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Св. Лъв Велики, римски папа (395-461 г)

Да се възрадваме

Възлюблени, да се възрадваме, днес се е
родил нашият Спасител. И няма място за
печал там, където се ражда живот, който
като унищожава страха от смъртта, ни

принася радостта на обетованата вечност. Всички участват в
това празненство, а причината за всеобщата радост е една:
нашият Господ, разрушител на греха и смъртта, като не
намерил никого свободен от вина, дошъл да освободи всички.
Нека се радва светията - той се приближава до наградата си.
Нека се весели грешникът - нему се открива прошката. Нека се
въодушевява езичникът - него призовават към живот.
Заради това и Син Божий при изпълването на времето (срв.
Гал. 4,4), установено от непостижимата висота на Божествения
съвет, приел човешка природа, която следвало да примири с
нейния Творец, за да бъде изобретателят на смъртта - дяволът -
победен именно чрез победената от него природа. В това
започнато заради нас сражение двубоят се води по великия и
удивителен закон на справедливостта: всемогъщият Господ
встъпва в борба с най-свирепия враг не в Своето величие, а в
нашето смирение, заставайки пред дявола в същия облик и в
същата природа, която е причастна и към нашата смъртност,
но съвършено безгрешна. Разбира се, за това Рождество не е
валидно онова, което се говори за всички останали: "Никой не
е чист от сквернота, даже младенецът, който поне един ден е
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проживял на земята" (срв. Иов. 14,4-5). Поради това върху това
единствено Рождество не е преминало нищо от плътската
похот, нищо от греховния закон не го е докоснало. От рода
Давидов се избира царствената Дева, предопределена за
приемане на Свещения плод. Тя, която още преди да зачене с
тялото си Сина Божий и Човешки, Го заченала с ума си. И за да
не би тя в неведение на Висшата воля да се изплаши, когато се
случи необичайното, узнала от беседата си с Ангела това, което
Св. Дух ще стори в нея. И да вярва, че не ще изгуби
целомъдрието си онази, на която предстои да стане Богородица.
И защо ли трябвало да се съмнява изобщо в необичайното
зачатие, когато то било обещано със силата на Всевишния? Тази
вяра се укрепвала и от предходното чудо - неочакваното
даруване на чадородие на Елисавета, та да не би който и да
било да се усъмни, че Дарувалият зачатие на безплодната може
да дари зачатие и на Девицата.
И така, Словото Божие, Бог, Син Божий, Който в началото беше
у Бога, чрез Когото всичко е станало и без Когото нищо не би
станало (срв. Йоан 1,1-3), стана Човек за освобождението на
човека от вечната смърт. Без да намалява Своето величие, Той
приел върху Себе Си нашето смирение по такъв начин, че
оставайки каквото е бил и приемайки онова, което не е бил,
съединил истинския облик на раба и онзи образ, в който бил
равен на Бога Отца: и с този съюз Той съединил двете природи
без да приеме низшата слава и без да умалява висшата. Ето
защо, при съхраняване особеностите на двете същности
(природи), съединяващи се в една Личност, величието приема
върху себе си смирението, силата - слабостта, вечното -
смъртността. Така за изплащане дълга за нашето състояние
неуязвимата природа се съединила с природата, подложена на
страдания. Истинският Бог и истинският Човек се съчетават в
единството на Господа, и Той е Посредникът между Бога и
хората (срв. 1 Тим. 2,5), Който можел да умре по едната
природа и да възкръсне по другата, както било необходимо за
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нашето изцеление.
И тъй, не могло да наруши девическата непорочност
спасителното Рождество на Този, Който станал страж на
целомъдрието и явление на истината.
Това рождение подобавало, възлюблени, на Христос, по
Божията Сила и Божията Премъдрост (срв. 1Кор. 1,24), за да
бъде Той подобен на нас във всичко по човечеството Си и да ни
превъзхожда по Божеството Си. И ако не би бил Той истински
Бог, то нямаше да ни донесе изцеление, а ако не беше истински
Човек, то нямаше да ни служи за пример. Затова, когато Господ
се родил, ликуващите ангели пеят и възвещават: "Слава във
висините Богу, и на земята мир, между човеците
благоволение!" (Лука 2,14). Те виждат, че небесният Йерусалим
се изгражда от всички народи на света. Колко би следвало да се
възрадват човеците за това неизречимо дело на Божествената
любов, щом така са му се радвали от висините ангелите?!
Възлюблени, да възблагодарим на Бог Отец чрез Неговия Син в
Духа Свети, Който по великото Си милосърдие, като ни
възлюби, се смили над нас и умъртвени от греха, ни съживи
чрез Христа, за да станем в Него нова твар и ново създание. Да
отхвърлим стария човек с делата му (срв. Кол. 3,9) и ставайки
участници в Рождеството на Христос, да се отречем от делата
на плътта (срв. Гал. 5,19). Познай, християнино, твоето
достойнство и ставайки участник в Божествената природа, не
се връщай към предишното си нищожество с недостойно
поведение. Помни, член на каква Глава и какво Тяло
представляваш ти! (Срв. 1 Кор. 6,15) Не забравяй, че като си
спасен от властта на тъмата, си пренесен в светлото Царство
Божие. Чрез тайнството Кръщение си станал храм на Светия
Дух. Не прогонвай от себе си такъв Обитател с порочни деяния
и не се подчинявай отново в робство на дявола, тъй като твоята
цена е кръвта Христова (срв. 1Кор. 6,20) и по справедливост ще
те съди Онзи, Който те е изкупил по Своето милосърдие, Който
заедно с Отца и Светия Дух царства во веки веков. Амин.
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Отец Валтер

Рождество Христово
през очите на Свети Йосиф

Всички празнуваме „Коледа“, но не
всички знаем истинския и дълбок смисъл

на този ден. Раждането или рождеството на Детето Исус е
разказ за идването в света на Исус Христос. Oсновава се главно
на Евангелията на Матей и Лука от Новия Завет на Библията.
Версиите на Матей и Лука са различни. Лука разказва
историята на Рождеството, както е традиционно известна, от
гледна точка на Мария, майката на Исус, опитвайки се да
представи майката на Христос като модел на автентичния
вярващ. Матей вместо това разказва за раждането на Исус от
гледна точка на Йосиф с намерението да покаже, че Исус е
потомък на Давид, обещан от пророците.
Може би не ни е ясно какво означава празника Рождество;
може би необузданият консуматорски дух ни е объркал
толкова, че вече не знаем какво празнуваме. Всъщност за
мнозина Коледа е семеен празник, защото се събира
семейството; за други Коледа е хубав обяд; за трети е все още
очакването на подарък, може би донесен от Дядо Коледа.
Нека се опитаме да отговорим на въпрос, който може би вече
не сме в състояние да си зададем: „Какво е „Коледа“ или по-
точно „Рождеството“?
Богословски и богослужебно е подновяваното възпоменание за
раждането на земята, на Исус, Син Божи и син на Мария. Но
Исус не се ражда отново, по-скоро той е винаги с нас: самият
той каза: „И ето, аз съм с вас винаги до края на света“ (Мт.
28,20).
В тази перспектива Рожсдеството е нова възможност, която ни
се предлага да изберем за да посрещнем Исус, да дадем на
нашето съществуване център, около който да се движим и
който да дава смисъл и значение на живота ни. Да, точно така,
скъпи, на Рождество ние не празнуваме Исус, който идва,
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защото Той вече дойде и вече ни дари спасение чрез Своята
смърт и възкресение.
Но този дар, който се нарича изкупление, трябва да бъде приет,
за да стане ефективен за нас. По този начин Рождеството е все
по-ново предложение, за да приемем нашето изкупление! Ето
защо това е нашия празник: защото, ако искаме, ние
приветстваме вече присъстващия Изкупител и с него -
изкуплението!
И как се приема настоящият Изкупител? Нека да ни помогне
един от героите, за които ни говори Евангелието за детството
на Исус.
Нека да зададем този въпрос на свети Йосиф: "Как посрещнахте
Изкупителя?" Отговорът му е много кратък и много
интензивен, оформиран само от няколко точни думи: „С
доверие, със слушане и с послушание“.
С доверие: в Бога преди всичко. В Този , Който никога не
предава; Който винаги играе в нашия „отбор“; Който иска да ни
спаси, независимо от цената, дори и с живота на Единствения
Си Син! Но също така и доверие в човека, особено в съпругата
си Мария от Назарет. Тя никога не би го измамила: много го
обичаше. И в тази любов Йосиф беше сигурен, „защото
заченалото се в нея е от Дух Свети“ (Мт 1,20).
Със слушане: Свети Йосиф знаеше и искаше да слуша Бог,
който му говори чрез Писанието и чрез Ангела, който му се яви
насън. Йосиф беше сигурен в това: Бог ми говори! По този
начин Йосиф ни дава добродетелта да слушаме: в Божието
Слово Отец е този, който ни говори, който ни просветлява,
който ни ръководи, който ни насърчава. Бащата се обръща
лично към нас. А да го слушаш означава директно да влизаш в
отношения с Него! „Иосифе, син Давидов, не бой се“ (Мт 1,20).
С послушание: „Йосиф постъпи така, както му заповяда
Господният ангел“ (Мт. 1,24). Да, направиш както ти е
заповядал Господ! Изглежда лесно, но всъщност не винаги
искаме да правим това. Тогава св. Йосиф ни подкрепя и ни
насърчава в послушание.
Ето за какво става дума за Рождеството! Да бъде Светия Йосиф
онзи, Който ни води да се срещнем с Исус, да се срещнем с
Бога.
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Започва нова година
2020, която още един
път искаме да поверим
на нашия Бог и тази
година всички ние
вярващите на нащата
епархия ще
размишляваме още по-
дълбоко върху Кръста
Исусов, под мотото
„Христовият кръст,
дървото на живота“.
Нека да прануваме

Рождество Христово вече с поглед насочен към Велики Петък.
Това беше присъщо за Свети Павел от Кръста, който обичаше
една картина, където Малкия Исус спи спокойно над Кръст,
вече готов да даде живота си за нас. Този същия Исус още и
днес е сред нас, идва да ни търси, да ни посещава, да ни повика
към спасението.
Дейност много важна във всяка енория, в началото на всяка
година или по друго време, е посещението и благослов на
семействата.
С посещението на свещеника именно самият Исус влиза в дома
ни и ни носи своята радост и мир. Четенето на Божието слово и
молитвата на Църквата са особен знак за неговото присъствие
сред нас. Нека благодатта на Светия Дух подготви сърцата ни
да посрещнат Господ Исус, Който идва да говори с нас и да
възроди нашата вяра.
Както всяка година тези, които имат желание да бъдат посетени
за благоловия, да ни информират лично или могат да се обадят
на следните номера:

082   83 25 51 Стационарен
0888 32 62 64 О. Валтер
0882 71 88 34 С. Йола
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Отец Валтер

Да гледаме вселената
и ще открием Бога

Господи, Боже наш!
колко е величествено Твоето име по цяла земя!
Кога гледам Твоите небеса - дело на Твоите пръсти,
месечината и звездите, които си поставил, казвам си:
що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?
Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите (Псалом 8)

Спектакълът на звездния свод кара човека да се чувства малък,
малко нещо и следователно пренебрежима реалност за Бога, но
не е така. Вселената, която измерваме в светлинни години, в
милиони и милиарди светлинни години, се превръща в
безкрайно, непроницаемо пространство, което ни очарова и
плаши. Неизвестно пространство, което носи толкова много
тайни, които вероятно ще останат такива за човека.
„Бог създаде тези колосални реалности с лекотата и
изискаността на бродерия или длето, като лекото докосване на
арфист, плъзгащ пръстите си по струните. Следователно
първата реакция е на ужас: как може Бог да си спомни и да се
грижа за това крехко и малко същество? Но ето тук е голямата
изненада: на човека, слабо създание, Бог даде невероятно
достойнство: направи го малко по-нисък от ангелите или, както
може да се преведе от еврейския оригинал, малко по-малко от
Бог" (папа Йоан Павел II, 26 юни 2002 г.).
Именно във видимата незначителна реалност на човека, пред
тази вселена, която Бог творец бродира в небето със
съзвездията и планетите, този същия Бог се огъва над човека.
Ето цялата загадка на Рождество Христово, която откриваме в
рожденствената песен, написана от св. Алфонс Мария де
Лигуори: „Ти слизаш от небето… и влизаш в една ясла“
Поезията започва от сцената на яслите, която е толкова
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поразителна със своите характеристики на бедност и
откровеност: „Слизаш от небето, Ти трепериш тук от студ,,
липсват ти дрехи и огън…“. Но това не спира дотук. Скоро
след това той се съсредоточава върху богословските
мотивации, които водят Бог да сподели човешкото състояние:
„Исусе мой за тези, които страдат толкова много? За любовта
ми”. Именно любовта тласка Бог толкова далеч до там да
споделя човешкото състояние в неговия дефицит. След това
преминава към още по-силна тема: тази любов неразбрана,
несподелена: „да голяма любов, малко обичана!“.
Неразбирането не спира любовта, а само я прави по-чиста, по-
свободна. До достигането до тайната на кръста, която всички
велики светии и богослови виждат вече предвидена в тайната
на въплъщението.
Коледа е въпрос на любов и може да се живее само в любов. Не
става въпрос за благочестиви чувства, а за богословска любов,
съобразена с Бога, която Богородица добре е разбрала чрез
своето „да“. Така че, нека пеем с цялото си сърце. Слезте от
звездите, но ние се молим тази мистерия на любовта да успее
да надраска изсъхналото сърце и да ни накара да се обичаме
както Исус ни обича през целия ни живот, дарил ни нашия
собствен живот.

Традиционален
концерт за
бездомните в
приюта
“Добрия
Самариянин”

14 декември
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Спомени от
представления-
та за Роджество
Христово от
децата на ЧДГ и
ЧНУ “Вяра,
Надежда,
Любов”:
19 декември:
Учениците

12 декември
Втора и Трета
група на ДГ

11 декември
Първа и
Четвърта група
на ДГ
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16 декември 2019 Люба Петрова Йозова

Не можем - и говорим всички ние вярващи-членове на
общността на нашата енориа - не можем да не напишем
няколко реда за благодарност, за нейния труд в ползва на
всички нас.

Говорим за Люба, която за 20 години, доброволно и без да
очаква никаква награда от нас, а само от Бога, даде своето
време и своя труд в грижа на нашата енория, по-рано заедно със
своя съпруг Франческо и, след смъртта му, с помощ на Джоел.

20 години през които всеки ден от сутрин рано до вечер се
грижи за църквата, за помещенията на енорията и, особено, за
градината, готова, във всяка нужда да тича до църквата за
помощ.

Когато Франческо и Люба видяха че, работа беше много, а те
живяха далеч от църквата, за да бъдат по-близо, и да не се
разхождат много напред и назад няколко пъти на ден, при
първата възможност продадоха своя апартамент и купиха друг
до църквата, щастливи да помагат и да действат за църквата.

Сега Люба е щастлива да се съдини отново и напълно със своя
Франческо, а за нас остава вакум .

Искаме да й кажем на нея и на Франческо само една дума:
Благодаря.
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Сестра Терезита

Да закусиш с Бог

Едно дете искаше да се запознае с Бог. Знаеше,
че е дълъг пътят до мястото където живее Бог и затова един ден
то сложи сладки в раницата си, и безалкохолни напитки и
започна своето търсене. След като измина около триста метра,
то видя възрастна жена да седи на пейка в парка. Беше сама и
наблюдаваше гълъбите. Детето  седна до нея и отвори раницата
си. Започна да пие напитката си, когато му се стори, че старата
жена е гладна и тогава й предложи един от своите сладкиши.
Благодарната старица прие и се усмихна на детето. Усмивката и
беше много красива, толкова красива, че детето й предложи
още един сладкиш, за да види отново усмивката й. Детето беше
омагьосано! Остана дълго да се храни и да се усмихва, без
никой от тях да каже нито една дума. Беше минало толкова
дълго време и детето, уморено, стана да си тръгне, но преди
това се обърна назад, затича се към старата жена и я прегърна.
Тя, след като го прегърна, му подари най-красивата усмивка в
живота си.
Когато детето пристигна в дома си и отвори вратата, майка му
се изненада като видя лицето му пълно с щастие и го попита:
„Сине, какво си направил, че си толкова щастлив? “Детето
отговорило: „Днес закусих с Бог!“и преди майка му да каже
нещо, той добави: „И знаеш ли какво, той има най-красивата
усмивка, която съм виждал някога!“
Старата жена също се прибра в къщи, сияеща от щастие. Синът
й се изненада за израза на мир, отпечатан на лицето й и я
попита: „Мамо, какво направи днес, което те направи толкова
щастлива? "Старата жена отговори:" Днес закусвах с Бог в
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парка. "И преди синът й да отговори, добави: "И знаеш ли, че
Той е по-млад, отколкото си мислех!"

А ние знаем ли как да дадем усмивка на нашия близък, на
членовете на нашето семейство, за да ги направим всички
сияещи като Исус в своето превъплащение?

Пожелаваме на всички вас, които вече сте открили най
-великата и славна надежда чрез вяра в раждането и
спасителното дело на Бого-Човека Исус Христос да
останете здраво стъпили на тази духовна основа и
през дните на Новата 2020 г. да продължите да
следвате нашия Господ и Спасител в пътя на вечния
живот.

“Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя
вътрешност да благославя Неговото свято име.

Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно
от Неговите благодеяния.” (псалом 102)


