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Отец Валтер Горра
ЕДИНСТВОТО НА
ПЕТДЕСЕТНИЦА
ПРЕОДОЛЯВА ВСИЧКИ
ВРАЖДИ И РАЗДЕЛЕНИЯ
Искам в това време да привличаме вашето внимание върху
идващия празник Петдесятница, предлагай деветницата, т.е.
девет дни молитва и тръгвайки от проповедта на Папа
Бенедикт ХVІ, на 27 май 2012, неделя Петдесятница.
В своята проповед Бенедикт ХVІ се спря на един от найзначимите аспекти на тайнството на Петдесятница,
включително и в нашата епоха. „Петдесетница е празник на
единението, на човешкото разбирателство и на общението. Но
в нашия свят е видно, че макар хората да са много по-близо
един до друг в сравнение с предишните епохи благодарение на
развитите комуникационни технологии …, разбирателството и
общността често остават само повърхностни и трудно
постижими.
Днес
продължават
да
съществуват
неразбирателства, които нерядко водят до конфликти;
диалогът между поколенията продължава да бъде проблемен;
… всеки ден ставаме свидетели на събития, които ни показват,
че човечеството сякаш става все по-агресивно и свадливо;
разбирателството между хората изглежда все по-трудно
постижима цел, и затова ние предпочитаме да останем
затворени в себе си и да се фокусираме върху собствените ни
интереси.
Благодарение на научния и технологичен прогрес днес ние
можем да доминираме над природните сили, да манипулираме
елементите, да създаваме живи същества, сякаш сме на прага
на възможността да създаваме човешки същества. В тази1

ситуация молитвата към Бог изглежда старомодна и безполезна,
защото ние сами изглеждаме способни да създадем и постигнем
всичко, което пожелаем”. Но това не спасява „хората от
чувството за несигурност, подозрение и взаимен страх, от
усещането за взаимна опасност.” Разполагаме с много повече
средства за общуване, но по парадоксален начин се разбираме
все по-малко.
Хармонията и единството „могат да бъдат постигнати само чрез
дара на Св. Дух, който ще ни надари с ново сърце и с нов глас, с
нови способности за общуване. Точно това се случва на
Петдесетница. В тази сутрин …Св. Дух се спуснал върху
учениците. Той се явил като Божествен огън, огънят на
любовта, който имал силата да променя. Страхът им изчезнал,
те почувствали в сърцата си нови сили, езиците им се
развързали и започнали да говорят, така че всеки човек можел
да чуе вестта за Исус Христос, Който умря и възкръсна. На
Петдесетница разделението и враждите отстъпиха пред
единството и разбирателството”.
В днешното четене от Евангелието Исус, „говорейки за Св. Дух,
ни казва какво е Църквата и как Тя трябва да живее, за да бъде
… място на единство и общност на Истината. Той ни казва, че
да бъдем християни означава да не се затваряме само в
собствения си аз, а да бъдем отворени към всичко, да приемем
цялата Църква в нашия живот, или, още по-добре, да й
разрешим Тя да ни приветства в нашите сърца…. Така Св. Дух,
Духът на единството и истината, ще продължи да действа в
нашите сърца и мисли, ще ни насърчи да срещнем и приемем
другите”.
Св. Дух ни води към разбирането на истината, която е Исус, „но
само ако можем да я чуем и да я споделим, само ако приемаме
Църквата за „наша” с чувство за най-дълбоко вътрешно
смирение…. Когато хората се опитват да заемат мястото на Бог,
единственото, което те постигат, е да се настроят един срещу
друг. От друга страна, когато те живеят в истината на Бога, те
отварят себе си за действието на Неговия Дух, който ги
подкрепя и ги единява.
Св. Павел ни учи, че в живота на човека съществува вътрешен
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конфликт между делата на плътта и тези на духа. Делата на
плътта са „греховете на егоизма и насилието, като враждата,
свадите, ревността и разприте … Те могат да погубят нашия
живот. Все пак, Св. Дух ни води към висините на Бог, за да
можем, още в този живот, да изпитаме семето на Божествения
живот вътре в нас. Св. Павел добавя, че „Плодът на духа е:
любов, радост, мир”.
В заключение папата призова вярващите да живеят „според
Духа на единството и истината. Затова нека се молим да
получим светлина от Духа, която да ни помогне да устоим на
съблазните на нашите истини и да приемем Христовата истина,
съхранявана от Църквата.

Деветница за Петдесятница
Деветницата за Петдесетница е молитва, която продължава
девет поредни дни, като първият е в петък след празника
Възнесение Христово, когато апостолите и учениците на Исус
заедно с Мария се молили в горницата в продължение на девет
дни за слизането на Светия Дух, както съобщава книгата
Деяния на Светите Апостоли 21 1-14. Първите християни се
оттеглили и живеели събрани в молитва, докато на
Петдесетница върху тях слязъл Свети Дух. Вероятно по
образец на тази деветдневна молитва са възникнали и другите
деветници в молитвения живот на Църквата.
Ден първи (11 май)
Ела , о Дух на мъдростта!
“Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога,
Който дава на всички щедро и без укор, и ще му се даде” (Як
1,5).
Най-ценният дар на Светия Дух е мъдростта. Свети
Бонавентура казва, че тя е свръхестествена способност, вливана
от Свети Дух , за да се опознае Бог и да се обича с дълбока
радост. Познание на истината в Бога и любовта на Бог до най3

висшата степен,която човек може да достигне, това е
мъдростта. Дарът на мъдростта е най-възвишената благодат на
Свети Дух. Мъдростта обхваща всички останали дарове. Тя
направлява сетивата ни към това, което е важно: да търсим Бог.
Да се намери Бог е началото и кулминацията на всяка мъдрост.
Който наистина е мъдър, вижда и обича само Бог повече,
преценява всичко в светлината на Бога и по този начин
получава неотменно състояние, което дава вътрешно
спокойствие и сигурност във всички житейски ситуации.
Ние не можем да се молим достатъчно дълбоко за този дар на
Светия Дух, защото той е „по-хубав от всички ценности и
всичко, за каквото копнее човек не може да се сравни с него,
казва Книгата Притчи. А Свети Яков ни описва въздействието
на този ценен дар: „А мъдростта, която иде отгоре, е първом
чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с
милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и
нелицемерна.”(Як 3, 17).
Молитва
Ние те молим, Господи, излей благосклонно в сърцата ни
Светия Дух, чиято мъдрост ни е сътворила и чието провидение
ни ръководи. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.
Водеща мисъл
Искам да виждам всичко, с което се срещам днес в светлината
на вечната мъдрост.
Кратка молитва
О, Боже, нека позная теб, нека позная себе си.
О, Мария, престол на мъдростта, моли се за нас!
Песен (може да се рецитира) Ела о Сторител Дух (стр. 14)
Втори ден (12 май)
Ела, о Дух на разума!
“А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое
име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що
съм ви говорил” (Йоан 14,26).
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Колко болка е изпитвал Спасителят, че слушателите му, та
дори и учениците му не са рзбирали правилно неговите думи и
намерения. Някои неща той не е искал да им открива, а да им
ги съобщи чрез Светия Дух. Духът на разума ни дава да
разберем по-добре божествените истини, да ги осъзнаем подълбоко. На неговата светлина дължим това, че скритите
дълбочини на свръхестествения и дори на естествения свят на
знанието засияват в ясна светлина. Трябва обаче да се молим
горещо за тази благодатна светлина, защото Бог се открива
само на смирените души, на способните да разберат и
отворените за тази благодат.
Как да постигнем по-голямо познание за Бога? Освен
молитвата за дара на разума е необходимо и лично усилие.
Трябва да слушаме Божието Слово, да опознаваме по-добре
Светото Писание, да четем цялостното представяне на учението
за вярата, за да видим вътрешните и връзки; трябва да четем
историята на Църквата, в която ни се разкрива действието на
Светия Дух. Не е ли възможно да се отделят на ден поне по пет
минути за повишаване на религиозното образование?
Молитва
Всемогъщи Боже, молим те направи блясъкът на твоята яснота
да заблести над нас и светлината на твоята светлина да укрепи
сърцата на новородените от твоята благодат чрез
просветлението от Светия Дух. Чрез Христос, нашия Господ.
Амин.
Водеща мисъл за деня
Нека днес се замисля какви пропуски трябва да попълня в
религиозните си познания и как мога да направя това.
Кратка молитва
Ела, Душе Свети, освети сърцата на твоите верни.
О, Мария, измоли за мен дара на разума, който да ме въведе в
цялата истина.
Песен (може да се рецитира) Ела о Сторител Дух (стр. 14)
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Трети ден (13 май)
Ела, о, Дух на съвет!
„Блажена светлина изпълва душата на тези, които се уповават с
вяра.”
Едва ли се замисляме толкова често да призоваваме
благодатната помощ на Свети Дух, освен в часовете на
недоумение. От Духа на светлината очакваме просветление по
някой неясен въпрос. Добре е да търсим съвет при Него,
защото така поставяме въпроса в светлината на вечността и при
решението си се оставяме да бъдем ръководени от мисълта:
„Каква може да е Божията воля при тези обстоятелства?” –
„Как ще мисля за това в края на живота си, когато всички
човешки съображения, всички земни интереси отслабнат?”
Дори и в дребните неща от ежедневието трябва да отиваме при
извора на светлината, за да получим там правилния отговор.
Рядко се налага да вземаме големи решения, а животът ни се
състои от дребни неща. А също в областта на благодатта и
естеството толкова често ни се случва: малка причина, голям
ефект.
Тази молба за светлината на Светия Дух, това вслушване в
неговия съвет, в предложенията му и в неговите убеждения
предполага, че се намираме в жива връзка с него, че слушаме в
себе си внимателно, без да сме замаяни от външните
впечатления. Сред последните утешителни думи на нашия
Господ са и тези, че Светият Дух ще има постоянно жилище у
нас. Защо разговаряме и се съветваме за толкова неща с хората,
които често не могат да ни помогнат, вместо с божествената
подкрепа в нас, която ни показва със светлината си правилния
път?
Молитва
Ние Те молим, Господи, Боже наш, давай ни в добротата си
винаги Духа, за да мислим и вършим това, което е правилно;
без Теб не можем да живеем, затова ни дай силата да живеем
така, както съответства на Твоята воля. Чрез Христос, нашия
Господ.
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Водеща мисъл
За всички въпроси днес ще моля Светия Дух за Неговата
светлина.
Кратка молитва
О, извор на светлината, изпрати ни Твоята светлина и Твоята
истина.
Майко на добрия съвет, моли се за нас!
Песен (може да се рецитира) Ела о Сторител Дух (стр. 14)
Четвърти ден (14 май)
Ела, о, Дух на сила
„Ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий” (Деян
1,8).
Това обещание на Спасителя ни изпълва с доверие и сигурност.
Защото дарът на съвет, за който се молихме вчера не е
достатъчен сам по себе си. Към него трябва да се добави и
дарът на силата, тъй като често виждаме какво иска от нас
Божията воля, но нямаме силата да го изпълним. Всеки ден
усещаме, че сме слаби, уморени, неспособни за доброто и колко
много се нуждаем от преобразяващата сила на Свети Дух в
борбата срещу злото, в стремежа към доброто. Дарът на силата
ни прави способни да поднасяме жертви при следването на
Божия зов, когато той иска от нас нещо трудно.
В думите и действията на апостолите преди и след слизането на
Духа виждаме съвсем ясно какви промени предизвиква Светият
Дух, с какъв кураж, с каква решителност, с каква устойчива
твърдост, преодоляваща всички пречки, изпълва той душата,
която го моли за това.
Дните на молитва за благодатите на Светия Дух ще ни доведат
още една крачка напред в себеотрицанието, в отказа от всяка
привързаност, която спира пълното отдаване на ръководството
на Светия Дух. Великодушие и жертвоготовност трябва да
бъдат плодът на тази деветдневна молитва.
Молитва
О, Боже, сила за всички, които се надяват на Теб, благоволи да
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бъдеш близо, защото викаме към Теб; ние, смъртните човеци,
не можем нищо в нашата слабост без Теб, затова ела ни на
помощ с Твоята благодат; дай ни да изпълняваме вярно Твоите
заповеди и и да ти бъдем угодни със стремежите и делата си.
Чрез Христос, нашия Господ. Амин.
Водеща мисъл
„Светият Дух не познава малодушното колебание.”
Кратка молитва
Дух на силата, изпълни ни и ни оживи!
Дево могъща, моли се за нас!
Песен (може да се рецитира) Ела о Сторител Дух (стр. 14)
Пъти ден (15 май)
Ела, о, Дух на знанието!
„Затова Той е дал на людете знание, за да Го прославят в
Неговите чудни дела” (Сирах 38,6)
Дарът на знанието ни прави способни да различаваме доброто
от злото, истината от лъжата и да направим Бог център на
всички знания. Със светлината на истинската наука ние
проникваме и в областта на познанието за света; но ние няма да
спрем дотук, а ще достигнем до същината на всичко, до Бог.
Истинската наука е познание на всички неща в Бога.
Светлината на Светия Дух разкрива началото и края на всичко
сътворено, дава отговор на въпросите: Как, къде, защо?
Дарът на знание е тясно свързан с дара на разума. И двата дара
ни дават познание и разбиране за божествената истина,
мотивацията им е не в чистото любопитство, а в любовта, в
търсенето да бъде позната по-добре, за да се обича повече:
„Това е наука, което се превръща в любов, наука на действието.
Изследването, чиято цел е тази наука, е развитието на нашата
вяра; то става молитва, съзерцание. Това е науката, от която се
нуждаем и която трябва да подпомагаме, защото тя е изворът
на новата любов”, пише Бл. Колумба Мармион в книгата си
„Христос нашият идеал”. И тук, както и в дара на разума
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отново проличава, че божествената благодатна светлина на
Светия Дух трябва да се съедини с потапянето в тайните на
Бога. Тогава ще усетим и в себе си обещанието на химна:
„Блажена светлина изпълва вътрешността на тези, които се
уповават на Тебе с вяра”.
Молитва
Научи ни, всемогъщи Боже, да сме внимателни във всяко време
за това, което е от Духа и с думи и дела да вършим това, което
Ти е угодно. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.
Водеща мисъл
Ще разширявам и задълбочавам познанията си във вярата с
духовно четене всеки ден.
Кратка молитва
Благодатта на Светия Дух да осветява ума и сърцето ни.
Песен (може да се рецитира) Ела о Сторител Дух (стр. 14)
Шести ден (16 май)
Ела, о, Дух на благочестие!
„Любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух
Светий” (Рим 5, 5)
В днешния ден искаме да удвоим молитвата си към Светия Дух,
да увеличим още повече желанието си за неговата благодат, за
искрена, дълбока, безрезервна любов към Бога. Пристъпваме
към божествения огнен Дух, за да ни обгори. Пристъпваме към
извора на любовта, за да почерпим от нея всички убеждения,
които трябва да имаме като деца на Бога към нашия добър Отец
и към нашия Спасител и които ще ни даде именно Духът на
благочестие: отдаденост, благодарност, доверие, радост във
всичко, което се отнася до Бог. Светият Дух е този, който ни
дава благодатта да обичаме Бог от цялото си сърце, от цялата
си душа, с цялото си съзнание и с всичките си сили. Той дава и
силната любов към Бог, която устоява във всяко вътрешно и
външно изпитание, дори тогава, когато чувството на любов
вече не се усеща и когато можем да показваме любовта само на
дело.
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Огнените езици, чрез които Светият Дух ни изпълва с Божията
любов, възпламеняват у нас и любовта към ближния, като ни
призовават да имаме грижата Бог да бъде обичан и от другите.
Любовта към Бога и към ближния са съвсем тясно свързани
помежду си. Свети Петър, когото Духът на Петдесетница
обгаря и променя толкова силно, казва: „Привнесете … към
благочестието братолюбие, към братолюбието любов” (2Петър,
1,7).
Молитва
О, Боже, Ти си приготвил невидими блага за онези, които Те
обичат; вложи в сърцата ни огъня на Твоята Божествена любов,
за да Те обичаме във всичко и над всичко и така да получим
Твоите обещания, които са по-големи от всичките ни копнежи.
Чрез Христос, нашия Господ. Амин.
Водеща мисъл
Днес искам да събуждам често акт на любов към Бога.
Кратка молитва
Ела, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни и разпали в
тях огъня на Твоята божествена любов.
О, Мария, Майко на красивата любов, моли се нас!
Песен (може да се рецитира) Ела о Сторител Дух (стр. 14)
Седми ден (17 май)
Ела, о, Дух на страх Божи!
„Начало на мъдростта е страхът Господен; здрав разум имат
всички, които изпълняват Неговите заповеди.” (Псалм 110)
Светият Дух ни направи Божи чеда в Кръщението. За
опазването и развитието на тази благодат той ни изпълва с духа
на този свят страх. Той не ни дава робски страх, избягващ греха
само заради наказанието, а страха на деца да не обидят или
загубят своя добър баща. Този страх блика от любовта на Бога
и от познанието за собствената немощ. Колкото по-доверчива и
синовна е предаността ни към Бог, толкова по-бдителни и
предпазливи сме да не би да не се харесаме на Бог. Да, ние се
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стремим много повече да изпълняваме волята му дори и в найдребните неща, да бъдем достойни за благодатите му.
В псалмите често се повтаря мисълта: „Блажени е, който се бои
от Господа.” Как този страх Божи да не ни прави радостни,
когато той пази от всичко, което може да се изправи между Бог
и душата ни и да попречи на блаженото единение с Бога! Още
гущ той носи радостта от добрата съвест, мира с хората и
надеждата за вечното единение с Бога. Тези дни на специална
молитва за идването на Светия Дух трябва да заострят погледа
ни за всичко, което може да се изпречи на пътя ни за
оставането на благодатта му в нас. Те трябва да ни подтикнат
към размисъл и да ни поставят въпроса: „Какво не се харесва
на Светия Дух у мен, който трябва до бъда за него достоен
храм? Доколко Духът на страха Божи ръководи чувствата,
думите и делата ми, отношенията ми с другите?”
Молитва
О, Господи, дай ни благодатта във всяко време да се боим от
Твоето свято име така, както го и обичаме; Ти никога не
отказваш да ръководиш тези, които си направил да Те обичат с
предана любов. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.
Водеща мисъл
Днес ще внимавам да не обиждам Светия Дух и в най-малкото.
Кратка молитва
Душе Свети, изпълни сърцето ми със свято страхопочитание.
Дай ми чисто сърце.
Мария, пречиста Майко, моли се за нас!
Песен (може да се рецитира) Ела о Сторител Дух (стр. 14)
Осми ден (18 май)
Мария, пълна с благодат, моли се за нас!
„Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с
някои жени и с Мария, майка на Иисуса, и с Неговите
братя.” (Деян 1,14)
Няма да намерим изображение на Петдестенца, на което
Божията Майка да не е в центъра на молещите се. Колко
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пламенно се е молила тя за Светия Дух! Тя е разбирала
Спасителя, намеренията на сърцето му, обещанията му подобре от апостолите. Всички думи тя е пазила в сърцето си.
Затова е знаела също колко важно e слизането на Светия Дух за
апостолите, за цялата Църква. Ето защо с доверие полагаме
нашата молитва за благодатната помощ на Светия Дух в
нейното добро и разбиращо сърце. Ние знаем, че годеницата на
Светия Дух, Майката на божествената благодат няма да ни
откаже своята мощна подкрепа, щом види нашия копнеж и
стремеж да се подготвим добре за пристигането на Светия Дух.
Седем са благодатите на Светия Дух, за когото размишляваме
тези дни и когото умоляваме. Майката, пълна с благодат е
изцяло изпълнена с него и с майчина любов ще го моли да
напои и нашите души, които след това, освежени от благодатта
на Светия Дух ще донесат плодовете му, които са: любов,
радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, вярност,
милосърдие, умереност, въздържание, целомъдрие.
Молитва
Нека възлезе при Теб, Господи, дарът на нашата любов;
вслушай се в молитвата на Блажената Дева Мария, която си
взел в небето и с огъня на любовта разпали сърцето ни, за да
копнее винаги за Теб. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.
Водеща мисъл
Днес ще моля често Майката на Божията благодат да ми бъде
посредница за даровете на Светия Дух.
Радвай се, благодатна Мария!
Песен (може да се рецитира) Ела о Сторител Дух (стр. 14)
Девети ден (19 май)
Ела, Душе Свети, ела!
„И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния
на чедата си, колко повече Отец Небесний ще даде Дух Светий
на ония, които Му искат?” (Лк 11,13)
Днес за последен път в тази Деветница сме сред учениците на
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Христос и обдиняваме изпълнените си с копнеж молитви с
молитвения зов на апостолите. Призоваването ни става все посилно: Ела, Душе Свети, ела! Сам Бог иска да имаме горещо
желание за него, за духовни блага. Спасителят дава благодат на
всички, които са гладни и жадни за справедливост и им
обещава също да се наситят. Днес още веднъж ще обобщим
намеренията и решенията, събудени в нас при размишлението
за даровете на Светия Дух, за да премахнем всичко, което може
да пречи на благодатното действие на Светия Дух. Заедно с
псалмиста казваме: „Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия
дух обнови вътре в мене..” (50, 12)
Ако сме молили Деветницата с определено намерение, нека
оставим на Бог как иска да ни чуе, защото ние целим не
изпълнението на желанията ни, а неговата прослава. Твърдо
вярваме, че Бог ни дава благодат, която ни прави най-способни
да отговорим на неговия план, независимо дали го разбираме
или не. Утешават ни думите на Апостола на народите: „Кога
пък се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го
очакваме.
Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем,
за какво да се помолим, както трябва, но Сам Духът
ходатайствува за нас с неизказани въздишки.” (Рим 8,25-26)
Молитва
Всемогъщи вечни Боже, в твоята безкрайна доброта Ти даваш
на молещите повече, отколкото заслужават, повече дори и от
това, за което се молят. Излей над нас Твоето милосърдие,
прости това, което потиска съвестта ни и ни дай онова, за което
не смеем да се помолим. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.
Водеща мисъл
Днес искам често да моля за даровете и плодовете на Светия
Дух.
Кратка молитва
Ела, Душе Свети, ела!
Царице на Апостолите, моли се за нас!
Песен (може да се рецитира) Ела о Сторител Дух (стр. 14)
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ЕЛА О СТОРИТЕЛ ДУХ
Ела о Ти строител Дух
душите наши посети,
с Божия милост напълни
сърцата що създал си Ти.
Ти разговорник се зовеш
на Всемогъщи Бог си дар,
огън, любов и извор жив,
и също наш душевен лек.
Ти седмократен си наш дар,
и пръст на Божията ръка,
ти обещан от Бога си,
за път на всяка истина.
На ума ни дай светлина,
сърцето запали с любов.
И слабостта в тялото ни,
със трайна сила подкрепи.
Врага далеко пропъди.
Във своя мир запазвай ни,
та водени от твоя лъч,
във смъртен грях не падаме.
Чрез Тебе да познаем дай
Отца още и Сина Му,
а в тебе Дух от Двамата,
дай твърдо все да вярваме.
Слава да бъде на Отца,
на Сина, кой възкръснал е,
също на Духа Светия.
Днес и во вечни векове. Амин!
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Емилия Големанова

Градът на Победата
от древността
към бъдещето
На 14 април в гр. Велико Търново се
проведе епархийна среща за катехистите и младежите, по повод
честването на 370 години от създаването на нашата Никополска
католическа епархия.
През 1648 г. папа Инокентий X учредява епархия за католиците
от двете страни на Долен Дунав, като я отделя от Софийската
митрополия и й дава името на древната епископия Никополис
ад Иструм - епископско средище от V век сл. Хр.. Неин първи
епископ става Филип Станиславов, родом от с. Ореш. В
българската история той е останал като автор на първата
печатна българска книга „Абагар“, издадена през 1651 г.
Разделянето на епархията на две части през 1883 г. дава
самостоятелен живот на епархията на Букурещ, а
историческото име Никополска епархия остава за нашата
севернобългарска епархия с център Русе.
Така знаейки, че съвременната Никополска епархия води
началото си от античен римски град, намиращ се на по-малко
от 20 километра от Велико Търново, с особено вълнение
посетихме и се запознахме с историята на Никополис ад
Иструм (Nicopolis ad Istrum). Археологията открива Никополис
ад Иструм сравнително рано. Още през 1871 г. австрийският
пътешественик, географ и археолог Феликс Каниц, посещава
руините и отбелязва, че това вероятно е познатият от
писмените извори Никополис ад Иструм.
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Основан е през 102 г. от император Траян в чест на победата му
над даките, населявали приблизително днешна Румъния отвъд
голямата река. Именно затова е и наречен така – Никополис ад
Иструм в превод означава Град на победата край Дунава.
Известно е, че Марк Улпий Кринит Траян е бил образец за
справедливост сред римските императори. Приемниците му
получавали властта с пожеланието: „Бъди по-щастлив от
Август и по-добър от Траян”. Румънските ни съседи до днес
смятат, че дължат на Траян и националното си име, и езика,
който говорят.
Градът е бил разположен на пресечната точка на два от
важните пътища в Долна Мизия – от Одесос (днешна Варна) до
западните римски провинции и от Нове (днешен Свищов) до
Византион (днешен Истанбул). Градът е основан от император
Траян и от нуждата да засили присъствието и властта си в
района. Така че в началото на втори век, Никополис е
проектиран с усет за величие.
Никополис и антична Сердика имат нещо общо: и двата града
се наричат „Улпия” по фамилното име на Траян. Съвременната
ни столица е била Колония Улпия Сардикорум, тоест
Улпиевата колония на сердите, а Никополис е бил Улпиевият
град на победата край Дунава. Траян е държал да остави името
си на Балканския полуостров и определено е успял. Дотук
приликите между Сердика и Никополис приключват, защото
античният град под столицата днес е предимно тухлен, докато
Никополис е ползвал все още действащата каменна кариера
при Хотница и е пълен със запазени фрагменти от скъпа
декорация и каменни основи от едри блокове.
Градът е планиран по т. нар. “ортогонална система”, при която
улиците са прави, ориентирани по посоките на света и се
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пресичат под прав ъгъл. При планирането са определени
местата на комплекса на агората (градския площад), двете
главни улични артерии – кардо максимус (север-юг) и
декуманус максимус (изток-запад), обществените сгради,
пазарът, жилищните квартали. Значителна част от тях са
разкрити при археологически проучвания.
Разкопките тук са установили, че градът първоначално е нямал
крепостни стени. Те били построени по-късно, в края на II в.,
след опустошително варварско нападение. Порта е имало на
всяка една от крепостните стени, но главната порта била тази,
разположена на запад – към столицата на империята Рим. Така
се и наричала – Порта Романа. От портите към градския площад
водят улици, настлани с големи варовикови плочи и
ограничени с бордюри. Никополис ад Иструм е бил добре
водоснабден. Към града са водели римски акведукти,
пренасящи питейна вода от десетки километри. Главният
водопровод е бил дълъг цели 27 км. Под видимите и до днес
улици на селището, е имало канализационни тръби, отвеждащи
отпадните води и дъждовете далеч от сградите.
Градският площад (агората) е център на икономическия,
културен и религиозен живот в града. Около агората са
намерени останките на канонада, малък театър (одеон),
обществени
сгради
и
магазини.
Имало
е
и
обществена баня, открити са и
останки от подово отопление в
някои сгради. Предполага се,
че е имало дори открита
отопляема през зимата пътека
за разходки.
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Градът е сякъл и собствени монети. Открити са близо 1000
вида бронзови монети с различни изображения от Никополис
ад Иструм. Наскоро археолози открили „данъчното
управление“ на Никополис ад Иструм. Контролът върху
търговията в римския град е бил драконовски и чиновниците са
следили изкъсо качеството на предлаганите стоки.

Официалният език бил старогръцки - всички антични надписи
са на този език.

Тук са живеели хора с различни религии, което обяснява и
разнообразните погребения, открити в района. В четвърти век,
когато светът се променя, готите започват да се заселват на
Балканите като федерати на Римската империя и околностите
на града минават под властта на това германско племе. Според
ръководителката на разкопките доц. д-р Павлина Владкова от
Регионалния исторически музей във Велико Търново,
погребенията и домашният инвентар, откривани например в
Хотница, са с готски характер. По това време, четвърти век,
романизираните жители на самия град трябва вече да
принадлежат към универсалната християнска Църква,
конституирана от Константин Велики и Никейския събор,
докато готите и придружаващите ги варвари извън градските
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стени са се придържали към арианската версия на
християнството. Затова тя счита, че една от откритите сгради от
по-късен период, първо е била светилище на малоазийската
богиня Кибела, а след това и християнска базилика.
Никополис е известен в историята и с това, че тук е преведена
библията на готски през IV в. от вестготския епископ Вулфила
(311-383). Тук Вулфила създал готската азбука, а с това и
германския литературен език, ползвайки латински и гръцки
букви, както и рунни знаци.
Никополис просъществува от началото на втори до началото на
седми век. През тези пет столетия като римски и
ранновизантийски град той преживява нашествията на готи и
хуни, покръстването и разделянето на Римската империя. Край
на съществуването му слага епохата, в която на Балканите се
появяват славяните и техните първи господари – аварите. След
като градът е унищожен, тук втори живот няма.
След посещението на този античен град, чието име носи нашата
епархия, срещата продължи с тържествена литургия в църквата
„Блажена Дева Мария на броеницата“ в град Велико Търново.
Проповедта на отец Страхил, както винаги, беше вълнуваща и
въздействаща. Нейното мото беше „Аз съм! Не бойте
се!“ (Йоан, 6). Това са думите на Исус, идвайки по вода, при
уплашените свои ученици, намиращи се в развълнуваното море.
Отец Страхил даде един друг прочит, едно по-различно
тълкуване на тази библейска случка. Водата в миналото винаги
е била символ на смъртта, имайки предвид безбройните
опасности в открито море в онези времена. Картината с
ходещият Исус по водата е символ на предстоящата победа на
Исус над смъртта, умирайки на кръста и след това
възкръсвайки. Нещо повече, думите на Исус „Аз съм!“ са
чудесни! Те са произнесени тихо, нежно, с бащина
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загриженост, но са думи силни и достатъчни за да вдъхнат
смелост. Учениците, „когато видяха Исус да върви по водата,
приближавайки се към лодката, се изплашиха“, но веднага след
това чуват окуражителния глас на Своя Учител и Приятел: „Не
бойте се!“. Колко често и самите ние преживяваме всичко това!
Колко често житейските бури започват да ни блъскат насамнатам и ние се чувстваме толкова объркани и безпомощни, че
изпадаме в отчаяние. Но Исус през цялото това време е с нас. И
когато нощта ни изглежда най-тъмна, Той ще застане съвсем
близо до нас, макар и невидим. И тогава някъде дълбоко в
душата си ние ще чуем тихия глас: „Не бой се, аз съм тук.“. И
след като чуем този глас, ще утихнем …

21-25 април:

визита в Русе от генерала на сестрите
пасионистки
сестра
Мария
Далессандро, и съветника - сестра

Ева Куявяк.
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Сестра Терезита Пиччирилли

Един кон за императора
Живееше едно време в една далечна
провинция в кралство Китай, един художник,
който прекарваше дните в изобразяване на
видимото и невидимото. Селото, в което живееше, често
биваше покрито с мъгла. Говореше се, че кучетата по тези
места лаят когато слънцето се покаже.
Художникът беше решил да изобрази върху големи оризови
платна красивата панорама, която заобикаляше селото, за
съжаление често покрита с мъгла. Неговото умение да борави с
молива беше способно да покаже езера, скали,птици и планини
само с едно движение на китката, бързо като мълния.
Омагьосани от възхищение, хората от селата присъстваха,
когато върху белия лист се появяваха долини, планини,
приказни пейзажи, прекрасни дървета, отрупани с плодове,
красиви щъркели, които се движеха с достойнство върху
синьото огледало на водата.
Легндата за него започна да се разпространява от уста на уста,
после от село на село, докато стигна до ушите на императора.
Така една сутрин той, придружен от по-големият си син и
голям брой сановници от свитата му ,се появи на прага на
къщичката на художника. Художникът, трогнат от голямата
чест, продължаваше да се кланя към земята пред императора.
Той поясни: "Чух да казват ,че си най-добрия художник в моята
империя и аз искам да ми нарисуваш един кон най-хубавия кон
на света, такъв, какъвто никое око не е виждало".
"Добре, Сър" - отговори кротко артистът.
"Колко време ще ти е нужно?"
"Десет години, Сър" - отговори естествено художникът.
"Десет години за да нарисуваш един кон?"
"Да нарисувам един хубав кон, Сър."
"Много добре, ще чакам. Ще се върна тук точно след десет
години". Императорът се отдалечи със свитата си.
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Десетте години течаха. Определеният ден дойде. Императорът
се представи със свитата от сановници пред вратата на
художника: “Дойдох да взема моя кон. Къде е?”
Художникът отиде да вземе един голям оризов лист. Напълно
бял... В очите на императора и сановниците пробляснаха
удивление, гняв и изненада. Художникът се концентрира за
няколко секунди в тишина, после натопи решително четката си
в туша. Веднага след това пред очите на смаяния император
художникът нарисува с бързи движения на ръката един кон с
такава красота че владетелят, трогнат не успя да сдържи своя
възглас на възхищение. Владетелят остана един миг в тишина
като зашеметен от толкова изразителен финес. Всичко беше
перфектно - увереността на линията, хармонията на формите,
елегантността на движението, изразителността на очите.
Обърна се към художника: “Не съм виждал по-хубава картина
от тази. Вярвам,че никога няма да има подобна. Гордея се с теб.
Твоята жена и твоите деца ще живеят щастливи. Пред всички
свидетели се ангажирам да им предоставя един замък, езеро и
гори. Но ти, магьоснико на четката, си осъден на смърт. Ще
заповядам да ти отрежат главата, защото си поигра с мен,
карайки ме да чакам десет години една рисунка, която направи
за няколко секунди”.
Художникът без да каже и дума се остави да го оковат пред
плачещото семейство.
Но синът на императора, принц с кралска кръв, бил много
любопитен и влязъл в хамбара на бедната къща на художника.
Докато извеждаха художника ,той извика- "Татко, татко, елате
да видите, елате бързо !"
Навсякъде в хамбара, по земята, закачени по стените,
захвърлени по ъглите имаше листи парчета оризова хартия
върху които бяха нарисувани хиляди,милиони коне.
Художникът се беше упражнявал десет години, ден и нощ, за да
даде на своя император произведение,достойно за него.
Трудностите и усилията днес ще са твоя успех утре, когато се
представиш пред Бог. Твоят душа ще бъде ли един шедьовър?
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в катедралата
“Свети Павел от Кръста” - Русе,
Литургията ще бъде отслужена от

Роден в Баня Лука (град в Босна и
Херцеговина, столица на Република
Сръбска) на 8 септември 1945, Винко Пулич е архиепископ на
Сараево от 19 ноември 1990 г., а от 6 януари 1991 г. е получил
епископското посвещаване от ръцете на папа Йоан Павел ІІ.
След една година от назначаването му започнаха битките в
Босна. По време на обсадата в Сараево той се отличава с
искрени призиви за мир и защита на неотменимите права на
човека, рискувайки живота си. Той е затворен в продължение на
12 часа от сръбските военни.
Папа Йоан Павел ІІ го издига до достойнството на кардинала на
26 ноември 1994 г. (на 49 г.) също като знак за близост до
населението, засегнато от въоръжения конфликт.
Той участва в конклава от 2005 г., който избра папа Бенедикт
XVI, а на конклава през 2013 г., който избра Папа Франциск.
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