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О. Валтер Горра

Коронавирус не спира
нашата вяра в Исус Христос

Всяка година преди Великден приготвям нашия бюлетин
„Заедно“ в помощ на подготовката, за да изживеем по-добре
великата седмица и нейните Литургии, особено за Връбница и
великите дни - Сряда (освещаването на маслата), Четвъртък
(Тайната Вечеря), Петък (Страдание Исусусово), Събота вечер
(Пасхално Бдение), Неделя (Великден). В програмата бяха
включени и изповедите и Причастието по домовете на болните
и възрастните. Обикновено за Великден, или веднага след него
се програмират и кръщенията. По принцип, всяка година
бяхме свикнали на всичко това.
Тази година, вече от един месец, нещата се движат по
извънреден начин, заради Covid 19, по-познат като
Коронавируса, и по този начин ще вървят още неизвестно
време.
Продължаваме да се молим, и да просим милосърдието от
Бода, да минава скоро тази световна извънредна ситуация, за
да се върнем към нашите обикновени действия, с обновен дух.
Всичко, което ще намерите написано в тези страници на
бюлетина, трябва да бъде четено с точни очи, въз основа на
следните упорни точки:
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* Другият не е опасен за мен! Защото и аз мога да бъда носител
на вируса без да знам, без симптоми! Мерките, които се вземат
са за взаимно уважение и за да победим вируса всички заедно с
отговорност, и всеки да изпълнява това, което е нужно за
момента.
* Много е важна и друга гледна точка, да се научим да
разгледаме нещата от положителна страна: ние не се страхуваме
от болестта или смъртта, но ние обичаме живота и го пазим,
защото е дар от Бога и на Него сме благодарни.
Нашето общение в Църквата става все по-силно духовно, между
всички тези, които участват на литургиите и тези които стоят
вкъщи. Взаимната молитва е много важна в момента, за нашия
град, за България, за целия свят.
Извънредното положение, предизвиквано от коронавируса е
валидно и за Църквата и в начина на изживяване дори на
Тайнствата. Ще намерете статии, за Изповедта и за
Причастието: Как да ги приемаме през този период. Бог действа
винаги и Той по извънреден начин, там където обикновеното не
може. Бог няма никога да ни остави сами и без Неговата
Благодат.
Нека да използваме това време та нашата вяра да стане по-
силна, да се уповаваме напълно на Бога и да молим често с
думите на апостолите: „Господи, усили у нас вярата!“
Приятно четене

Как да изживеем нашето общение в Църквата

Преди всичко искам да споделя с вас, каква е организацията в
нашата църква през тези дни. От 8 март постепенно намаля броя
на верните, които участват на неделната литургия (около 50
души на 8 март, 20 на 15 март, 10 на 22 март), както също на
тържествата Свети Йосиф и Благовещение. През седмицата на
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литургиите има почти винаги няколко души, които участват,
освен сестрите и аз.

Взехме мерките за онези, които участват в църквата, и
мислихме за онези, които не идват. Ето няколко важни неща, с
които искам да се запознаят всички:

Църквата е отворена сутрин  от около 8.00ч до вечерта до
19,00ч. Така даваме възможност на всеки, който иска да влиза в
църквата и да се моли. Литургиите отслужвам всеки ден по
обикновената програма, с изключение че, нямаме литургии в
параклиса, а само в църквата: понеделник, вторник и петък от
18.00ч, сряда четвъртък, събота и неделя от 10.00ч. Половин
час по рано има броеницата или кръстен път. Хората, които
искат могат да участват на литургиите в църквата, спазвайки
дадените насоки: 1) В църквата не се поставя осветена вода на
входа; 2) Да се сяда по пейките на разстояние, не повече от
двама души на големите пейки, и по един на малките. Може да
се сяда само през пейка, оставайки редици свободни пейки
между заетите. Те са отбелязвани с табела; 3) В началото на
литургията всеки трябва да си дезинфекцира ръцете, така също
преди да се вземе Светото Причастие. Дезинфектант е осигурен
от нас; 4) През време на литургията обреда на помирение е без
ръкостискане и прегръдки, само от далеч и без да има никакъв
контакт с останалите хора; 5) Светото Причастие задължително
се взема от свещеника в ръцете а не в устата. Причестяващият
от ръката си слага Светото Причастие в устата си пред
свещеника. Да се подреждаме за Причастието, оставайки
предпазната дистанция от останалите верни; 6) В края на
литургиите, да спазваме дистанцията и да излизаме без да се
натрупваме в антрето на църквата.
От 16 март всеки ден литургиите се пускат на живо (и на запис)
по Фейсбук, в моя профил Valter Gorra. Всеки може свободно
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да ги следва от къщи и няма нужда да се иска приятелството с
мене по Фейсбук (разлика е че, приятелите ще получават
съобщение че започва събитието на живо).
Често има и други моменти за молитва, в които можете също да
се включите от къща. Тези други събития всеки път ще бъдат
съобщавани предварително на моя профил.

Всички тези гореописаните точки помагат достатъчно за
общото служение. Всеки ден, на живо или на запис, доста хора
участват и в същото време можем да продължаваме нашето
общение. Искам да благодаря на всички тези, които идват и
тези които ни следват по интернет, надявайки се, че броят им
ще се увеличава.

И точно за това искам да говоря сега: не знаем колко време ще
продължи тази извънредна ситуация, но вече съм сигурен че, за
великите празници ще бъде така, както живеем сега. Всеки ден
е различно, и това, което в момента пиша и е валидно, може да
изисква промени.

За Великата Седмица

Насоки за Великата Седмица: Да кажем веднага, че всички
литургии ще бъдат предадени на живо, както горе и описано.
Искам да помоля, роднините на по-възрастните хора, които
нямат техника, поне с телефон или с таблет да съдействат,
за да могат да участват на тези литургии. Това ще бъде за
тях един голям жест и дар.

Връбница – неделя 5 април, Свята Евхаристия от 10.00ч
(9.30 броеница): Надявам се че, ако има повече хора, ще можем
да спазваме горните предписани насоки за дистанция между
хората в църквата, където ще започнем, обреда на литургията с
благослов на върбата. Обикновено го правим навън в двора с
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шествие, но този път няма да бъде по този начин. За тези, които
няма да дойдат, ще осигурим върба, която ще им занесем през
Великата Седмица, заедно със Светото Причастие, за Което ще
пиша отделно на следващата страница на този бюлетин.

Велика Сряда – 8 април, Освещаване на Маслата: тази
Литургия ще бъде отслужена от Епископа, само с участването
на свещениците и сестрите от епархията. За сега няма
официален час, но вероятно, ще бъде в 11.00 в резиденцията на
Епископа. Надявам се че, ще можем да я предаваме на живо за
вас.

Велик Четвъртък – 9 април, Тайна Вечеря, от 18.00ч (17.30
броеница): тази Литургия ще бъде отслужена без обреда на
миенето на краката на хората, които представляват 12-те
апостоли. След Литургията ще има Обожаване.

Велик Петък – 10 април, Възпоменание на Исусовото
Страдание, от 15.00ч: по принцип служим тази литургия по-
късно (18.00ч) за да даваме възможно и на тези, които работят
да участват. Тази година и работата на хората е ограничена,
затова решихме да отслужим литургията на Страданието и
Смъртта на Исус точно в часа, в който е станало, т.е. в 15.00ч.
И тук ще ограничим обреда: няма да извършваме обожаването
на кръста със целуване, а само от мястото, където ще седим.
Кръстният Път, след литургията, ще  следваме от мястото си,
без да обикаляме църквата с Кръста пред 14-те картини на
спирките.

Велика Събота – 11 април, Пасхално Бдение, от 19.00ч:
започвайки от часа на служението, преместено много по-рано и
по светло, промените в тази литургия ще бъдат доста. Молим
всички участващи на тази литургия да пазят дистанция с
останалите дори и навън, както в църквата. Запалването на
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свещите от вярващите от Пасхалната Свещ, преди да се влиза в
църквата от двора, да се направи спокойно, без да се
натрупваме пред вратата на църквата. Броят на четивата за
Пасхалното Бдение по принцип са седем от Стария Завет, осем
Псалми, едно четиво от Новия Завет и Евангелието. Тази
година тези четива ще бъдат намалени по този начин: три
четива от Стария Завет, четири Псалми, четивото от Новия
Завет и Евангелието.

Великден - Неделя 12 април, Свята Евхаристия от 10.00ч
(9.30 броеница): за тази литургия няма големи промени, освен
тези, които написахме вече за всяка литургия.

Тази година, как ще се изповядваме?

Темата е много важна, особено преди Великден, когато повече
хора се изповядват, особено тези, които участват редовно на
Неделните Литургии. Нужно е да се разбере добре начина, по
който ще действа Църквата в този или подобни случаи.
Преди всичко, да кажа, че аз съм на линия за всички тези
които искат да се изповядват по обикновен начин със
свещеник. Ще вземаме необходимите мерки, ще изповядвам в
по-високи помещения, с маска, и след всяка изповед ще
дисинфектираме помещението. Така тези, които искат,
заповядвайте в църквата, по-добре е да се обадите по-телефона
за да организирам вашите изповеди, без да чакате.
Сега минаваме на извънредна изповед, която се надложи за
някой хора през тези дни.
Вече дадох някой насоки през проповедта в Литургията на 24
март (можете да я чуете пак на запис в моя профил Фейсбук,
Valter Gorra), но сега ще разгледаме подробно и ще дам един
образ на обреда изповед в този случай.
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Докато при нас в Европа, в нашата епоха, е нещо ново, по света
много често има ситуации, които са извънредни и затова
Църквата е готова с решенията.
Ето два параграфа от Катехизиса на Католическата Църква
(ККЦ), които ще ни помогнат да разберем какво се случва в
този случай.
1451 Съкрушението заема първо място сред действията на
каещия се. То е „страдание на душата и отричане от
извършения грях заедно с решението да не греши повече за в
бъдеще".
1452 Когато съкрушението произлиза от любов към
възлюбения към Бога, то се нарича „съвършено" (съкрушение
от любов). Едно такова съкрушение води до опрощаване на
опростителните грехове; то получава също и прошка за
смъртните грехове, ако е съпроводено от твърдо решение да се
прибегне при първа възможност до свещенодействената
изповед.
След като прочетохте това, имам въпрос към вас: един човек
вкъщи се приготвя за изповедта, признава всичките си грехове
и се разкайва за тях, и така отива при свещеника за да се
изповядва. Излиза от къщата си и докато върви умира от
инфаркт. На този човек опростени ли са греховете? Естествено,
да! Защото съкрушението, придружено от намерението да се
изповяда примири човека с Бога, дори преди действително да
бъде прието това тайнство.
Божата Благодат не действа само по обикновен начин (чрез
Църквата и чрез Тайнствата), но в крайни случаи дори извън
нея и тях. Само да ви припомня, че в случаи на опасност за
живота на едно новородено, всеки човек може да го кръщава в
името на Църквата, дори не християните. Това е само един
пример, но казуистиката е много широка. При изповедта се
говори и за общо опрощение на всички вярващи, когато няма
време са самата изповед: представете си самолет, който пада от
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10.000 метъра и над него има свещеник, който ще има само
време да опрости греховете на всички без да слуша изповедите,
само чрез тяхното съкрушение и с тяхното обещание, че тези,
които се спасяват ще отидат веднага при свещеник за изповед.
Това е поради принципа, че Църквата трябва да има винаги
предвид Спасението на душите, което е за нея върховен закон.
Сега да разгледаме настоящата ситуация: заради коронавирус,
има много хора в болници, много хора които стоят вкъщи, има
хора, които излизат само за необходими неща, има хора, които
заради професия отиват на работа но спазват мерките в
общението с останалите хора и т.н. С една дума можем да
кажем няма нормално общение между хората и заповедите на
държавите ни карат да стоим на дистанция един от друг. Как е
възможно днес да се изповядваме, без да изложим на риск
вярващите и свещениците? Именно затова Църквата признава,
че този период прави изповедта невъзможна и влизат в сила
извънредни решения.
Трябва, обаче да ги вземаме на сериозно!
Ето основните принципи:
Каещият се признава силно желание за изповед;
Каещият се обещава, че при първа възможност ще се изповядва
с първия свещеник, който той намери (за валидността не може
да се отлага във времето);
Каещият се приготвя себе си сериозно и дълбоко за изповедта с
помощта на Светото Писание и на Катехизиса за етиката и
морала;
Каещият се изброява греховете пред Бога и се разкайва за всяко
нещо извършено от него с мисли, думи, дела и опущения, и за
всичко, това което в живота му не отговаря на християнската
вяра;
Каещият се не крие от Бога нито един от направените от него
смъртни грехове
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Каещият се се отказва от всяко зло, което той изживява, и от
всяка нередна, според християнството, ситуация в която той
живее;
Каещият се обещава да не пада повече в грях;
Каещият се изпросва от Бога милосърдие и прошка за
изброените от него грехове;
Добре е каещият се да решава покора, т.е изпълнението на
някои действия за „удовлетворение” с оглед да се поправят
щетите, причинени от греха, и да се възстановят навиците,
присъщи на Христовия ученик.

Пример за обред при този вид изповядване

Как може да се извърши изповедтта при тези ограничения.
Това е един пример, каещият се човек може да го изпълни по
друг начин, спазвайки гореописанте принципи. Същата схема
може да се прилага при подготовката на всяка следваща
изповед пред свещеник.
Каещият се човек намира място в къщи, или друго място,
където спокойно, ще отдели време за изповедта, която е добре
да започва с благодарност към Бога за всичките благодеяния,
които самия той е получил.
След това споделя на Бога своята радост за тази изповед и иска
от Него благодатта да се изповядва добре и обещанието да се
изповядва със свещеник при първа възможност.
След това чете откъс от Светото Писание. Предлагам
Евангелието от Лука (15,11-24), но всеки може да избира
друго.
Онова време Исус каза тази притча: един човек имаше двама
сина; и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела,
който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след
много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна
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страна, и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след
като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна, и
той изпадна в нужда; и отиде та се пристави у едного от
жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да пасе
свини; и той бе петимен да напълни корема си с рожкове, що
свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си,
рече; колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз
от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му
река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече
достоен да се нарека твой син; направи ме като един от
наемниците си. И стана, та отиде при баща си. И когато беше
още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече,
хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко,
съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да
се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-
хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и
обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното теле: нека
ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя,
изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят.
Каещият се остава в тишина, размишлявайки върху тази притча
на Исус и започва да признава своите грехове.
След като изброи пред Бога всичките грехове се разкайва
дълбоко за тях. Всички тези грехове, трябва после да се
изповядват пред свещеник, когато ще има възможност.
След това може да се каже „Деяние на Разкаяние“: „Боже мой,
разкайвам се от все сърце за всички мои грехове, защото
грешейки заслужих твоето наказание, защото обидих Тебе,
безкрайно добрия и достоен да бъдеш обичан над всяко нещо.
Решен съм с Твоята помощ да не те обиждам никога повече и
да избягвам случаите на грях. Господи, прости ми и бъди
милостив към мен. Амин.“
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Как да се Причестяваме през тези дни?

Ето друга важна тема, която иска организация. Дори при
извъредна ситуация, Светото Причастие остава най-великия дар
от Бога, от който не можем да се лишаваме, наобратно, през
тези дни е още по-необходимо за нуждаещия се свят, който
страда. Вярно е, че и тук Бог действа и Той по извънреден
начин, чрез това, което се нарича Духовно Причастие.

Духовно Причестяване

Има хора, които не могат да приемат Св.Причастие, било
поради това, че са тежко болни, било защото няма къде да
отидат на литургия, било защото са разведени и са се оженили
повторно, било настоящата ситуация, която не посволява на
всички да участват на литургиите. На всички тях Папа Йоан-
Павел ІІ препоръчва в енцикликата си за Св.Евхаристия да
упражнявят духовното причестяване: „Евхаристията е …
кулминационната точка на всички тайнства, която осъществява
пълното общение с Бог Отец посредством идентифицирането с
Единородния Син чрез действието на Светия Дух. Един
известен писател от византийската традиция изразява тази
истина с мъдростта на вярата: в Евхаристията „тайната (на
общението) е толкова пълна – над всяко друго тайнство, че то
води до върха на всички блага: тук е най-висшата цел на всеки
човешки копнеж, защото тук следваме Бог, а Бог се свързва с
нас в най-съвършеното единство.” Точно затова е добре в
душата да се поддържа трайният копнеж към евхаристичното
тайнство. Така е възникнала практиката на „духовното
Причастие”, установена успешно през столетията в Църквата и
препоръчвана от светите учители в духовния живот. Света
Тереза Исусова пише: „Ако не се причастявате и не участвате в
Светата Литургия, причастявайте се духовно. Това упражнение
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крие много предимства… Така у вас ще се запечата много от
любовта на нашия Господ.”

За тези, които през тези дни участват на литургиите по
интернет и за тези, които дори нямат тази възможност, каня ги
да приемат този дар от Бога за духовното причестяване:

* Който участва на литургия по интернет в момента на Светото
Причастие;
* Който няма възможност да участва дори на тези литургии по
интернет, след като сами се приготвят духовно с обикновените
обреди на Литургията (особено покаяние и със Светото
Писание);

да кажат тази молитва за духовно приемане на Св.Причастие:

О, Исусе, вярвам, че Ти присъстваш в Пресветото
Тайнство. Обичам те повече от всичко и душата ми копнее
за Теб. Понеже не мога да Те приема в Светото Причастие,
Те моля, ела поне духовно в моето сърце. Искам да Те
прегърна и духовно да се съединя с Теб. Не допускай някога
да се отделя от Теб. Амин.

Причестяване през Великата Седмица

Освен този начин на Духовното Причестяване, искам да дам
възможност на всички тези, които го желаят, да ги
причестявам с Тялото Христово.

Тука говоря за всички тези, които няма да дойдат в
църквата за литургиите на Великата седмица. За тях ще се
организираме по този начин:

Преди всичко, самите вие ми се обадете и за да покажете
вашето желание за Причастието (о. Валтер тел. 0888 32 62 64
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или с. Йола тел. 0882 71 88 34).

Подготовката за Причастието ще бъде направена лично от вас
предварително, или чрез участането на литургията по интернет,
или с обреда, който предлагам тук по-долу.

По този начин, аз ще дойда при вас, можем да се срещнем
пред вашия блок или пред вашата врата, без аз да влизам
във вашия дом. Бидейки вие вече готови с предварителна
подготовка, аз само ви давам Светото Причастие и благослов.
Също можете да идвате готови в църквата и по същия начин да
приемате Светото Причастие, извън литургията, по всяко време
(добре е да се обадете предварително).

По този начин ограничаваме контактите.

Преди да ви давам Светото Причастие вземам санитарните
мерки, дефекцирайки моите ръце, и ще имам маска пред
устата, за да намаляваме опасността.

Как да се приготвим за Светото Причастие

Участвайки, на живо или на запис на една от литургиите, които
можете да намерете в моя профил във Фейсбук.
Следвайки следната схема:
В името на Отца, на Сина и на Светия Дух. Амин!
Акт за покание: Изповядвам пред Всемогъщия Бог и пред вас,
братя и сестри, че много съгреших с мисли, думи, дела и
опущения. Моя вина, моя вина, моя преголяма вина. Затова
моля Блажената Мария, всякога Дева, всички ангели и светци,
и вас, братя и сестри, да се молите за мене пред Господа, нашия
Бог.
Светото Писание: Можете да избирате четивата на деня (може
да ги намерите посочени в малкия календар) или избран от вас
откъс от Библията, или откъса, който сега ви предлагам от
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Евангелието според Йоан (5,35-58):
Онова време Исус рече: Аз съм хлябът на живота; който
дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене,
няма да ожаднее никога. Но казах ви, че и Ме видяхте, и не
вярвате. Всичко, що Ми дава Отец, ще дойде при Мене; и който
дохожда при Мене, няма да го изпъдя вън; защото слязох от
небето, не за да върша Моята воля, а волята на Отца, Който Ме
е пратил. А волята на Отца, Който Ме е пратил, е тая: от
всичко, що Ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в
последния ден. Тази е волята на Оногова, Който Ме е пратил:
всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен; и
Аз ще го възкреся в последния ден. Възроптаха против Него
юдеите, задето рече: Аз съм хлябът, слязъл от небето. И
казваха: не Тоя ли е Исус, Иосифовият син, чийто баща и майка
познаваме? Как тогава Той казва: слязох от небето? Исус им
отговори и рече: не роптайте помежду си. Никой не може да
дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил; и
Аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано: "и
ще бъдат всички от Бога научени". Всякой, който е чул от Отца
и се е научил, дохожда при Мене. Това не значи, че Отца е
видял друг някой, освен Онзи, Който е от Бога; Тоя именно е
видял Отца. Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, има
живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана в
пустинята, и умряха; а хлябът, който слиза от небето, е такъв,
че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязъл от
небето; който яде от тоя хляб, ще живее вовеки; а хлябът, който
Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света.
Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки: как може
Той да ни даде плътта Си да ядем? А Исус им рече: истина,
истина ви казвам: ако не ядете плътта на Сина Човечески и не
пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде
Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен, и Аз ще го
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възкреся в последния ден. Защото плътта Ми е наистина храна,
и кръвта Ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие
Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него. Както Мене е
пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене
яде, ще живее чрез Мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не
както бащите ви ядоха маната и умряха: който яде тоя хляб, ще
живее вовеки. Това е Слово Господне.
Отче наш, който си на небесата...
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай
ни.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай
ни.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, дари ни
мир.
Господи, не съм достоен да дойдеш в мене, но кажи само
една дума и душата ми ще оздравее.
Когато дойда, след като се уговорим за час и място, ще
премете в ръцете Тялото Христово, казвайки Амин! Ще го
поставите в устата, ще ви благославя и ще се прибирате вкъщи,
оставайки известно време в тишина, благодаряйки Бога за този
Велик Дар на Светото Причастие.

Заедно със Светото Причастие ще ви донеса и върбата от
Литургията на Връбница.
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Ето, сега е благоприятно време,
ето, сега е спасителен ден

За тях бяхме чували само в учебниците по
история. Представяхме си ги, четейки в романи и филми. Бяхме
ги опознали, когато под различни форми те се разпространяват
в далечни страни, в по-бедните, но все още далеч от нас. Преди
няколко години достигнаха много близо, но те бяха проверени
и изчезнаха доста лесно. Наричали сме ги в различни периоди
чума, ебола, луда крава, спин, птичи грип и с други имена. Това
са епидемии.
За последната научихме чрез новините и интернет, когато в
„далечен“ Китай цели метрополиси, с население по-голямо от
това на България, бяха затворени под карантина. Веднага
научихме името, което е доста показателно: Коронавирус, като
царица. Интерисуваше ни какво се случва, но това не ни
притесни много. Беше средата на януари, точно преди малко
повече от два месеца, в „далечен“ Китай.
Тогава изведнъж открихме, че вече е пристигнала в Италия, а
след това в Испания и после в Германия, Франция и т.н., а също
и в България, тук при нас.
Вече не е далеч. Вирусът стигна до тук с авторитета си даден от
короната, която носи. Научихме и научното име, което му беше
дадено: Covid-19.
За това кратко време се заговори за произхода му, като всеки
казва своето мнение: „това е работа на китайска лаборатория“,
а не „на американска“, „всъщност руска“…
Струва ми се, че всичко това отново отразява жаждата на
човека да може да контролира и предсказва всичко и да не бъде
зависим от нищо друго, освен от самия себе си: „аз съм
господар на съдбата си: аз съм капитанът на душата си“. Колко
са красиви тези думи, но колко са опасни!
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И все пак през последните години природата ни показа, че не
можем да контролираме и предсказваме всичко. Не всичко е в
нашите ръце. Дори „богинята“ икономика показва своите
ограничения, заради начина по който сме я създали и мислим.
Вместо това най-накрая започнахме да мислим и вярваме, че
природата се бунтува срещу нашите действия, и да мислим че
нещо в този прогрес не е съвършено: Чуството на
безнаказаност, чувстваме се като Бог.
Оказва се, че отново преживяваме реалността на Адам и Ева,
онази история, която опростихме и се шегувахме на
наказанието, понесено за взета от дървото „ябълка“. Но това е
нещо много по-сериозно от ябълка, това е най-голямото
изкушение: „но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви
се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и
злото“ (Битие 3,5).
Да станем като Бог! Да заемем неговото място и да преценим
кое е лошо и кое е добро!
Това не е изкушение, което се представя само на невярващите,
на атеистите, но това е изкушение, което включва и нас,
християните, които, понякога или често, създаваме Бог по наш
образ и подобие.
Какво трябва да научим от този урок, който ни дава природата?
Нека започнем отново от думите на Пепеляна Сряда, взети от
второто писмо на св. Апостол Павел до Коринтяните: „ето, сега
е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден!“ (2Кор 6,2)
Това, което трябва да разберем: Пред цялото човечество, пред
всеки човек е поставена възможността да се вгледа в себе си, да
преоткрие какво всъщност е човека наистина. Какви са
способностите му, какви са ограниченията му. Да преоткрие
истинското значение на напредъка и до къде да стигнем; дали
сме прескочили границите или не; дали, ползвайки понятието
дадено от Ницше в книгата „Тъй рече Заратустра“, станахме
„Свръхчовекът“ – концепцията за човек, преодолял себе си и
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достигнал състояние на свобода и творчество, който създава
свои собствени ценности и танцува в играта на живота по
мелодията на собствената си душа..
Обаче, сега не се чувстваме Свръхчовеци, Супергерои:
затворени сме в къщите си. Ние сме в нашата пустиня, в
пустинята, където Бог накара хората, водени от Мойсей, да
преминат, за да стигнат до Обещаната земя. Пустинята беше
мястото, където Израил откри истинската си идентичност.
Сега сме в тази пустиня. Нека да не губим време само и
изключително за мислене, за коронавируса. Да се вгледаме
вътре в себе си, в човечеството, в света, да видим небето,
нашите дейности ... с нови очи.
Затова предлагам да започнем отново от двете изречения, които
придружават обреда на пепелта в началото на Великия пост:
• помни, човеко, че си прах и в прах ще се превърнеш: Сега и
тук в тази ситуация ще можем да открием истинската си
идентичност, тази на чедата, обичани от Бога, с нашите
ограничения, с нашите слабости, нашите грехове, като прах, но
все още Божии деца, неговите създания, за които Той даде
живота си.
• покайте се и вярвайте в Евангелието: Преоткрийте истинското
си съществуване, преоткрийте Бога, преоткрийте любовта Му,
преоткрийте Евангелието, преоткрийте красотата на истинския
живот в Бога.
Нека преоткрием заедно Него, Създателя, и нас, създанията.
Само ако поддържаме тази йерархия, ще се окажем победители
и можем наистина да предложим бъдеще, което е научило от
настоящето урока, който ни е даден от такова мъничко
същество, невидимо за човешкото око, но което сее страдание и
смърт.
Именно от страданието и смъртта Исус възкръсва и заедно с
Него можем и ние.
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Росица Златева

Икуменическа молитва в Русе
за спиране на заразата от коронавирус

На 26 март в Русе се проведе обща икуменична молитва за
спиране на пандемията от Covid-19. Домакин бе Арменската
Апостолическа православна църква „Св. Богородица“, а към
молитвата се присъединиха свещеници и пастори от
Католическата, Арменската, Баптистка и Методистка църкви в
Русе: отец Валтер Гора, отец Дираир Хадавян, пастор
Владимир Железов и пастор Ивайло Сяров. Темата на
молитвата бе: Бог обича самотния и болния и в Милостта си ги
възстановява чрез поставяне обратно в обществото.

Домакинът отец Дираир започна молитвата с думите: „Скъпи
братя и сестри в Христа, всички ние изживяваме едно трудно
време. За съжаление този вирус, тази зараза взема все повече
жертви и мерките за безопасност изискват да живеем разделени
един от друг, да живеем далеч от обичайните неща, които всеки
ден правим, да се лишим от живота, който сме живели. Аз зная,
че всичко това е временно и навярно много скоро ще приключи
и като духовен пастир реших, че е добре, че е удачно, духовни
пастири на различни християнски църкви да се съберем днес
тук в Арменската църква, за да отправим своите послания към
нашите енориаши, за да разберат всички, че в този труден
момент, който изживяваме, не са сами, че техните духовни
пастири не са абдикирали. Те са със тях, молят се за тяхното
здраве, и се надяваме скоро това време да приключи и ние
отново да се съберем в нашите храмове, за да празнуваме
заедно светлите празници, които предстоят.“
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След тези думи, отец Дираир покани останалите духовници да
отслужат заедно Молебена за здравето на всички вярващи и на
цялото човечество.

Всеки духовник чете текст от Евангелието на Апостол Матей:
12: 22-24; 12: 9-14; 15: 21-28 и 17: 14-21. След четенето на
Евангелието, всеки духовен пастир отправи своята молитва, а
отец Дираир каза молитвата си на арменски език. Моленията на
духовниците бяха за нас вярващите, за нашите грехове, за
болните и за всички, които се грижат за заразените; за всички,
които се грижат за реда в страната и вземат важните решения за
нашето здраве и безопасност, за здраве на всички хора в
България и в света.

В края на молебена пастор Ивайло Сяров каза: „Всичките
пасажи бяха от Евангелието на Матея, свързани с изцеления на
различни хора. Това показва, че Господ Исус Христос се
интересува от човека, интересува се от неговите болести и
достига до самотните, слабите и изолираните, с цел да им
покаже милост и да ги върне обратно в обществото. Затова,
чрез Неговите думи, чрез Неговия живот, ние имаме основания
за надежда, че ние ще излезем от тази криза: по-силни, по-
обединени, по-групирани около Бога, който ще благослови
нашето ежедневие, ще ни върне нашите позиции във бизнеса, в
реалния живот и ще ни опази. Именно по тази причина, ние се
прекланяме пред Твореца, Господаря, Владетелят на този свят
Господ Исус Христос!“

(можете да гледате запис на молитвата в профила Фейсбук
Valter Gorra)
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Амедео Ломонако – Светла Чалъкова – Радио Ватикана

Папата се моли за края на пандемията:
Господи, не ни оставяй на произвола на бурята

Франциск предстоятелства един исторически молитвен момент
пред базиликата „Свети Петър“, с един празен площад, но
следват от католиците от целия свят, все по-заплашен от
разпространението на Covid-19. „Господи, благослови света,
дари здраве на телата и утеха на сърцата“, знаем, „че Ти се
грижиш за нас“, каза папата преди обожаването на Пресветото
Тайнство и Благословията „Urbi et Orbi“, с възможността да се
получи пълна индулгенция
Тази вечер погледът на цял свят бе отправен към един празен и
мокър от дъжда площад „Свети Петър“, обгърнат от една
тишина, в която отекваха милионите молитви и всеобщата
нужда от надежда. Към развълнувания глас на папа Франциск
се присъедини неспокойния полъх на земята, в терзание за
пандемията, която в това Великопостно време, сякаш засенчва
и спира бъдещето. От 18 ч. универсалността на молитвата и
духовното единство придадоха хорален тимбър на надеждите
на Божия народ, с Франциск, мост между нуждаещата се от
отговор земя и небесата, от които да го поискаме. Измъченото,
но отправено в молитва към Бог човечество, изживя това
изключително събитие, предадено пряко по цял свят, от
Ватикан Медиа, чрез средствата за комуникация. Изслуша
Словото Божие, с кадри, които бавно показваха, ридувайки ги,
двете свещени „икони“, скъпи за Рим, и благодарение на
папата, станали известни по цял свят: тази на Дева Мария,
здраве на римския народ, почината от веки в базиликата „Санта
Мария Маджоре“ и дървеното Разпятие, намиращо се в
църквата „Сан Марчело ал Корсо“, който спасява Рим от
„голямата чума“ и пред който Франциск коленичи на 15 март.
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Думите на Франциск след Евангелието, придружени от дъжда,
се свързаха със сенките, но също със светлините от тези дни,
белязани от страдания, страхове и свидетелства за истинска
хуманност, които се разспростира сред нации и Континенти.

„Защо се страхувате? Нима нямате още вяра?“. Господи, твоето
Слово тази вечер ни докосва дълбоко и засяга всички ни. В този
наш свят, който Ти обичаш повече от нас, се бяхме запътили с
голяма скорост, чувствайки се силни и способни на всичко.
Алчни за печалбата, бяхме погълнати от нещата и зашеметени
от бързината. Не се спряхме пред твоите призиви, не се
осъзнахме пред планетарните войни и несправедливости, не
чухме вика на бедните, на нашата тежко болна планета.
Продължихме необезпокоени, мислейки си, че ще останем
винаги здрави в един болен свят. Сега, докато сме в бурното
море, те умоляваме: „Събуди се Господи!“.
Можете да четете пълния текст на проповедта на папа
Франциск в сайта на Радио Ватикана:
https://www.vaticannews.va/bg.html
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Сестра Терезита

Езерцето и гъските

Имало едно време в едно зелено и непокътнато
селско кътче езеро с кристално чиста вода.

Това беше мъничко езерце, почти езеро, но небето се
отразяваше в чистата му вода и го превръщаше в бижу,
вградено в мекия килим от поляни. Слънцето през деня, луната
и звездите през нощта се оглеждаха в бистрото водно огледало.
Върбите на брега, маргаритките и тревата на хълмовете
трепереха от радост от това отражение на небето, слязло на
земята, което превръщаше това отдалечено кътче на света в
малък рай.
Един ден, крякайки и пърхайки,  на брега на езерото пристигна
ято тлъсти и арогантни гъски. Тяхното властно "гра-гра!" и
техните здрави човки нарушиха  тишината и спокойствието на
небесното огледало.
Гъските бяха практични същества, нямаха нищо против шепота
на вятъра и на отраженията в бистрата вода. Десетки се
гмурнаха в езерото и започнаха да  ровят дъното в търсене на
храна. „Хранене и наддаване на тегло“ беше мотото им. Те
пърхаха, замърсявайки всичко и крякаха. Перушина и пръски
полетяха на всички страни. Малките рачета, малките рибки и
всички животни, които  живееха в езерцето в един миг
изчезнаха уплашени от ненаситното гърло на лакомите гъски.
Много финият прах, отложен на дъното, размъти водата.
Клонките, листата и водораслите, които филтрираха и
пречистваха водата в езерото  се разпръснаха.
Вечерта, когато тишината се настани отново над хълмовете,

www.vaticannews.va/bg.html
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първата звезда напразно търсешесвоя дом на земята и луната не
можеше да отрази сребърното си лице върху водата.
Езерцето беше просто  една  воняща и безжизнена кал.
Езерцето беше мъртво.
Вятърът донесе новината на облаците,  облаците - на звездите,
луната и слънцето.
Сред листата на  върбите плачеха червеношийки и чучулиги. В
този край на селото небето вече нямаше да се оглежда в
езерото.
Ти си езерцето! Пази се! Има толкова много "тлъсти
гъски", които се опитват да го замърсят.

Именно от страданието и смъртта
Исус възкръсва и заедно с Него
можем и ние.

Честита Велика Седмица
Честит Великден

от о. Валтер, с. Терезита, с. Йола


