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se Брой 140 - февруари 2020

Папа Франциск

26 февруари:
Пепеляна Сряда

(размищление върху проповедта от Папа
Франциск за Пепеляна Сряда 2019)

“Живеем в един все по- изкуствен свят, в една култура на
производство, на удобство, и без да се усетим изключваме Бог
от мирогледа си” – заяви Папа Франциск в проповедта по
случай Пепеляна сряда.
Той призова „да не се оставяме да ни води външният вид на
нещата: външността няма значение, смисълът на живота не
зависи от одобрението на другите или от успеха, а от онова,
което е вътре в нас”.
Светият Отец прикани вярващите „да излязат извън тяхната
градинка, да изоставят рутината и да се опитат да отворят
очите и ушите си чрез един път на обръщане, който не се
свежда само до външни форми или празни обещания.”
„Обръщането - продължи Папата - трябва да обхване цялото
ни съществуване, като се започне от центъра на личността, от
съвестта.”
Според папа Франциск „Великият пост идва да ни разтърси, да
ни припомни, че сме създания, че ние не сме Бог”. И също:
„Когато гледам борбите за власт за спечелване на
пространства, си мисля, тези си играят на Бог създател. Още
не са разбрали, че те не са Бог”.
По време на постното време Папата препоръчва „да се
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отворим към братята” и „да се потопим в морето на молитвата”.
Той предупреди, че спрямо другите „рискуваме да се затворим,
да ги забравим, а единствено когато бъдем докоснати от
трудностите и страданията на нашите братя, можем да започнем
нашият път на обръщане към Пасхата, към Великденските
празници, част от който са кръстът и отрицанието”.
Светият отец счита, че „на фона на многобройните рани, от
които ни боли и които може да ожесточат сърцето ни, може да
се потопим в морето на молитвата, в безкрайното море на Бога,
за да усетим неговата нежност”. „Молитвата по време на
Постното време – каза Папата – е по-интензивна, по-усърдна
молитва, която не забравя нуждите на братята, и се застъпва
пред Бога за многобройните страдащи и бедни”.

Докато съм готов да принтирам този
бюлетин, стана нещо което искам да
почертая и което вероятно е за Русе
историческо необикновено събитие:
първят сняг за зимата 2019/2010
година пада в Русе на 6 февруяри,
през тази която вероятно е била най-
топлата зима за нашия град.
Колко променихме природата?

19 януари 2020 Росица Панайотова Върбанова
28 януари 2020 Стефан Павлов Шанколов
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Росица Златева

25 години от епископското ръкоположение
на монс. Петко Христов

На 6 януари 2020 г. се навършиха 25 години от епископското
ръкоположение на Н.В.Пр. монсеньор Петко Христов, Епископ
на Никополската епархия.
На 7 януари, свещениците от епархията посетиха епископ
Петко в Русе, за да го поздравят за четвъртвековния юбилей от
епископското му ръкоположение. Освен свещениците, в
Епископската резиденция дойдоха и сестрите от монашеските
общности: сестри-пасионистки от Русе, милосърдни сестри на
Майка Тереза от Калкута от Варна, сестри от конгрегацията
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„Свети Йосиф на Явлението“ от Белене. Бе организирана среща
на свещениците и сестрите с Епископ Петко. На нея всеки
свещеник изказа своя личен поздрав и благодарности към
Монс. Христов. От своя страна, Епископът сподели различни
моменти от своето служение, като разказа много интересни и
вълнуващи случки и събития от живота на епархията.
Свещениците подариха на владиката сребърен епископски
нагръден кръст, за спомен от годишнината. След това
Монс.Петко, заедно с всички духовници, отслужиха
благодарствена литургия в резиденцията. Проповед поднесе
Генералният викарий на епархията монс. Страхил Каваленов.
Негово Преосвещенство епископ Петко Христов (OFMConv). е
католически свещеник, монах францисканец -конвентуалец и
25-ти Никополски епископ. Роден 9 октомври 1950 г. в с.
Велчево, Великотърновско. Учил е в Професионална гимназия
по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов" във
Велико Търново, специалност "Строителство и Архитектура".
В периода 1977-1985 г. получава в България необходимата
основна подготовка за свещеник. На 15 декември 1985 г. е
ръкоположен за свещеник от Негово Преосвещенство епископ
Самуил Джундрин. През 1990 г. дава първите си обети в
Ордена на Отците Францисканци - Конвентуалци, а вечни
обети на 15 декември 1993 г. Служил е в енориите в гр.Белене и
в с.Трънчовица.
На 18 октомври 1994 г. е номиниран от папа Йоан Павел II за
Никополски епархиен епископ. На 6 януари 1995 г. е
ръкоположен в римската базилика "Св.Петър" във Ватикана от
Негово Светейшество папа Йоан Павел II, в съслужие с
кардиналите Джовани Батиста Ре и Хорхе Мария Мехиа.
Монсеньор Петко Христов е председател на католическата
благотворителна организация Каритас-България. Член е на
Междуритуалната Епископска Конференция и председателства
Комисията за институтите за богопосветен живот и обществата
за апостолически живот, Съвета за подпомагане на единството
между християните и Съвета "Cor unum".
На многая лета, Владико!
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Отец Валтер

Вярата и
постоянството

Често, когато мислим за хора, упорити
във вярата докрай, си представяме необикновени герои, които
са извършили героични дела. Обаче, в действителност
постоянството се изгражда и реализира чрез малки и ежедневни
действия.
Ако вярата е стълбът на духовния живот, постоянството
осигурява необходимите камъни за изграждането на сградата.
Но който изтърпи докрай, ще бъде спасен. (Матей 10,22); Но
който устои докрай, той ще бъде спасен (Матей 24,13)
И аз съм уверен в това, че Този, Който започна у вас доброто
дело, ще го завърши до деня на Исус Христос (Филипяни 1,6)
Избрах два текста, които показват здравия библейски баланс,
който съществува между човешката отговорност и
суверенитета на Бога. От една страна имаме увещание да бъдем
постоянни, от друга имаме обещанието, че самият Бог ще ни
доведе до финала.
От една страна имаме Исус Христос, който ни приканва много
ясно да вземем предвид разходите, свързани с това да го
следваме като негови ученици и да останем непоколебими във
вярата, въпреки всички трудности, които можем да срещнем.
От друга страна, Павел, който ни насърчава, напомняйки ни, че
ако Бог започне дадено дело, той не го оставя незавършен, че
ако нещо започне, то и го завършва.
Упоритост като знак на истинския християнин.
Но който изтърпи докрай, ще бъде спасен. (Матей 10: 22;
24:13); Но който устои докрай, той ще бъде спасен (Матей
24,13)
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Тези думи бяха адресирани от Исус към учениците му два пъти.
Първият път беше, когато Исус изпрати дванадесетте апостоли
в различните градове на Израел да научат, проповядват и
лекуват в името на Исус Христос. Вторият път беше по повод
последната дълга пророческа реч на Исус относно събитията от
последните времена, които предшестват неговото завръщане на
земята.
Много от вас са християни отдавна и знаете много добре колко
тежка е битката в живота на християнина понякога, колко е
трудно да се спечели борбата срещу греха. Животът на
християнина е в някои отношения непрекъсната битка, а
понякога може да изглежда невъзможно да се упорства.
Може би сега сте в труден период, в който се чувствате като да
викате като Свети Павел:
Нещастен човек съм аз! Кой ще ме избави от това тяло, което
ме води към смърт? (Римляни 7,24)
И все пак постоянството във вярата не е опит, запазен само за
малцина, за тези, които имат силата да останат верни, това е по-
скоро опитът, общ за всички истински вярващи. И това също
трябва да бъде, защото вярата е непрекъснато ходене подир
Исус, с възходи и падения, с радости и трудности, с щастливи
моменти и периоди на опустошение.
Думите на Исус ни напомнят, че вярата е нещо текущо, живо,
което се отразява на целия ми живот до края. Колкото е красиво
и назидателно да чуем свидетелството за това как някой се е
обърнал към Бога, още по-красиво и назидателно е да чуем как
хората се трансформират и променят дори след двадесет или
тридесет години вяра, въпреки препятствията, трудностите и
предизвикателствата, за да бъдат все по-близо до Бога.
Казано по-ясно: постоянството във вярата е може би един от
най-конкретните и надеждни външни признаци като
доказателство за истинско обръщане. Самият Исус ни казва:
И тъй, по плодовете им ще ги познаете (Матей 7:20).
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Но не мога да видя плодовете в човек, като ги наблюдавам само
за един ден и дори и след няколко седмици няма да успея, да
установя истинското духовно състояние на човек.
Човек, който твърди, че е вярващ, ще демонстрира това чрез
постоянство през целия си живот, въпреки изкушенията,
трудностите и предизвикателствата, с които ще се сблъска в
своето пътуване с Бога. Постоянният християнин не е вярващ,
който никога не допуска грешка или който никога не греши, а
ученик, който независимо от всичките си слабости или
трудностите, през които може да премине, непрекъснато се
опитва да изпълнява волята на Бог.
Да издържиш докрай означава да си готов да си позволиш да
бъдеш изпитан от Божието Слово до последния дъх. Това
означава да позволим на Светия Дух да проникне в сърцата ни,
за да ни покаже къде грешим. Това означава да позволим на
Божията любов отново да насочи сърцето ни към прошка, за да
премахнем всеки корен на горчивината.
Или както би казал апостол Павел:
Затова, който мисли, че стои здраво, нека гледа да не падне.
(1Коринтяни 10,12)
Враговете на постоянството
За съжаление в живота на всеки вярващ има много врагове на
постоянството. Бих искал да ви представя няколко, като ви каня
да размислите върху тях.
Да вземем света като пример. Светът няма да се колебае да
посрещне този, който се е изповядал като християнин и който
решава да се върне към предишния си живот. Вашите
невярващи приятели могат първоначално да ви се присмеят за
това, че се държите като християнин или, че подкрепьте
определени чужди за тях ценности, но те ще се радват да ви
„простят“, ако самите вие се върнете и станете, както преди,
оставяйки вярата си.
Светът има една цел: да ни накара да спрем християнското си
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пътуване и да ни покани да се радваме на удоволствията, които
може да ни предложи, за да търсим удовлетворение в тях.
Светът, вашите невярващи приятели, колегите ви от работа или
това, което светът може да ви предложи, може да ви задържат
срещу постоянството ви да следвате Христос без компромиси.
Виждате ли този риск в живота си? Дори и в малките неща?
Вторият враг на нашето постоянство са нашите лоши
наклоности, които ще продължат да иска да ни убеждава, че
християнското пътуване е твърде тежко, че е време да спрем с
всички тези скучни морални изказвания, които отнемат всяка
малка радост, че би било по-добре, ако можете да правите
неща, които Библията забранява, че не е толкова лошо, ако го
правя само този път ... или че всички го правят. Има ли
интереси, хобита или дейности, които биха могли да ви накарат
да прекарвате все по-малко време с Исус?
Не на последно място, дяволът пристига, като трети враг.
Понякога той ще се опита да ви убеди, че Бог не се интересува
от вас, че няма време за вашите глупости или че няма Бог, за
когото си струва да се откажете от толкова много неща. Той ще
ви каже, че сте луди, ако държите да упорствате.
Ако не успее да унищожи нашето постоянство във вярно
служене на Господа, той ще се опита да ни попречи да
упорстваме в страданието. Той ще говори с нас, както правеше
съпругата на Йов със съпруга си, след като Сатаната го удари с
ужасна болест:
Ти все си още твърд в непорочността си? Похули Бога и умри!
(Йов 2,9)
Той ще се опита да атакува нашето постоянство в ангажимента,
който поехме пред Господа. Може да бъде ангажимент, който
сте поели за пример пред колегите от работата или да се
държите правилно и честно. Той ще се опита да постави под
въпрос обещанието ви да бъдете верни на съпруга/та си, докато
смъртта не ви раздели.
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Ще се опита да ви накара да повярвате, че е загуба на време да
се ангажирате винаги да прощавате на братята, които ви
нараняват или разочароват. Ако любовта в църквата изстине, а
вие останете ревностни, Сатаната ще ви напомни, че е много
по малко уморително да имате приятели по света, отколкото
винаги да търпите едни и същи хора в църквата, които, между
другото, никога не бихте избрали за свои приятели.
Но който изтърпи докрай, ще бъде спасен. (Матей 10,22); Но
който устои докрай, той ще бъде спасен (Матей 24,13)
Тези думи на Исус са предупреждение да не забравяме, че
вярата не е проблем, който се ликвидира с решение, взето
преди години. Доказателството, че сме истински християни,
даваме постоянство, макар и с възходи и падения, в това да
живеем в отношения с Исус Христос, което се проявява в
желанието да живеем живот в подчинение на Божиите
заповеди.
Нашата голяма сила
Но сега стигаме до утвърждаването на апостол Павел:
И аз съм уверен в това, че Този, Който започна у вас доброто
дело, ще го завърши до деня на Исус Христос (Филипяни 1,6)
В този стих Павел ни казва, че ако не е Бог Този, Който води
едно нещо, това нещо никога няма да се осъществи. Ако
мислим за християнския живот като дълго тичане, в което е
необходимо постоянство, за да постигнем целта, можем да
кажем, че по пътя, който ни води от греха към рая, всяка
стъпка, която предприемаме, е подкрепена от Божията
благодат и сила.
Тук ясно виждаме, че спасението е дело на Бога, а не на човека.
Той вижда края, от самото начало. Той е всемогъщ; ръката му
не е твърде къса; нищо не му е твърде трудно. От момента на
създаването на света Бог знае обстоятелствата, при които бихте
се озовали, от самото начало той предсказва твърдостта на
човешкото сърце и нестабилността на човешката любов.
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Обещанието е, че в деня, когато Христос се завърне, доброто
дело, което Бог започна във вас в деня на вашето обръщане, ще
бъде напълно завършено. Господ Исус ви призовава да бъдете
постоянни във вашия път на вярата, но винаги знаейки, че
силата Божия е с вас, че Светият Дух е до вас, насочва ви и ви
дава сила.
Ако вероятно преминавате през период на временна духовна
депресия, когато ви се струва, че Бог е далеч или ако
трудностите, пред които сте изправени, изглежда невъзможни
за преодоляване, помнете това:
Исус Христос е същият вчера, днес и навеки (Евреи 13,8)
Ако обаче в тази фаза на живота си се почувствате особено
близки до Господа и видите как той работи в живота ви, тогава
можете да бъдете щастливи, защото ако той е започнал това
дело у вас, той ще го развие още повече. Ако той ви е призовал
да му служите, да му свидетелствате, ако ви е поверил
специална задача или ако ви е дал конкретни дарове, радвайте
се, защото това означава, че той извършва делото, което е
започнало във вас по време на обрещането ви.
Видяхме, че враговете на нашето постоянство са много. Но в
същото време имаме обещанието, че самият Бог ще ни доведе
до финала. След това нашето постоянство ще бъде
доказателство, че ние наистина ходим с Бога и можем да сме
сигурни, че ще упорстваме до края, защото Бог ни е обещал
това.
Въпреки, че понякога може да имате впечатление, че Бог крие
лицето си от вас, можете да сте сигурни, че той не е спрял да ви
обича. Бъдете постоянни и ще видите да расте още повече
делото, което Бог вече е започнал във вас!
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Сестра Терезита

Двата ангела

Един ден два пътуващи ангела спряха да
пренощуват в къщата на богато  семейство.

Това бяха хора, които имаха много, но не предложиха на
ангелите  да спят в стаята за гости. Всъщност те дадоха на
ангелите само малко пространство навън, върху  твърдата земя
под асмата пред къщата. Докато си приготвяха, доколкото
можеха, легло на земята, по-старият от ангелите видя дупка в
стената и я поправи.
Когато младият ангел го попита защо, той само отговори:
"Нещата не винаги са такива, каквито изглеждат."
На следващата нощ двойката ангели потърси подслон в къща на
много бедно, но много гостоприемно семейство. Те бяха
посрещнати от селянин и жена му. След като споделиха
малкото храна, която имаха с ангелите, селяните им отстъпиха
леглата си, където пътниците най-накрая можеха да си починат
удобно. Когато на следващата сутрин слънцето изгря, ангелите
завариха  мъжа и жена му обляни в сълзи.
Единствената им крава, единственият им източник на поминък,
лежала мъртва в полето. Младият ангел се ядоса много и
попита по-възрастния  как е могъл да допусне подобно нещо.
Обвини го: „На първия човек, който  имаше всичко, ти направи
услуга.
На това семейство толкова бедно, но готово да сподели всичко,
остави кравата да умре! "
„Нещата не винаги са такива, каквито изглеждат!“ отговори
ангелът „Когато бяхме в двора на вилата, забелязах, че в
стената е скрито злато, което може да бъде открито
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благодарение на тази малка дупка. Тъй като този човек беше
толкова алчен и обсебен от парите, аз поправих тази дупка,
така че той да не може да намери това богатство".
- Снощи, когато спяхме в кревата на селянина,  Ангелът на
смъртта  дойде за жена му. Дадох му кравата вместо нея.
Нещата не винаги са такива, каквито изглеждат ...

Често се оплакваме от Бога и от хората, защото  ни се
случват неща, които не искаме.
Но малко вяра би била достатъчна, за да открием
божествената воля ...

На 23 януари в гр. Русе обща молитва за единението на
християните е била отслужена в 18.00ч. в Евангелската
Методистка църква. В нея се включиха католици, протестанти
от методистката и баптистката църкви и верни от Арменската
православна църква.


