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se Брой 129 – ноември 2017

Отец Валтер Горра

Пророчество
на Йозеф Рацингер

за Църквата

Искам в тази статия да споделя думите на
Папа Бенедикт XVI, от времето когато той е свещеник,
професор по богословие в университъта в Регенсбург -
Германия. През 1969г, Рацингер проведежда пет беседи по
радиото, всички изключително интересни. Днес искам да
спрем нашето внимание върху думите от последната
предадена по радиото в деня на Рождество Христово 1969г
Това пророчество на Йозеф Рацингер за Църквата е наистина
разтърсващо. Не отрича, че Църквата ще преживее трудни
времена, но дава увереност, че от тези изпитания ще се роди
още по-силна и вярна Църква. Йозеф Рацингер говори в тази
беседа:
"От днешната криза ще се появи една църква, която ще
изагуби много. Тя ще се смали и ще трябва да започне от
самото начало.
Тя вече няма да може да живее в много от сградите, които е
изградила в просперитет. С намаляването на броя на верните
си, тя ще загуби и някои от социалните си привилегии ...
Но въпреки всички тези промени, които могат да се предвидят,
Църквата ще намери отново това, което е нейното най-важно
значение, това, което винаги е било нейният център, за винаги:
вяра в Единния и Троичния Бог, в Исус Христос, Бог станал
човек, в действието на Светия Дух.
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Тя ще тръгне от малки групи, от движения и от малцинсто,
което ще възстанови вярата и молитвата в центъра на живота и
ще преживее отново тайнствата като божествено служене, а не
като проблем на литургичната структура.
Ще бъде една по-духовна Църква, която няма да владее
политически мандат, който флиртува ту с леви, ту с десни. Това
ще се постигне трудно. Процесът на кристализация и
изясняване ще я направи бедна, ще я превърне в Църква на
малките, затова процесът ще бъде дълъг и мъчителен ...
Но след изпитанията на тези разделения, Църквата ще се
възроди, вътрешно по-духовна  и опростена, с голяма сила.
Хората, които ще живеят в напълно програмиран свят, ще
изпитат неописуема самота.
Ако напълно са изагубили усещането за Бога, те ще чувстват
ужаса на духовната бедност. Тогава ще открият малката
общност на вярващите, като нещо съвсем ново: те ще я намерят
като надежда за себе си, отговорът, който винаги тайно са
търсили...
Струва ми се, че Църквата се готви за трудните времена.
Истинската криза току-що започва. Трябва да си даде сметка за
огромните промени, които настъпват.
Но аз съм сигурен в това, което ще остане в края на краищата:
не Църква на политическото богослужение... а Църквата на
вярата. Разбира се, тя вече няма да бъде доминиращата
социална сила с размерите, които имаше доскоро. Но Църквата
ще познае нов разцвет и ще бъде като дом на човека, където той
да намери живот и надежда отвъд смъртта. "
Тези думи казани от Рацингер преди 50 години описват толкова
добре това, което Църквата живее днес.
Когато гледам нашата енорийска общност, и общностите в
другите Страни, особено в Европа, ми е ясно, че тези думи са
вече реалност.
Опасността е в това, че ние християните можем да паднем
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духом, да се откажем и ние, да мислим че, ерата на
християнството свършва, приключва.
Но трябва да ни е ясно, както сега, така и в бедещето, за което
ни говори Ратцингър, че колкото и да „пада“ Църквата, от
низините тя ще се възроди отново, така както е било в
началото, с първите апостоли, с първите малки общности.
Вероятно днес на нас е възложена задачата да се развива
Църквата в този свят. Ние сме като маята в тестото: съвсем
малко мая се слага в много брашно, и колко ефективно действа
в него! Така говори Исус на Своите апостоли, така говори и на
нас, днес: „на какво да оприлича царството Божие? Прилича на
квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна
всичкото“ (Лк 13,20-21).
Рацингеър говори за трудности, които ще срещнем и които са
пред нашите очи. Но много е важно да раберем пътя, целите, и
осбено основата на самата Църква. Смятам за много, много
важно изречението казано от него: „Тя ще тръгне от малки
групи, от движения и от малцинство, което ще възстанови
вярата и молитвата в центъра на живота и ще преживее отново
тайнствата като божествено служене, а не като проблем на
литургичната структура“.
Той описва ситуацията, която живеем днес и ние, и по кой
начин да бъдем свидетели и победители и с какви средства:
вяра, молитва, Тайнства, за да станем „солта на земята...
светлината на света“. И „ако солта изгуби сила“, и ако
„светилото го турят под крина“? „вече за нищо не струва“.
Изкушенията, които ни нашепват да издигаме белия флаг, със
сигруно са много, но ако разберем напълно нашата роля в този
свят, между хората, която Бог възложи в нашите ръце, и знайки
че Той няма да ни остави сами, няма как да не положим всички
усилия за бъдещето на Църквата – Тяло Христово.
„Но вие гледайте себе си; защото ще ви предадат на съдилища,
и по синагоги ще бъдете бити, и пред управници и царе ще
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бъдете изправени заради Мене, за свидетелство пред тях. И у
всички народи първом трябва да се проповядва Евангелието.
Кога пък ви поведат, за да ви предават, недейте се грижи
отнапред, какво ще говорите, и не обмисляйте; а което ще ви
бъде внушено оня час, него и говорете; понеже не сте вие,
които ще говорите, а Дух Светий. И брат брата ще предаде на
смърт, и баща - чедо; и ще въстанат чеда против родители, и ще
ги умъртвят. И ще бъдете мразени от всички, заради Моето
име; а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.“ (Мк 13,9
-13)

10 октомври 2017 Милка Кънчева Велчева

20 октомври 2017 Стоян Стоянов Августинов

8 октомври 2017
Кръщението на Румен
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От 11
октомври до
16 октомври в
Русе бяха
родителите
на сестра
Йола за да
празнуват
заедно с нея
рожденият и
ден.

От 27
октомври до 5
ноември с нас
беше отец
Франческо
Ди Марияно,
пасионист от
Палермо. На
5 ноември
той произнесе
в нашата
църква
проповедта

по време на неделната литургия. Посети детската градина и
училище “Вяра Надежда Любов”.
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Храмов празник на Катедралния

храм „Св.Павел от Кръста“

На 21 октомври в гр.Русе бе отбелязан енорийския празник на
Катедралния храм „Св.Павел от Кръста“. Тържествената
литургия в 11 ч. беше предстоятелствана от Епископът на
Никополската епархия Монс.Петко Христов. В съслужение с
него бяха: енорийският свещеник на Русе отец Валтер Гора,
отец Стефан Манолов от Пловдив и свещениците от нашата
епархия: отец Салваторе, отец Ремо, отец Йосиф, отец Страхил,
отец Яцек, отец Енцо. Проповед пред верните поднесе отец
Яцек Вуйчик от енорията във Варна.

Епископ Петко припомни, че през следващата година ще
отбележим 25 години от възстановяването на мисията на
отците-пасионисти в Никополска епархия. След месата в
Катедралата се проведе празничен концерт с класически
музикални произведения, изпълнени от солисти и музиканти от
Русенската филхармония.
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Ремонти на сградата на детската градина

и училището “Вяра Надежда Любов”

След вътрешните ремонти
направени на сградата през 2014-
2015 година за да се продължи
дейността на детската градина и
училището, от май месец 2016г
започнахме външните ремонти,
които напредват и виждаме вече
първите резултати. Двете дълги
фасади са вече готови. На пролет са
превидени следващите фасади,
докато може да се мисли за
ветрещните ремонти.

Тази година почитрахме Блажени Евгений
Босилков с добро участие на енориашите
на възпоменанието на неговото
мъченичество на 11 ноември, обожаване на
Светата Евхаристия на 12 ноември и тържествена литургуя на
13 ноември. За да обележим още нашия блажен мъченик, в
следващите страници на бюлетина ще намерете проповедта
поднесена от отец Патрик, на храмовия празник в Габрово,
отслужена на 18 ноември.

65 години от мъченичеството
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Отец Патрик Виал

БОСИЛКОВ: ПАСИОНИСТ,
ЕПИСКОП, МЪЧЕНИК.

В своя живот Блаженият Евгений
Босилков, който притежаваше дарбата на
езиците, говореше свободно  много от тях,
но винаги търсеше начин да се изразява на
прост и разбираем език от всички и за
всички! В начина му на изразяване ние
бихме могли да разпознаем езика на

Христос, който пожела да бъде всичко за всички … това е
езикът на любовта. В самото сърце на своето апостолско
Служение, Блаженият Евгений на Светото Сърце Исусово
имаше тази загриженост да бъде пастир на всеки човек в една
дълбока връзка вкоренена в истината на Евангелието. В тази
динамика на вярата, би могло да се помисли и затова как езикът
може да бъде сведен до тишината чрез упорити действия срещу
провъзгласяването на истината. Такъв беше и случаят в тази
вечер на 11 ноември 1952 година в Централния Софийски
затвор. Той не говори повече, той няма да говори повече.
О, Блаженият Евгений говори и сега. Животът му  и неговата
смърт казват много повече отвъд онова, което той самият
можеше да си представи. Неговият живот и смъртта му,
говорят, вдъхновяват, но също така крещят в пустинята на
нараненото човечество, болно от липсата на истинска любов и
надежда. Животът му и смъртта му се обръщат към всеки от
нас, в зависимост от собствения му живот, според личните му
въпроси и собствените му убеждения. Те не само крещят и в
пустинята на нашия  живот, но се надяват на нов полъх, на ново
вдъхновение.  Мъжете и жените все повече търсят нови пътища
по отношение на определена автентичност. А те ги търсят, като
откриват и приемат примера за живота на  Блажения Евгений,
както и на мнозина други тръгнали по пътя на светостта: Той,
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един човек сред хората, свещеник сред свещениците, верен
пастир на една католическа общност, която му бе поверена.
Един обикновен пастир, одухотворен, културен и загрижен за
стадото си. Неговият живот и неговата смърт, крещят,
вдъхновяват и говорят. Те говорят толкова тихо. Словото, казва
Исус е като семе, зрънца, които падат на земята. А те, като
падат  съвсем безшумно с това разстройват еуфорията на този
свят. Блаженият Евгений говори тихо, когато се яви в сърцата
ни не чрез ужасни изображения на палачи, проповедници и
грешници на идеологията, но чрез своята дискретност,
постоянство, вярност, безвъзмездност и чрез отдадения си
живот.  Неговият живот и неговата смърт говорят, когато в
нашите сърца забележим първи признаци на драмата, която
изживяваме: приятелство,  взаимно разбирателство, диалог,
като цяло побеждаващата любов стига много по-далеч от това,
което ние бихме могли  да си представим.
Словото е като семе, казва Исус. За да даде плод, то се нуждае
от почва. За да носи плодове Словото, т.е. вечното Слово на
Божията любов се нуждае от благодатна почва, има нужда от
хора, Бог се нуждае от нас в Своето дело за Спасението! И така
днес Исус ни пита: благодатна почва ли сме ние? И Той вижда
три препятствия за плодотворност на Словото, което е любов
за този свят.
В края на пътя, до канавката, където врабчетата изкълвават
зрънцата на семето и то изчезва. Ние можем да поставим там в
края на пътя - историята на другия, святата история за
Спасението или някоя съвсем кратка история. Това може и да е
изкушение, но тогава любовта изчезва без да облагороди
почвата.
Второто препятствие е каменливата почва. Какви са нашите
сърца? Дали се втвърдяват, дали охладняват пред изпитанието
или болката и нараняването ги карат да се отворят, за да
срещнат другите, за пръв път други хора наранени от живота,
които и да са те? Върху каменливата почва растението започва
да никне, но му липсват корени. Много хора не само
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християни, не само тези, които се събират в общност знаят, че
молитвата позволява на Божията любов да се вкорени в
сърцето. Всъщност ние можем също да го  изпитаме, как
молитвата не покрива само екзистенциална празнота, но
задълбочава и желанието за любов.
И най-накрая Исус ни предупреждава за плевелите, които
заглушават и задушават. Кои са те освен оживлението и
безпокойството на света, които смущават и най-добрите ни
намерения? Плевелите, какви са те според тези зависимости,
дрога и идеологии, които могат да отнесат хората, независимо
дали са мъже, жени, деца или младежи, най-уязвимите в най-
неконтролируемите кръгове на насилието? Какви са те освен
тези лъжи, ревност и желания за парадиране, неправди, които
задушават нашата радост да живеем заедно?
Братя и сестри, Исус казва също: «Ако житното зърно, като
падне в земята, не умре, остава си самотно. Но ако умре, дава
много плод» (Йо 12,24). Исус говореше за Неговата смърт, но
говореше също така за смъртта на всички хора, които Той
обедини чрез тайнствата в Своята смърт, за да живеят заедно  с
Него, Първият от възкръсналите. Тук трябва да разпознаем
същия Мъченик, какъвто беше Исус главно Мъченик на
Любовта: "След като беше възлюбил Своите, които бяха на
света, Той ги обикна до край, чак до свършека на света!" Исус
даде знак за това по време на Тайната Вечеря, с жеста на любов
с умиването на нозете на учениците Си, и този жест даде
смисъл на Неговото Страдание и Неговата Смърт върху Кръста.
Блаженият Евгений не умира сам в тази човешка драма. Той
умира като мъченик на вярата със своите спътници, на тази
българска земя: Блажените Камен Вичев, Павел Джиджов и
Йосафат Шишков, за да останат заедно във верността към
Евангелието на Спасението поднесено в Исус Христос! Той
умира с Исус, произнасяйки думите върху жертвения олтар:
«Това е Моето Тяло дадено за вас … това е Моята Кръв пролята
за всички вас … Правете това за Мой спомен!». На всяка
Евхаристия ние слушаме Словото Божие, ние го служим в
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отдадения живот на Исус, за всички и на всички. Всъщност в
самия диалог свидетелството дадено на Христос се изразява
основно в  дара на Неговия живот от любов към Своите, с
любов към останалите вярващи, свидетелство, което е знак за
вярност и се разпростира и обхваща дори прошката за
неприятелите. Тази любов приема формата на любовта и
верността към един народ, една нация, към ближните и към
Църквата и ги води към цялостния дар на техния живот. Така
тяхното мъченичество се вписва в Мъченичеството на Исус,
който е  "мъченик на любовта, любовта към човека, към всички
хора, дори към крадците, както и към убийците и палачите, към
всички онези, които действат в мрака, готови да се отнесат към
вас като към животно на заколение (Пс 49)".  Мъченичеството
е жестока смърт и е свидетелство за вярата към Христос, но
това свидетелство за вярата приема формата на свидетелство от
любов към цялостния дар на Неговия живот, "чак до свършека"
и впрочем до Последната трапеза на Исус, Неговото страдание
и Неговата смърт върху Кръста представляват парадигмата,
самия връх. Но и двете са необходими. Без Последната трапеза,
когато Исус доброволно и безвъзмездно поднася в дар живота
си, тогава Неговото страдание и Неговата смърт върху Кръста
биха били само едно несправедливо убийство на „невинна“
жертва. По същия начин, ако мъченичеството е жестока смърт
трябва доброволно приемане, което да превърне тази смърт в
отдаден живот, а не просто в отнет живот, както и Исус ни го
казва в един друг пасаж на Евангелието: "Моят живот никой не
Ми го отнема, но Аз Сам по Своя воля го отдавам".(Йо 10,18)
Нека тази Евхаристия в този ден, братя и сестри, както всяка
отслужена от всеки свещеник в името на Исус Христос,
Първосвещеник свише, да ни отведе до приемането на
любовта, любовта, която устоява на плевелите, любовта, която
навлиза дълбоко в сърцата ни, за да даде така очакваните
плодове чрез нашия ближен, който понякога е доста далеч.
Едно тайнствено различие по нашите пътеки в живота, и по
пътя на вярата. Амин! Алилуя!
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Към Рождество Христово

3 декември Пръва неделя на адвента
неделя 10.00ч Свята Евхаристия

8 декември Непорочно Зачатие на Б.Д.М.
петък Свята Евхаристия:

09.30 в параклиса Бл.Е.Босилков
18.00ч в църквата

10 декември Втора неделя на адвента
неделя 10.00ч Свята Евхаристия

17 декември Трета неделя на адвента
неделя 10.00ч Свята Евхаристия

След Литургията концерт

24 декември Четвърта неделя на адвента
неделя 10.00ч Свята Евхаристия

Рождество Христово
22.00ч Бъдни Вечер

25 декември Рождество Христово
понеделник 10.00ч Свята Евхаристия

31 декември Светото Семейство
неделя 10.00ч Свята Евхаристия

1 януари Дева Мария Богородица
понеделник 10.00ч Свята Евхаристия

6 януари Богоявление
събота 10.00ч Свята Евхаристия

7 януари Кръщение Господне
неделя 10.00ч Свята Евхаристия
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Отец Койчо Димов

Кратък исторически преглед на
тайнството на свещенството.

Част 2

Християнската Църква още от самото
начало е възприела себе си като Новия
Израил, и е правела разграничение между
плътския Израил и духовния Израил /
Гал.4,29; 1 Кор.10,18/ - всички онези, които

са повярвали в Исуса Христа и са се кръстили съставляват
истинския Израил /Римл.9,1-9/, Божия Израил /Гал.6,16/, т.е. те
са Църквата /1 Сол.2,14; 1 Кор.1,1;10,32/. Така християните
възприемат себе си като духовни наследници на еврейския
народ, за които са се осъществили всички обещания, които Бог
бе дал още от древността, но в същото време има и нещо
качествено ново – те са един нов народ, роден от един нов
завет, подпечатан с пролятата кръв на Божия Син. Целият Божи
народ от кръстени е общността на Църквата /plebs Dei/, в която
има служители Христови /клир – ordo, clerus/, които водят
общността в следването на Христа. Църковният събор в нашата
столица Сердика през 343 г. използва термина свещенически
ред и забранил да се въздигат за епископи клирици, които не са
минали през останалите чинове на свещеничеството. От
времето на император Константин Велики започва едно
прогресивно разграничение между plebs и ordo /народ и
свещенство/ - епископите стават държавни сановници, носещи
специални одежди /палиум и сандали/, но все още не се
използва термина „свещеник”, според изискванията на древната
апостолска Църква. Има различни служители – епископи,
презвитери, дякони, архонти, игумени, но не се използва думата
„свещеници”. Юдейският свещеник бил избиран, за да бъде
посредник между човеците и Бог, отделен от останалия народ.
Християнският служител има задачата да бди /от тук идва
значението на думата „епископ”/ за Божия народ, да поучава и
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да раздава тайнствата. Тази служба няма свещенически
характер в очния смисъл на думата, защото целия Божи народ е
свят народ от свещеници, царе и пророци /1 Петр.2,4-6/. За
християните не съществува един свят храм както е било за
юдеите или за езичниците – литургически съществува, и той
съдържа в себе си едно свято място за Евхаристия, свети лица
за отслужване на тайнствата, но в същото време всички са
осветени, избрани и призовани в едната общност /църквата/,
сред които има разпоредници на Божиите тайни / 1 Кор.4,1/. В
древната Църква е имало една структура на служение,
изградена на тази взаимна връзка на целия народ с избраните
служители, които не са отделени от народа или поставени над
него. Посланието до евреите е много ясно – в него имаме
изработено едно богословие на свещеничеството, Христос е
единственият върховен свещеник, Първосвещеника на Новия и
вечен завет, Посредник между Бога и човеците. Св.апостол
Павел представя себе си като служител /лейтургон/ на Исус
Христос между езичниците, който упражнява свещената
служба на Божието благовестие, та приноса на езичниците,
осветен от Свети Дух да бъде благоприятен /Римл.15,16/. Още
от времето на първите свети Отци на Църквата /апостолските
отци или мъже/ започва един прогресивен процес на сравняване
на християнските служители със свещениците от Стария завет –
така Св.Климент Римски в своето послание до християните от
Коринт нарича Исус върховен Първосвещеник, а Неговите
служители /презвитери и епископи/ изпълняват обредно
служение без да бъдат наричани свещеници; Св.Игнатий
Антиохийски също говори за Христовите служители на олтара
и за Евхаристичната жертва. Св.Юстин от средата на II в.
говори в първата си Апология за отслужване на Евхаристията
от един служител, който председателства в общността, в
църквата, което е реализация на древното пророчество на
Малахий за чистата жертва на Бога. Св.Ириней Лионски в
трактата си „Срещу ересите” нарича Исус свещеник, а всички
християни са наречени свещеници /книга 5, 34,3/. Така с
апостолските отци и големите апологети на Църквата започва
това сравняване на християнските служители с древните
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свещенослужители, като се върви към едно сближаване, без
пълно идентифициране. Тертулиан е първият църковен
писател, който идентифицира служителите в Църквата с
техните задължения да свещенодействат и ги нарича
свещеници – Епископът е наречен върховен свещеник и целия
клир е отделен от народа. Ориген също използва тези термини
и нарича Епископа пръв от всички свещеник, а презвитера е
низш свещеник. Ако за свещеник използва гръцката дума
йерей, то за Епископа се използва думата архиерей. През целия
III в. думата „свещеник” е синоним за Епископ, и много рядко
се използва думата за да идентифицира един презвитер. През
IV в. настъпва прелом – с разпространението на
християнството в селските райони и с увеличаването на броя
на презвитерите, които вече предстоятелствали една
Евхаристия, особено със Свети Йоан Златоуст и Апостолските
конституции, най-напред на изток, а след това и на запад
свещеник е вече и презвитера. Презвитерите освен, че могат да
председателстват една Евхаристична Литургия, те имат
правото да поучават и да водят Божия народ и започват да
изпълняват задълженията на един Епископ. Затова от VI в. на
изток свещеник /йерей/  е презвитера, а Епископа е архиерей.
На запад тази еволюция е много по-бавна, но след един век и
там свещеник е синоним на презвитера. Така се променя
цялостното разбиране за християнските служители в Църквата
– напр.Св.Исидор от Севиля вижда Аарон от Стария завет като
предобраз на Епископа, а неговите синове като първообрази на
свещениците. Чрез честото прибягване до Стария завет се е
развила тази идея, че Христовите свещеници са предварително
подготвени от Стария завет чрез юдейските форми на
свещеничество и на култ. През XII в. с ясната визия за светите
тайнства, започва да се говори за свещеничеството като за
тайнство, макар че елементи за това биха могли да се открият
още при Св.Августин, цели 7 века по-рано. Ако в началото на
Църквата целия Божи народ е народ на свещеници, свят народ,
сега вече свещениците са наречени свети – те получават един
допълнителен печат в душата си чрез ръкополагането, който
един обикновен кръстен няма. Появяват се трактати за



16

свещениците – „За свещеничеството” на Св.Йоан Златоуст или
„Пастирското правило” на Св.Григорий Велики; Св.Амвросий
от Милано говори за задълженията на свещениците – чрез
канонични норми все повече се отделят свещениците от
народа /забрана за посещаване на хотели, безбрачието на запад,
отличителния знак на тонзура на главата, освобождаване от
плащане на данъци, ограничение в притежаване на земни блага,
задължение за завещание в полза на Църквата и др./ С това
свещеника или църковния клирик вече се различава ясно от
обикновения мирянин и се стига до обособяване на
свещениците като отделна група, разделена от общността на
верните.  Още през III в важният документ „Апостолска
Традиция” на Свети Иполит Римски ни дава подробни сведения
за предаването на свещеничеството чрез ръкополагане на един
епископ, свещеник или дякон. Обикновено един Епископ се
избирал със съгласието на целия Божи народ, като се вземало
също мнението на клира и на близките епископи, а също и на
главния митрополит. По време на ръкополагането се измолвало
слизането на Светия Дух, след което се възлагали ръцете на
един епископ върху кандидата с молитва Бог да му дари
благодатта да пасе овците от Божието стадо и да упражнява за
Божия слава по най-добър начин своето свещеническо
достойнство. Когато се ръкополагал един свещеник /презвитер/,
Епископът възлагал ръце и молел за кандидата духа на
благодатта и на свещеническата премъдрост. Също и
останалите свещеници трябвало да възложат ръце над
кандидата за свещеник, защото всички притежават общия
свещенически дух. При ръкополагането на един дякон, само
неговия Епископ възлагал ръце над кандидата, защото дякона
се ръкополагал не за свещеничество, но в служба на Епископа.
Иподяконът не се ръкополага, а само се номинира, докато за
приемане на низшите чинове като лектор например, чина се
приема чрез предаване на отличителни знак за съответния чин –
за лектора се предавало Божието Слово, за аколита –
литургичните съдове и т.н. Все още е спорен въпроса за
произхода на главният жест при ръкополагане /хиротония/ на
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един кандидат за епископ, свещеник или дякон – възлагането
на ръцете. Известно е, че при юдеите, при предаване на
свещеничеството в Йерусалимския храм нямало ръкополаган, а
само предаване чрез слово, без възлагане на ръцете. Също и
равините били въвеждане в тази длъжност на учители на
Закона и юристи чрез молитва и слово, но те не можели да
председателстват в общността, в синагогата. Нашият Господ
Исус Христос също въвел своите апостоли в тази длъжност
чрез молитва и слово, но виждаме че самите апостоли
започнали да предават на совите ученици властта чрез молитва
и възлагане на ръцете, т.е. ръкополагането като предаване на
свещеническа власт започва от светите апостоли и техните
ученици. Следователно приемането на свещеничество от един
Епископ или презвитер става чрез ръкополагане, при което има
два главни момента: възлагане на ръце над кандидата и
освещаваща молитва /епиклеза, призоваване на Светия Дух/.
Епископът и свещеникът приемат служение в Църквата
Христова, за да отслужват тайнствата, Божието Слово и да
бъдат пастири в общността, както е казвал Свети Августин,
свещеника е minister verbi et sacramenti /служител на Словото и
на Тайнствата/. Главният действащ в живота на всеки един
свещенослужител е бил винаги Свети Дух, Той вдъхновява
свещенослужителя, за да води правилно общността, Духа приет
в ръкополагането дава авторитет на Божия служител в
църковната общност и силата да изпълнява своите задължения.
Интересно е, че според „Апостолската Традиция” на Св.Иполит
Римски, само изповедника на вярата, който е страдал за Христа
поради преследване, не получава при ръкополагане дара на
Духа, защото се вярвало, че вече Го е приел, когато е страдал
като изповедник за вярата. През IV в. при ръкополагане на един
нов Епископ се добавял нов обред – възлагане над кандидата на
едно разтворено Евангелие, през V в. вече му се предава един
пастирски жезъл, и ръкополагането се обогатява с нови обреди
– помазване с миро, предаване на нагръден кръст, поставяне на
митра или корона на главата, предаване на пръстена, като всеки
от тези обреди имал свое теологично обяснение. Още Първият
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Вселенски Събор в Никея през 325 г. изработил един канон 20,
който предвиждал при ръкополагане на един Епископ да
участват поне трима епископи от съответната църковна
провинция, като знак на съгласие и на общение между
епископите. Четвъртият Вселенски Събор в Халкидон през 451
г. забранил изрично да се извършват ръкополагания на
епископи или свещеници, които не са свързани с една
определена общност или място. Казва събора: „Никой не може
да бъде ръкополаган за дякон, презвитер или за Епископ, ако
няма за служение една църква – градска или селска, едно
светилище или един манастир. Всички онези, които са били
ръкоположени без да се спазва посоченото правило, техните
ръкополагания са нулеви, несъществуващи. Според древната
християнска Традиция, жената е била винаги изключвана от
ръкополагане в Църквата Христова за Епископ или презвитер.
Според Свети Епифаний Кипърски през IV в. жени се
ръкополагали за тези служения само в някои секти, напуснали
Църквата, като напр.сектата на монтанистите. Канон 44 на
събора в Лаодикия казва изрично: „Жените не трябва да се
доближават до Божия Олтар”. Само в някои източни църкви,
някои жени ставали дяконеси, които били служителки на
Милосърдната любов, без право да раздават светите тайнства.
Ние знаем, че още от времето на апостолите, в Църквата е
имало много вдовици, които имали задачата да служат на
Божието Милосърдие, да изпълняват чисто милосърдни дела.
Появилите се през IV - V в. особено в Сирия, дяконеси имали
задължения да поучават във вярата като катехисти и да
кръщават жените в църквата, да посещават болните, те били
като един вид посредници между свещениците и миряните.
Феноменът на дяконесите в Сирия, напълно непознат за
западните християни, не бива да се разглежда като разрешение
на жените да приемат дяконство, а като прогресивна сепарация
на църковния клир в Сирия от жените. Възрастта на една жена
да стане дяконеса, според император Теодосий била 60 години,
а по-късно Халкидонския Вселенски Събор определил 40
години.
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Сестра Терезита Пиччирилли

Старата чудновата госпожа

В шкафчето на една стара госпожа, приютена
в дом за възрастни,  ден след нейната смърт, беше намерено
писмо. Беше адресирано до младата медицинска сестра от
отделението.

„Какво виждаш ти, която се грижиш за мен? Кого виждаш
когато ме гледаш? Какво мислиш когато ме оставяш? Какво
казваш когато говориш за мен? В повечето пъти виждаш една
стара чудачка малко луда, с блуждаещ поглед, която не е
напълно с ясно съзнание, която се цапа когато яде и не
отговаря никога, когато трябва. Не спира да си губи обувките и
чорапите, която любезно или не те оставя да оправиш както
искаш: банята и храната, за да запълни дългия еднообразен ден.
Това ли е което виждаш?

Сега отвори очи. Не съм аз. Ще ти кажа коя съм.

Аз съм последната от десет деца с един баща и една майка.
Братя и сестри, които се обичаха. Една девойка на 16 години, с
криле на краката, мечтателка, която скоро би могла да срещни
годеника си. Женена  вече на 20 години. Сърцето ми подскача
от радост при спомена на плановете, направени в този ден. На
25 години съм, синът ми расте бързо, свързани сме един с друг
завинаги. Четиридесет години: скоро той ще замине. Моят меж
бди до мен. Петдесет години: около мен отново играят деца.

Ето после тъмни дни, моят съпруг умира. Гледам бъдещето
треперейки от страх, моят син е постоянно зает със
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семейството си. Мисля за годините и любовта, която познах.

Сега съм стара. Природата е сурова, забавлява се, когато
старостта минава в лудост. Моето тяло ме изоставя, чарът и
силата ме напускат. С напредването на старостта, там където
преди е имало сърце, сега е камък. Но в това старо тяло остава
едно момиче, чието старо сърце се ласкае без преструвка.
Спомням си радостите. Спомням си страданията, чуствам
живота си от самото начало и обичам. Мисля отново за много
кратките години и много бързо миналите. Приемам реалността,
нищо не може да продължава завинаги.

Сега отвори очи, ти която се грижиш за мен и виж не старата
чудачка....Погледни  по-добре и ще ме видиш.

Бръчките, враждебността, съмненията, загубата на памет на
нашите възрастни не трябва да ни посволяват да  забравяме, че
една голяма чувствителност живее в техните сърца. Да обичаме
нашите възрастни и да се научим да виждаме техните мечти,
вълнения, любовта, често скрита поради болест или напреднала
възраст.


