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Като прославя всяка година литургията на Предколедното
време, Църквата прави действително очакването на Месията:
приобщавайки се към дългата подготовка на първото идване на
Спасителя, верните обновяват пламенното си желание за
второто Му идване. Чрез отпразнуване на раждането и
мъченичеството на Предшественика Църквата се присъединява
към Неговото желание: “Той трябва да расте, аз да се
смалявам” (Ио З, 30).
Исус е роден в скромна ясла, в бедно семейство; прости
овчари са първите свидетели на събитието, но точно в тази
бедност се проявява небесната слава. Църквата не престава да
възпява славата на тази нощ:
“Девата днес Вечния ражда
и земята вертеп на Непристъпния принася.
Ангели с пастири славословят
и влъхви със звездата
са на път: защото за нас
роди се Младенецът, превечният Бог!”
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Изглежда вчера беше, когато празнувахме
миналата Коледа и отново сме тук, за да
говорим пак за нея. Беше в брой 16 на януари 2003г. когато
писах статия, говорейки за времето дадено от Бога за нас и как
да бъде използвано за Него. Към тази тема има отношение
литургичната година, за която искам да ви говоря в тази статия.
Вече знаем, че литургичната година започва с първата неделя
на предколедното време и свършва със седмицата на Христос
Цар в месец ноември. Когато ние казваме, че Бог е станал
човек, това означава, че Той влезе в нашето време и още
продължава да бъде присъстващ в него и по особен начин в
литургията.
Църквата изповядва тайната на Светата Троица и нейното
“благоволение” (Еф. 1, 9) над цялото творение: Отец изпълнява
“тайната на Своята воля”, като дава Своя възлюбен Син и Своя
Свети Дух за спасението на света и за слава на Неговото Име.
Такава е тайната на Христос, открита и прокарана в историята,
съобразно замисъла или мъдро нареденото “разположение”,
което свети Павел нарича “разпоредбата на тайната” (Еф. 3,9) и
което
Преданието
на
отците
нарича
“икономия
(домостроителство) на въплътеното Слово” или “икономия на
спасението”.
Делото за изкуплението на хората и за съвършената прослава на
Бога, което бе предшествано от великите божествени дела сред
народа в Стария Завет, Господ Исус Христс изпълни най-вече
чрез Пасхалната тайна на Своето блажено страдание, Своето
Възкресение от мъртвите и славно Възнесение; чрез Пасхалната
тайна Той, “умирайки, разруши нашата смърт и възкръсвайки,
възстанови живота”. Защото точно от прободеното ребро на
Христос, умрял на кръста, се роди “удивителното тайнство на
цялата Църква” (П Ватикански Събор, Sacrosanctum Concilium,
5). Ето защо в литургията, Църквата чества главно Пасхалната
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тайна, чрез която Христос изпълни делото на нашето спасение.
“И действително литургията, чрез която, особено в
божествената Жертва на Евхаристията, се извършва делото на
нашето изкупление, допринася в най-висша степен вярващите
чрез техния живот да изразяват и откриват на останалите хора
тайната на Христос и присъщата на истинската Църква
природа.” (П Ватикански Събор, Sacrosanctum Concilium, 2).
По произход думата “литургия” означава “обществено дело”,
“служба в името, в полза на народа”. В християнското предание
думата означава, че Божият народ участва в “делото на Бога”.
Дело на Христос, литургията е също и действие на Неговата
Църква. Тя изгражда и представя Църквата, като видим знак на
общението на Бога с хората чрез Христос. Тя приобщава
вярващите в новия живот на общността и предполага
“съзнателно, активно и плодоносно участие на всички” (П
Ватикански Събор, Sacrosanctum Concilium, 11).
“Литургията е връх, към който се стреми Църквата, и в същото
време извор, от който извира всяка нейна сила.” (П Ватикански
Събор, Sacrosanctum Concilium, 10).
Литургичното служение припомня винаги спасителните
действия на Бога в историята. “Спасителната Икономия на
Откровението се извършва чрез думи и действия, тясно
свързани помежду си. Думите... възвестяват делата и осветяват
тайната, съдържаща се в тях.” (П Ватикански Събор, Dei
Verbum, 2). В литургията на Словото Светият Дух “извиква в
паметта” на общността всичко, което Исус е направил за нас.
Съобразно характера на литургичните действия и обредните
традиции на Църквата богослужението “припомня” чудните
дела на Бога в повече или по-малко разгърнат анамнезис-което
означава, че Светият Дух, Който по този начин събужда
паметта на Църквата, предизвиква действието на благодарност
и прослава.
Християнската литургия не само припомня събитията, които ни
спасиха, но ги прави действителни, настоящи. Пасхалната
Тайна на Христос се отслужва, а не се повтаря, повтарят се
само богослуженията; при всяко едно от тях настъпва изливане
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на Светия Дух, който превръща в действителност единствената
по рода си тайна. Църквата отново препрочита и преживява
всички тези големи събития от историята на спасението в
“днешния ден” на своята литургия.
Като се започне от Пасхалното Тридневие като извор на
светлина, то новото време на Възкресението изпълва цялата
литургична година със своя блясък. Приближавайки се от
едната или другата страна на този извор, годината се
преобразява от литургията. Тя е действително “благоприятна
Господня година”. Икономията на спасението се извършва в
рамките на времето, но след изпълването в Пасхата на Исус и в
изливането на Светия Дух краят на историята се предусеща в
“предвкусването” и Царството Божие влиза в нашето време.
Литургичната година представлява разгръщане на различни
страни от единната Пасхална тайна. Това важи по-специално за
цикъла от празници, около тайната на Въплъщението
(Благовещение, Коледа, Богоявление). Те възпоменават
началото на нашето спасение и ни съобщават първите плодове
на Пасхалната Тайна.
Тайната на Възкресението, в което Христос срази смъртта,
пронизва нашите стари времена с мощната си сила, докато
всичко не и бъде подчинено.
Общността трябва да се подготви да посрещне своя Господ
като “народ съвършен”. Тази подготовка на сърцата е общо
дело на Светия Дух и общността, особено на нейните
служители. Благодатта на Светия Дух се стреми да събуди
вярата, покаянието на сърцето и приемането на волята на Отца.
Тези разположения са предпоставка за приемането на други
благодати, поднесени по време на самото богослужение, и за
приемането на плодовете на новия живот, които животът е
предопределен да дава за в бъдеще.
Отец Валтер Горра
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(3 - следва от миналия брой)
Да стоим прави
Радостта да се срещаме отново прави на крака: това положение
на тялото предполага гама от чувства и вътрешни убеждения
които трептят, когато душата застане пред Бог и се чувства
напълно в жив разговор с божественото.
Да останем прави и да застанем в изправено положение, защото
сме срещу някого, който определя, окачествява живота ни,
който дава сила на битието и го прави пълноценно. Човекът
когато е пред своя Бог, се изправя на крака, за да каже, че Той е
единственият му Господар, както учи писанието в срещата на
Аврам с Бог при дъба на Мамре (виж: Бит 18,8) и за да се
подчертае голямото уважение на човека към Всевишния.
Нашето битие е винаги изправено пред Бог, и когато е
обхаванато от много задачи или намерения, за да му покажем
чрез живота си, че не съществува друг подтик освен Неговата
любов. Заради това нашето молене се изразява чрез ставане на
крака; както по времето на цар Соломон народът се посвещава
в храма на Бог, и произнася дългата си молитва (виж: 1Цар
8,14). Божественото бива известено като сила, която възражда
цялата личност, а изправената личност изразява цялата си
благодарност и близост, която храни към Бог. Изправянето на
хората изразява живото им отношение, което ги обединява в
техния Бог и прави очевидно възходящото движение, от което
се осъзнава, че тяхната история е изкачване към пълнотата на
общението с Бог в очакване да се достигне до окончателната
слава.
Човекът чрез правостоящото си положение желае да постави
ясно собственото си молитвено изражение и се стреми да влезе
в по-напрегнато общение с божественото и изразява ясна
5

осведоменост да бъде, колкото се може по-близо до
Всевишния. Такова изражение се явява особено значимо в
моменти на провъзгласяване на вярата във “Вярвам….”, при
евхаристичната молитва, така както с такова движение пеем
пред света за истината, която идва от Горе и осветлява духа ни,
обединява ни в по-близко общение с Христос, изповядваме
открито, че неговата Пасха е основата на битието във всичките
му прояви.
Който пръв е започнал да изпълнява това, което Духът казва на
църквите, за да могат после да участват в пасхалната победа на
Учителя в небесния Йерусалим.
Коленичене
Християнският обичай ни приканва постоянно да използваме
колениченето, на личните пейки в нашите църкви, приканва ни
да коленичим, най- вече в личната молитва.
Такова положение на тялото ни предразполага към широко
разнообразие от вътрешни изяви, които въодушевляват сърцето
и могат да превъзмогнат изкушенията на самозадоволяването
присъщо на съвременния човек, който вътрешно би стоял
винаги на крака, за него колениченето би могло да означава
положение на несъстоятелност. Образът, който изпъква
непосредствено в съзнанието ни, че сме в присъствието на
Господа, както ни казва псалма: “Елате прострени на земята да
обожим, на колене пред Господа, който ни е създал. Той е
нашият Бог, а ние народите от неговото пасбище, стадото,
което той води.” (Пс 95,6-7) Пред Неотразимия душата не може
друго освен да коленичи и да провъзгласява чрез телесно
изражение, че Бог е господарят на живота. Такова положение
изпълва духа със смирение, който прониква в човешката твар и
въодушевява сърцето. Присъстващите които падат на колене
съживяват твърдението на Исус: “Благославям те, о Отче,
Господар на небето и на земята, защото си държал скрити тези
неща за мъдрите и умните и си ги открил на малките” (Мт
11,25). Това е приемът на Бог, който слиза, завладява всички
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свещенослужители и разширява желанието им да вървят в
истината, любовта и в правдата. Падайки на колене ние
съживяваме отново напрегнатото призоваване, присъстващо в
нашия дух, така че Господ да ни определи, да въодушеви
намеренията ни, да се всели в нас и влее в нашите крайници
силите на цялостно послушание-до жертвоготовност в ръцете
на Отца. Нашето коленичене е израз на сърцето, което се
открива пред божественото, за да приеме откровението в едно
живо желание за общение с Всевишния.
Седнали
Движението сядане изразява особено вътрешно положение и
съдържа широка гама от значения. Положението на тялото на
седналия подчертава очакването на нещо; отражение, което
улеснява слушането и получаването на едно послание, от
където идва то; най-после благоприятства вниманието,
размишлението и съзерцателното пътуване до Духа. Усетът за
отмора, който обхожда тялото се отразява в същност в
положението на човека.
Сядането изразява дълбоко желание за проникване в истинския
смисъл на живота. Християнинът го търси в Бога: с движението
сядане ясно заявява вътрешното желание Бог да му говори, да
му даде тези ценностти, около които да устрои своето битие.
Сядането означава очакването на Бог. Това е очакване, че Той
ще дойде и ще разкрие себе си.
Човекът в това положение е целият във внимание и на
разположение, и се намира в по-благоприятно положение, за да
събере големите ценности на вярата.
Когато влизаме в църква сядаме, изпитваме непренудено
чувство, че живеем в този мир, който идва от Словото, с което
сме се обогатили, предвкусваме вечната радост, която ни
очаква и биваме поощрявани да престояваме с хората, наши
братя, за да споделим с тях радостта от божествения мир, който
трябва да въодушеви всяко наше отношение, за да израстваме
заедно в единствената надежда.
Сестра Йола
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“пазете се от лъжливите пророци,
които дохождат при вас в овча кожа”
В последните времена все повече се
разпространяват различни нови учения. Те са придобили
гражданственост под общото название “секти”. От една страна
мнозинството от българските граждани ги отхвърлят
категорично и настояват за тяхната забрана със закон, без да си
дават сметка, че това практически е невъзможно. От друга страна
правозащитните организации ги покровителстват и непрестанно
вдигат шум за нарушените им права. На практика между едната
и другата позиция няма нито диалог, нито дори допирни точки.
Правозащитниците не се интересуват от мнението на
обществото, а единствено от мнението на тези, които им плащат.
А обществото недоволства и иска държавата да разреши
неговите проблеми със силови срадства.
Проблемът може да бъде разрешен, ако гражданите,
мнозинството от които у нас са традиционно православни
обърнат по-задълбочено внимание на истинското учение на
Църквата, а не само на традицията. Защото с козунаци, червени
яйца и върбови клонки не може да се противостои на
експанзията на тоталитарните култове. Сектантските доктрини
се характеризират с духовна нищета, логическа несъстоятелност
и фактологическа оскъдица и, ако здравото апостолско учение се
познава, никой не би могъл да бъде запленен от лъскавите им, но
безсъдържателни опаковки, а още по-малко от тоталитарната им
практика, нерядко подтикваща и завършваща със самоубийства –
както индивидуални, така и колективни. Но бедата е именно в
това, че огромното мнозинство от съвременниците не познават
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оригинала и затова мнозина със завиден ентусиазъм се хвърлят
към ментето. А огромната вина на нашата църква, която често с
умиление наричаме родна, е че пее на своите чеда на
неразбираем език и не им преподава духовна и историческа
грамотност. Вярата е принизена до ритуал. Сектите се
настаняват там, където намерят свободна ниша. И тези, които
се считат православни християни, нека не винят тях за тяхната
активност, а себе си за своята пасивност. Те вършат това, което
са длъжни да вършат. Ние не вършим това, което сме длъжни
да вършим. Следователно, както най-често се случва, никой
няма да ни помогне, ако не си помогнем сами. Защото никой не
е по-заинтересован за нашето спасение от нас самите.
Проблемът е, че мнозина не разгръщат Вечната книга. А
решението на проблема е ако го правят. Тя не е скучна. Тя не е
остаряла. Тя не е за тесни специалисти. Тя е Божие Слово.
Вечно. Живо. Спасително.
То ясно ни предупреждава, че на такива, “които отстъпиха от
истината…словото им ще се разпространява като живеница” (II
Послание на св. апостол Павел до Тимотей 2:18,17). Св.
апостол Павел непосредствено преди мъченическата си смърт
предупреждава църковните презвитери: “Внимавайте, прочее,
върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светий ви е
поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която
Той си придоби със Своята кръв. Защото зная, че след
заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които
няма да щадят стадото; па и от вас самите ще се дигнат мъже,
които ще говорят изопачено, за да увличат учениците подир
себе си. Затова бъдете будни и помнете, че три години денем и
нощем не преставах със сълзи да поучавам всекиго одного от
вас” (Деяния на светите апостоли 20:28-31). За тези вълци ни
е предупредил и Сам Господ Иисус Христос: “Пазете се от
лъжливи пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а
отвътре са вълци грабители” (Евангелие по Матея 7:15). Има
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ли някой, на когото да не му е ясно в какви случаи и с каква цел
вълкът се дегизира в овча кожа?
Особено ревностна “загриженост” за нашето спасение
напоследък предлага сектата на Виссарион. Така, задължително
с две “с” пише новото си име бившият сътрудник на съветската
милиция от красноярския град Минусинск Сергей Анатолиевич
Тороп. Той бил получил това име след като през 1991 г., на 30годишна възраст, приел “небесно кръщение от Отца”. През
август същата година вече организирал “Общината на единната
вяра”. Няколко хиляди последователи продали жилищата си и
така в касата на организацията постъпили значителни суми.
През 1994 г. тя била регистрирана, а на следващата година се
пререгистрирала като “Църква на Последния Завет”. Голяма
част от последователите на Виссарион се заселили в
Курагинския район на Красноярския край, където от горския
фонд им били предоставени 250 хектара за построяване на
“експериментално екологично селище”. Там те практикуват
агресивна диета, при която даже децата са лишени от важни
хранителни елементи, а на майките не е разрешено да кърмят
бебетата си. Този начин на живот довежда до самоубийства.
Този факт не се оспорва от водача им, тъй като от негова гледна
точка самоубийството е напълно приемлив начин за напускане
на живота.
Ако и да го удостояват с академични звания, преобладаващата
част от учението му е плагиатствана от Христовото Евангелие,
а това, което е оригинално негово творчество прилича на
нахвърляни и разхвърляни бележки от омачканите тетрадки на
слаб, но амбициозен семинарист. Разбира се, че това, което е
взето от Евангелието е хубаво. В системата на Виссарионовото
учение то изпълнява функцията на червейчето на рибарската
кукичка. А оригиналната му “милиционерска” част е самата
стоманена кукичка.
Впрочем и това, което е оригинално, не е чак дотам. Например
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претенциите да обедини всички съществуващи религии –
“Великото Вселенско Възсъединение”. А нали същата идея е в
основата на “Обединителната църква” на Муун, в бахайската
религия и пр. Многобройни са заемките и от Бялото братство.
Разбира се създателят на новата религия не е могъл да мине без
древното източно учение за прераждане на душите, което е
последен писък в религиозната “мода” по цял свят. Той, обаче,
е “ограничил” броя на преражданията до 10, само дето не е
забелязал, че това учение е несъвместимо с евангелското.
Творецът (Абсолютът) според него е материален, а дяволът е
просто вирус.
В Интернет е публикувано писмото на Виссарион до
президента Путин от 27 февруари т.г., в което пише, че е дошло
Последно време, което чакат и мюсюлмани и християни, в
което трябва да се яви Учителят и Обединителят на всички
хора. В ролята на Учител и Спасител бившият милиционер,
разбира се, предлага себе си: “Аз съм този, който е обещал да
дойде отново и изпълних обещаното”(!). Ако успее да
осъществи това, значи той е антихристът, но едва ли в
сатанинската иерархия му е отредено толкова важно място. Все
пак не е без значение, че напоследък членове на сектата
усилено се стремят да проникват в държавни структури и да
действат чрез тях.
Отец Стефан М. Стефанов
(енорийски свещеник на православен храм “Св.Николай” - Русе)

1 ноември
църковен брак на Клиф и Дияна
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4. Уважавай баща си и майка си..
Родителите ни са дадени от Бога. Ние трябва
да ги уважаваме и преди всичко трябва да се
грижим за тях.
Те ни възпитаха и ни дадоха многобройни
благодати.
♥ Да обичаме нашето родно семейство.
Отиваме против четвъртата заповед, когато унижаваме нашите
родители, когато не искаме да им помогнем и сме безразлични
към тях.
Четвъртата заповед ни задължава да
обичаме нашите родители, да им бъдем
благодарни за това, което направиха за нас.
И ние един ден ще бъдем като тях и трябва
да знаем как да се грижим за децата, да
обичаме семейството, където да пазим
вярата, надеждата и любовта.
Не трябва да изхвърляме възрастните от вкъщи, да ги затваряме
в дом за стари хора или ако това е нужно поне да ги
посещаваме и да продължим да се грижим за тях.
♥ Да обичаме човешкото семейство: обществото.
Когато сме се родили сме станали членове на едно семейство,
но не е само това. Ние сме станали членове на един народ, на
една нация, на един град. Ние трябва да се чувстваме част от
това голямо семейство, от човечеството.
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Четвъртата заповед задължава християните да направят от
семейството една домашна църква, където да се учат как да
обичат другите и на това как да обичат Бог и братята, но
същевременно да бъдат честни членове на обществото.
♥ Да обичаме духовното семейство: Църквата.
Който мисли за Христос без Църквата, мисли за един герой,
който никога не е съществувал. Когато сме против Църквата и
против законите на Църквата означава, че сме против Онзи
който мислим, че уважаваме. В евангелието на свети Лука
четем: “Който вас слуша, Мене слуша; и който се отмята от вас,
от Мене се отмята; а който се отмята от Мене, отмята се от
Оногова, Който Ме е пратил” - казва Исус
Сестра Йола

30 ноември І неделя предколедно време

8 декември Неп.Зачатие на Бл.Д.Мария

25 декември Рождество Христово

28 декември Светото Семейство

1 януари

6 януари

Дева Мария Богородица

Богоявление

11 януари Кръщение Господне

12 януари І седмица обикновено време

2 февруари Сретение Господне

25 февруари Пепеляна Сряда - постно вр.

19 март

Св. Йосиф

25 март

Благовещение

4 април

Връбница - Велика Седмица

8 април

Тайната Вечеря

9 април

Велики Петък

11 април

Възкресение Христово

23 май

Възнесение Господне

30 май

Петдесятница

31 май

Посещение на Дева Мария

6 юни

Пресвета Троица - обикнов.вр.

13 юни

Пресв. Тяло и Кръв Христови

18 юни

Пресвето Сърце Исусово

24 юни

Рожд. на св.Иван Кръстител

29 юни

Св.Св. Петър и Павел

6 август

Преображение Господне

15 август Успение Богородично

1 ноември Всички Светци

21 ноември Христос Цар
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18.10.2003г.храмов
празник
на
Католическата Катедрала “Свети Павел от
Кръста”, празник за цялата енория!
Подготовката и вълненията за този ден бяха
големи и започнаха няколко месеца по-рано.
Желанието на всички беше да изживеем
заедно с вяра и радост този ден.
На 16.10.03 в хотел “Рига” се проведе кръгла маса на тема:
“Призвание жена”.
Дойде и денят на самия празник! Сякаш камбанният звън,
който всеки ден събира енориашите в храма, звучеше поразлично. Всички с трепет очаквахме началото на
тържествената литургия, тъй като участие в нея щяха да вземат
и скъпите гости за всички нас, а именно Монсиньор Джузеппе
Леанца Папски нунций, Монсиньор Петко Христов, Н.В.П
Неофит – Русенски митрополит. Тържеството уважиха с
присъствието си и кмета на гр. Русе – Елеонора Николова
депутатите д-р Теодора Константинова и Теодора Литрова,
отец Стефан от църквата “Св. Николай”, отец Дирайр от
Арменската църква и свещениците от нашата Епархия.
Незабравими ще останат думите на Монсеньор Джузеппе
Леанца, които носеха посланието на Светия Отец Йоан Павел ІІ
за единение на църквата, всички заедно чрез истинско
милосърдие един към друг да си помагаме в неволите и заедно
да празнуваме радостите, след което отправи личен поздрав
към Н.В.П Неофит за станалото вече традиция, негово участие
в празниците на Католическата църква.
От името на енориашите, благодарствено слово към всички
гости, прочете Маргарита Пейчева, но като че ли не стигат
думите, с които ние можем да изкажем нашата сърдечна
благодарност и обич към отец Валтер, сестра Йола и сестра
Терезита, за всичко, което правят за енорията неуморимо и с
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жар. Бог да ги благослови да бъдат здрави и да изпълняват
своята христианска мисия.
С нетърпение очаквахме и следобедните часове, когато от 16ч.
в Читалище “Зора” се игра представлението “Няколко от нас и
Той”. Вниманието на всички в залата бе приковано от
великолепната игра на сестра Йола, сестра Терезита, Тотка
Иванова, Теодора Цонева, Евгения Босилкова, Емилия
Големанова, Благовеста Кръстева, Светла Славова, Пенка
Сиромахова, Дарина Калапиш, Мария Станкова, Донка
Варамезова, Ани Константинова, Наташа Цанева, Флорентина
Трифонова и малката Стефани Драганова. Поклон пред таланта
отговорността и всеотдайността на всички тях, които не
пестяха сили и време за подготовката на всичко това. Особенно
внимание заслужава Тотка Иванова, която на другия ден стана
майка за втори път, но този път на момченце. Да са живи и
здрави и Бог да ги пази!
Биянка Сърталанска-Драганова
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“Призвание жена” – усещане за мир,
любов и хармония
На 16 октомври всички ние от офиса на Каритас Русе
присъствахме на организираната от Католическата църква в
Русе кръгла маса на тема “Призвание жена”. Това беше първата
инициатива, с която тази година се отбеляза празника на
енорията “Свети Павел от Кръста”. Залата в хотел Рига беше
пълна с хора, между които откривахме много енориаши от
града, хора от останалите енории на Никополска епархия, както
и хора, които се ползват от услугите на Каритас.
Кръглата маса и целият празник преминаха под надслова
“Призвание жена”. Поканените гости на кръглата маса изнесоха
интересни факти – исторически, научни, културни и духовни,
обрисуващи и показващи “героизма и твърдостта” на
българската жена, нейната борба за равноправен и достоен
живот. Показаха ни от една страна съвременната жена,
работеща наравно с мъжете във всички области на нашия
живот, а от друга съвременната жена, като майка и съпруга,
съхраняваща и поддържаща домашното огнище, уют и
традиции.
Като жена мога да кажа, че от предоставените материали на
кръглата маса пролича, че ние живеем в една страна, където
гласът на жената е признат, страна, в която жените се доказват
със своя професионализъм, страна, в която да си жена не е
обидно и не накърнява достойнството ти. Гласът на жените
играе важна роля и показва една особена сила на душата, в
борбата за свят без насилие, за изграждането на справедливо и
мирно общество. Водеща е ролята на жените, защото можем да
кажем, че съчувствието и добрата дума понякога са много поважни от интелекта, а интуицията често може да бъде по-верен
показател, отколкото студения разум. Трябва да обмисляме, да
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преценяваме добре, но когато не подхождаме със съчувствие,
преди да сме започнали, тогава вероятно ще започнем да
спорим за теории...
Ролята на жената в продължение на столетия в много различни
култури, я е изключила от това, което се нарича обществена
работа; именно заради това жената се концентрира повече
върху нещата в дома...а те са много повече свързани с
реалността...реалностите, живота и любовта, които може да
даде.
Но цялото представяне на темата “Призвание жена” за мен не
прозвуча като искане за поставяне на разделителна линия..., а
ни показа, че целта ни е една, пълна с респект и любов
съвместна работа. Мъже и жени заедно могат да превърнат този
свят в хубав свят за всички.
Светломира Славова
Връзки с обществеността
Каритас Русе
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Аз... Съм Благовеста. Може би, съобщавайки
името си драги приятели, не можете да ме
визуализирате. Но аз съм една от спонтанно
сформираната аматьорска театрална група
представила ви с огромно желание
представлението “Няколко от нас и Той”.
“Аз...съм Магдалена.” Вероятно се досещате коя съм. Имам
необходимостта да споделя с вас - чувствата, вълненията,
представата, желанието, с които бях изпълнена по време на
подготовката и на самото представление.
Поканиха ме да участвам и аз приех безрезервно, даже незнаех
в чий образ би трябвало да се превъплътя. Като разбрах, че
става въпрос за образа на Магдалена вътрешно благодарих на
хората, които са преценили, че точно аз бих била подходящата
за този образ. И пред мен стоеше голямото изискване поставено
от самата мен да убедя именно вас - драги приятели, драги
зрители, че пред вас стои жената: “...която никой, не е обичал
така, както е обичала тя, и затова на нея всичко и е простено...”
както е казал Исус. Бях толкова развълнувана, но
същевременно и отговорна. Исках да убедя всеки един от
присъстващите в залата, че най-важното в междучовешките
отношения са обичта, любовта, вярата в Исус. Тези
добродетели да бъдат издигнати на пиедестал в човешкото
съзнание.
Да не сме предубени към човекът стоящ пред нас и около нас,
да можем да прощаваме, да можем да помагаме, да можем да
уважаваме, да можем да сме милосърдни.
Ето Магдалена е грешница и е била отхвърлена от народа, но
Исус-човекът-Бог открива във всекиго онези съкровени
качества на човека стоящ пред него, които те карат да се
чувстваш “...принцеса на празника..”, да се чувстваш уникален,
да се чувстваш обичан, да се чувстваш оценен!
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И кажете ми драги читатели толкова ли е трудно да направиш
хората около теб щастливи, да ги накараш да се чувстват
обичани... Какво по-хубаво от това.
Но затова ще ти помогне Вярата, Любовта в Исус, следвайки
Неговите канони, правила на живот.
Да се поучаваме от живота на Исус, защото Той е станал жертва
заради вас, заради мен, заради цялото човечество.
Благовеста Кръстева
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Един крал имаше на служба един шут в своя двор,
който му изпълваше дните със закачки и шеги.
Един ден кралят повери на шута своя жезъл като му
каза: “Дръж го ти, докато не намеря някой поглупав от теб: тогава ще мога да го подаря на него”.
Няколко години по-късно, кралят се разболял много тежко.
Чувствайки, че смъртта се приближава, повикал шута, към
който се бил привързал и му казал: “Тръгвам на един дълъг
път”.
“Кога ще се върнеш? След един месец?”
“Не”-отговорил кралят, “Няма да се върна никога”.
“И какви приготовления направи за това заминаване?” Попитал
шутът.
“Никакви” бил тъжният отговор.
“Ти заминаваш завинаги, - казал шутът - и не си се приготвил за
нищо? Вземи жезъла: намерих един по-глупав от мен”.
Много са тези, които не се подготвят за “голямото пътуване”,
затова се мисли за този момент с голяма тъга.
“Ти, който си християнин, как се подготвяш?”
“Бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще
дойде Син Човечески” - казва Исус (Мат.25,13).
Сестра Терезита
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