети отец, който ни предава в
подробности ръкополагането на един епископ, свещеник или
дякон е Св.Иполит Римски. В своята „Апостолска традиция” се
използва гръцката дума, еквивалент за ръкополагане –
хиротония. Според този много важен източник от началото на
III в. ръкополагането се извършва от Епископа, молитвите
призовават силата на Свети Дух за специфичното служение: за
Епископа се призовава Дух на ръководене, за презвитера /
свещеника/ Духа на благодатта и на съвета, за дякона – Духа на
благодатта и на усърдието в службата. Осма книга на
„Апостолски конституции” от IV в. споменава, че при
ръкополагане на Епископа се използва Евангелие, което се
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държи разтворено над главата на кандидата. Освен Епископа,
свещеника и дякона, също и иподякона и четеца се ръкополагат
чрез възлагане на ръцете и молитвата за освещаване.
Св.Григорий Нисийски, роден брат на Св.Василий Велики,
сравнява свещеничеството като тайнство с Евхаристията и
казва, че двете тайнства имат сходни ефекти в душата, на онзи,
който ги приема. Св.Августин казва, че ръкополагането на един
свещенослужител дава един незаличим характер в душата на
приемащия го, както кръщението оставя също незаличим
характер на кръстения и му дава ново достойнство, това на
Божие чедо. В началото на средновековната схоластика Пиетро
Ломбардо ще даде следната дефиниция на тайнството
свещенство: „ръкополагането на един свещенослужител е един
външен свещен знак, чрез който се дава на ръкоположения една
духовна власт и една служба. От това време, свещенството
става едно от седемте тайнства на Църквата. Но свещенството
като тайнство изминава дълъг исторически път на развитие:
отначало дяконите, презвитерите и епископите получавали чрез
един и същи обред своето служение като един постоянен дар на
Божията благодат, и не като една мисия, получена временно в
Църквата. От времето на Свети Игнатий Антиохийски / + 107
г./, Епископът се поставя начело на свещеническата йерархия /
поява на т.нар. монархичен епископат/. Епископът е начело на
общността, на една Евхаристийна общност, и той е подпомаган
от свещеници / те са свързани със своя епископ както струните
на една цитра/, заедно с дяконите в Църквата. Свети Иполит
Римски /+235 г./ в своята „Апостолска традиция” пръв
споменава, че тези три служения се приемат в Църквата чрез
възлагане на ръце и освещаваща молитва. Освен това, той
посочва, че Епископът е този, който ръкополага, а един
Епископ може да бъде ръкоположен от няколко епископи, и
само епископи могат да възлагат ръце над кандидата за
Епископ, докато при ръкополагане на презвитер, също и
другите презвитери /свещеници/, макар и само символично,
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възлагат ръце – както ни казва Св.Иполит Римски. От края на II
в. освен трите служения, вече споменати – епископство,
свещеничество и дяконство, възникват и нови служби в
дейността на Църквата: Тертулиан пръв посочва службата на
„четеца” /лектора/, Папа Фабиан /+250 г./ въвел службата на
под-дяконството /иподяконство/ в Римската Църква, а Папа
Корнелий /251-253/, споменава, че освен споменатите вече пет
служения, има още три нови – аколити, екзорцисти и остиари.
Източните християни, още от времето на местния църковен
събор в Лаодикия /345-381/ са приели като истинско служение
в Църквата и пеенето на псалми /псалмопевец, служител в
Църквата/. Разграничаването на служенията е намерило израз в
освещаващата молитва още в първите векове, споменатата
„Апостолска Традиция” на Св.Иполит Римски от началото на
III в. ни предава съществуващата вече Традиция, идваща от
апостолите, като молитвите съпровождащи ръкополагането на
нови епископи, свещеници или дякони изразяват спецификата
на тяхното служение. Лекторът /четецът/ и иподякона не се
ръкополагат чрез възлагане на ръце, и затова за тях няма точно
определена молитва. Св.Папа Корнелий /251-253/ в своето
писмо до епископ Фабий от Антиохия споменава, че през 251 г.
Римската Църква е съставена от 1 Епископ, 46 презвитери, 7
дякони, 7 иподякони, 42 аколити, 52 екзорсисти, лектори и
остиари. Остиарият е този, който приема най-низшия чин в
църквата, със задължението да товаря и затваря църквата /
буквално вратар на църквата/, това което днес прави
сакристана /който помага в сакристията на черквата за
обличане на свещениците/. По това време, 251 г. Римската
Църква имала 25 църкви, още във времето на големите
преследвания за вярата и преди едикта от Милано през 313 г.
на свиканият от Папа Силвестър събор в Рим, с участието на
275 епископи, се решило древните служения на епископа,
свещеника и дякона да се отделят и да им се признае техния
апостолски произход /за което свидетелства Св.Писание/, а
останалите служения, да се приемат според необходимостта на
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времето, и да не са резервирани само за духовни лица, но да се
приемат и от миряни. Често пъти лектори ставали още малки
деца, които правилно четели Словото Божие. И така сред
западните християни още от III в. имаме три висши служби –
епископ, свещеник и дякон и четири низши – аколит, лектор,
екзорцист и остиарий /вратар, сакристан/. В същото време
източните християни познавали същите при висши служби, и
само една низша – тази на псалмопевеца. Интересно е, че още
от времето на Тертулиан /II-III в./ задължението да се чете
Божието Слово се давало на четци /лектори/, които били
момчета, обучавани за тази служба в енорийските домове, и
много често тези лектори ставали свещеници. Съборът от
Толедо през 531 г. насърчава тази практика, като приемането на
службата „четец” ставало не чрез възлагане на ръце и
освещаваща молитва, а само чрез връчване на една книга с
Божието Слово /Лекционарий/.
Ако сега се спрем, по-подробно на най-важното служение в
Църквата, на епископството, още в посланията на Св.Павел
Апостол виждаме, как задължението да предтоятелства
общността се давало на стареите /презвитерите/ в общностите
от юдейски произход и на епископи в общностите от елински /
езически/ произход. В Деян.20, 17-30 това служение е наречено
пастирско служение в Църквата. Още в късните послания на
апостол Павел титуляр на това служение е един отделен
индивид /1 Тим.3,2; Тит 1, 5/. При Апостолските отци /
св.Игнатий, Св.Поликарп/ Епископът е един отделен служител
на когото са подчинени презвитерите /свещениците/ и
изобразява единството на Църквата /Тя – Църквата, се събира
от един Епископ със своите презвитери около Тялото Христово,
Евхаристията, от Която се ражда Църквата/. Епископът
продължава мисията, която Бог Отец е дал на Своя Син – Исус
Христос, предадена от Него на светите апостоли и техните
наследници, и пре - предавана до последните епископи. Чрез
Епископа са осигурени истинни тайнства в църквата /кръщение
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и Евхаристия/ и истинно Учение на вярата. Все още по времето
на апостолските отци / II в./ епископството е възприемано не
толкова като юридическа институция, а като харизматично
призвание на духовника. В борбата с големите ереси, например
гностическата ерес, Епископът е възприеман като пазител на
Традицията на апостолите, гарант за апостолския характер на
Църквата и на истинното учение на Христовата вяра.
Разбирането, че епископското служение е израз на апостолска
приемственост е било застрашено на два пъти – първо, от
стремежа на презвитерите да бъдат възприемани като епископи
и второ – постепенната юридическа трансформация на
епископското служение на Римския епископ, Папата. На изток,
първият, който споделял мнението, че епископ и свещеник са
едно и също служение е Ерий от Севаст, остро критикуван от
св.Епифаний Кипърски, а на запад – още т.нар. Амброзиастер
формулирал мнение, че епископ и презвитер са едно и също
свещеническо служение, също и Свети Йероним с цитати от
Св.Писание търсел да обясни, как епископа и презвитера
получавали една и съща служба от Бога. Въпреки това се
признавала властта на Епископа да миропомазва, да освещава
светите елеи /масла/ и свещениците. Но още от времето на
Св.Иполит Римски и Апостолските конституции, в молитвите
за ръкополагане на нови епископи се подчертава ясно, че се
призовава Дух на управление /ръководене/, който Бог Отец е
дал на Своя Син и е бил предаден на св.Апостоли. Така
Епископите са наречени „князе /принцове/ и свещеници” /на
гръцки – архонти и йереи/. За презвитера се призовава само
Духа на благодатта и на съвета, за да може да изпълнява
службата си сред Божия народ. Второто изпитание за
епископското служение било постепенното юридическо
трансформиране на служението на Петър в папска служба,
която чрез юридически определени канони за първенството на
Папата, поставя отчасти под въпрос вътрешната автономия на
самата епископска служба като оригинално служене на Бог,
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като наследник на апостолите. Не винаги се откроявало ясно, че
номинирането на епископи за църквата на запад от Римския
Папа бил чисто административен въпрос, който не давал нищо
на самото тайнство за ръкополагане на нов епископ. На
Тридентинския Вселенски събор през XVI в. имало остра
полемика по този въпрос, без да се реши окончателно, Папа
Пий IX защитил оригиналността на епископството като
специално продължение на апостолското служение в Църквата,
като Втория Ватикански Събор е допринесъл много, за да
изясни това взаимоотношение между Римския епископ, Папата
и останалите Епископи в общение с Него. Този Събор като се
основава на древното възприемане на това служение, казва
следното: „Исус Христос, вечният Пастир, е основал Светата
Църква и е изпратил апостолите както самият Той е бил пратен
от Небесния Отец, и е пожелал, Епископите – техни
наследници, да бъдат в Неговата Църква пастири до свършека
на времената” /Догматична конституция за Църквата, LG 18/.
Като наследници на апостолите, Епископите са пастири на
Божия народ и служители на Исуса Христа. Съборът поучава,
като казва: „С епископското ръкополагане се получава
пълнотата на свещенството, онази, която според Литургичната
традиция на Църквата и гласа на Светите Отци се нарича
върховно свещеничество, върха на светото тайнство.
Епископското ръкополагане дава също властта на един Епископ
да освещава, да поучава и да управлява” /LG 21/. Едно е
сигурно, епископското ръкополагане е автентично тайнство на
свещенството, и всички останали служения в Църквата са
единствено участници в това върховно тайнство, доколкото
дават служители, които са помощници и сътрудници на
църковните епископи.
/следва/
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Сестра Терезита Пиччирилли

ДВАМАТА ПЪТНИЦИ
Двама пътници се катереха по един
непристъпен път. Духаше леден вятър.
Наближаваше да мръкне. Силни вихри от ледени отломки
свистяха между скалите. Двамата мъже вървяха напред с
усилие. Знаеха много добре, че ако не стигнат навреме в
подслона, ще умрат в снежната буря.
Докато със сърце в гърлото от тревога и очи, почти слепи от
сугращицата, вървяха покрай ръба на една пропаст, чуха
стенание. Един беден човек беше паднал в бездната и
неспособен да се движи, викше за помощ.
Единият от двамата мъже каза:
“Това е съдбата, този човек е осъден да умре. Да ускорим
крачка или ще пострадаме като него.” И се забърза напред,
прегърбен под силата на вятъра.
Вторият обаче се трогна и започна да слиза по ската. Намери
ранения, сложи го върху раменете си и се изкачи много трудно
до пътя. Притъмняваше. Пътеката беше все по-неясна.
Човекът,който носеше на гърба си ранения, беше изпотен и без
сили когато видя светлините на убежището. Окуражи ранения
да издържи, но внезапно се спъна в нещо, препречило пътеката.
Погледна и остана вкаменен, в краката му беше тялото на
неговия спътник. Студът го беше убил.Той беше избегнал
същата съдба, беше уморен да носи на гръб бедняка, когото
беше изтеглил от пропастта.Тялото на ранения и усилието бяхя
запазили топлината , необходима да спаси живота и на двамата.
Който дава на другите с любов нещо от себе си, получава
винаги стократно повече. Казал го е Исус.
Да не забравяме че: Прекрасно е онова, което може да
направи дори една обикновена прегръдка, дадена на някой
в трудно положение.
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