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Брой 23 - януари 2004

новини от енория
“Св. Павел от Кръста”
ул. Еп. Босилков, 14 - Русе

Тел.: 082 / 228188     GSM: 098 / 285419     E-Mail: enoria_russe@yahoo.it

Н.В.П. монсиньор Петко Христов, е хиротонисан за
Никополски Епископ от Неговото Светейшество Папа Йоан
Павел ІІ на 06.01.1995г в Катедралата “Свети Петър” във
Ватикана в присъствието на Кардинали и Епископи. С огромен
интерес, и във връзка с неговия юбилей в началото на десетата
година му зададох няколко въпроса.

Разкажете ни как и кога станахте свещеник? Трудно ли се
взема едно такова решение?
За мен, вземането на това решение стана постепенно, неусетно
и като, че ли от само себе си. Затова си мисля, че не беше чак
толкова трудно, макар и да живеехме в държава управлявана с
помощта на една комунистическа идеология, според която
религията беше “опиум за народите” и Христос не е
съществувал, а Бог е човешка измислица. За Църквата да не
говорим, според безбожните “идеолози” Тя трябва да бъде
ликвидирана.
Израснах в православно семейство и макар майка ми да беше
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вярваща, вкъщи не се говореше много за “тези неща”, а
Библията и иконата се криеха под дюшека. Много по-късно,
вече като работещ, Божието провидение ме срещна с Филип
Романов (по-късно о.Филип). Като студент в София, той често
посещавал отците-капуцини. Повлиян от срещите си с тях той
ми помогна да навляза в католическата църква. Запозна ме с тях
и ми даде литература да чета. Постепенно и аз започнах да ги
посещавам през отпуските си. Горе-долу по това време (1975г.)
заедно с о.Филип посетихме Полша. Там видях духа на
католическата църква, успял да се съхрани в една

комунистическа
страна. Това повдигна
пък моя дух и
разбрах, че съм на
прав път. Избистри се
идеята, че това е
църквата на Исус, а и
православната църква
по това време беше в
състояние на
“мъждукане”. Така
през 1977г преминах в

католическата Църква. Междувременно срещите ми с отците-
капуцини продължиха. Така идеята за свещенство е израствала
в мен неусетно. Затова на предложението на епископа на
Южната епархия тогава – м.Богдан Добранов, да бъдем
предложени за кандидат-свещеници аз и о.Филип отговорихме
положително. Тогава той ни запозна с програмата за обучение.
Подготовката ни продължи 3-4 години. През1980 г., когато
прецени, че имаме необходимия минимум знания, той поиска
от дирекцията по вероизповеданията разрешение за
ръкополагането ни. Междувременно сменихме работа си от
системата на Окръжния съвет с “по-обикновена” такава. Чак
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1983г. се получи разрешението за ръкополагане на о.Филип.
Тъй като м.Добранов почина, негови гаранти станаха о.Франц
от София и о.Кривчев от Царев брод. Те го насочиха да дойде в
Северната епархия. Така аз също преминах към нея. През
1985г., благодарение на упоритото настояване пред властите от
страна  на монсиньор Самуил, получих и аз разрешение за
свещенство. На 19.10. бях ръкоположен в дяконство, а на 15.12
– в свещенство. Изживяното в този ден не може да се опише
лесно. Всъщност, аз веднъж вече го бях изживял – при
ръкополагането на о.Филип. Бих казал, че все едно, че мен
ръкополагаха. Тогава се засили увереността, че съм на прав път.
Личното ръкополагане като, че ли е едно такова преживяване,
което едва по-късно можеш да осъзнаеш и осмислиш. Изпадаш
в особен вид състояние, бледо подобие на “блаженството”, за
което се говори в Евангелието.

А изборът Ви за епископ също толкова труден ли беше?
Решението да стана епископ беше взето от мен много по-
трудно. Тогава бях свещеник в Белене. Пролетта на 1993г.
папският нунций дойде при мен и разговаряхме за това, че
Северната епархия се нуждае от нов епископ, тъй като
м.Самуил беше подал оставка и беше много болен. Не можех да
приема веднага предложението му аз да бъда, тъй като не
смятах, че мога да се справя, това е голяма отговорност. Есента
заминах за Асизи на духовни упражнения за приемане на
монашески обети. През есента на 1994г. м.Рици ме потърси
отново и каза, че спешно трябва да отида в нунциатурата. Цяла
нощ почти не спах, знаейки за какво ме вика (това е
Божественото Провидение). На срещата ни ми съобщи, че съм
посочен от Светия Отец се е спрял на мен. Обсъдихме
трудностите и проблемите, които ще имам и накрая дадох
съгласието си.
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Днес все повече се говори за сближаването на
християнските религии. Какъв е пътят според Вас?
Католическата църква  има ясен отговор за това. Ключът се
състои в това да се опознаем. Трябва да се тръгне от това, което
ни сближава, от общите неща. Като начало, можем да започнем
с взаимно симпатизиране. Католическата Църква е готова за
това и прави първите крачки. Много от проблемите биха
отпаднали, ако се дискутират и не се прибягва до :буквалното
”тълкуване” на нещата.

Една авторка казва: ”Съмнението сбъдва света, защото го
придвижва...”, а на Греъм Грийн са думите “Съмнението е
плодоносно”. В този ред на мисли искам да попитам нещо,
което лично мен много ме вълнува: Когато четем Библията,
имат ли място въпроси като: “Защо? Наистина ли е така?”
Въобще, как трябва да четем Библията?
Човек е търсеща личност. Нормално е да търсим отговора на
много въпроси, но Библията не трябва да се чете като роман.
Истината е, че не всичко можем да разберем. Въпросът е, това,
което не разбираме, да не го отхвърляме, а да се надяваме, че по
-късно при следващ прочит то ще се избистри. Тази книга
трябва да се чете периодично. Затова се казва, че тя е ”вечната
книга”. Дори и да не разберем нещо, трябва да вярваме, че е
така. Разумът и вярата трябва да вървят ръка за ръка. Дори
скоро четох, че науката търси доказателства за много свои
хипотези в Библията, защото Библията дава отговор на всички
въпроси, които занимават човешката личност, но
просветлението идва само след задълбоченото размишление и
благодатното съдействие на Светия Дух.

Емилия Големанова
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В днешния разединен и раздробен свят
бракът е мястото, където двамат души,
благодарение на това, че са се обикнали един

друг, започват осъществяването на единен живот и стават една
личност. Но какво е любовта? Тя не е само чувство; тя е
състояние на цялото същество и започва тогава, когато видим
другия пред себе си и прозрем дълбините му и когато у нас
няма желание да го притежаваме и да се възползваме от
даровете или личноста му, а само да го гледаме и да се
изумяваме от открилата се пред нас красота. Вярващият би
казал: "Когато гледам човека в светлината на чистата любов,
виждам в него образ Божий, икона, "и действително всеки от
нас представлява образа на Бога, но ние не умеем да помним
това и да се отнасяме подобаващо един към друг. Дори да
помним , че човекът пред нас е светиня, това съвсем не значи,
че тази светиня е прекрасна във всяко едно отношение. Знаем
какво става понякога с картината на велик майстор или икона,
тя може да бъде обезобразена - от непредпазливост, от злоба
или нещастни обстоятелства могат да съсипят и най-
прекрасните неща. В една такава картина ние може да видим
или повредеността, или съхранилата се красота! Ако я гледаме
с очите на истинската любов виждаме прекрасното, а за
останалото можем да тъгуваме и да плачем. Или да посветим
целия си живот на възстановяването на всичко повредено в този
образ.Това става с много любов и чрез тайнствата на Църквата.
Един от древните отци казва, че светът не може да съществува
без тайнства, а тайнството е действие, което произхожда от
Бога и води право към Бога. Бракът е чудо и тайнство в
разединения свят. В Свещеното Писание той е израз на
пределна радост и пълнота. Най-съвършеният образ на тази
пълнота е даден в т. нар. Сватба на Агнеца представящ
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Църквата като Невеста на Агнеца (Откр.21,9), а Агнецът е
Христос дал живота си за нея. Образът, даден на Църквата е
образ на трагична любов, която изминава пътя си в нашия
драматичен свят, напълно съзнавайки неговата трагична
същност, приемайки я не като нежелана и пренебрегвана
тежест, а като призвание, като участие и в съдбата на света и в
тайните Божии. Двата образа на Агнеца и Невестата говорят за
любовта:съвършена, жертвена докрай, ликуваща.
Но какво е състоянието на брака днес? Вярващи и невярващи са
разтревожени от неустойчивоста на брака и от болката, която
тази неустойчивост причинява както на съпрузите така и на
децата..Това е така, защото изначалният идеал за брака днес се
оказва неразбираем за хората. Мнозина разглеждат брачната
институция просто като частен договор и му придават чисто
уталитарен характер. Някои разглеждат брака от чисто
социално-държавна гледна точка. При нея семейството се
превръща в малка частица, клетка от държавния организъм,
натоварена с твърде голяма тежест, често не по силите и. А тия,
които вярват в Господ Иисус Христос ще се стремят да
осъществят брака си по образци дадени от Християнската
Църква-като единство, като образ на вечния живот. Това вечно
измерение на брака е изразил френския писател Габриел
Марсел. Той пише: "Да кажеш на човека: Обичам те е все едно
да му кажеш: Ти ще живееш вечно, ти никога няма да
умреш...". В този смисъл за християнина бракът не е част от
статистиката а е богослужение. Бракът е динамично явление,
цялата му сила е в движението, целеустремеността, в неговото
общочовешко явление. А обредът извършван в храма, не е
религиозна форма на "регистрация", а е дълбок съдържателен
начин, с който Църквата иска да ни открие какво е любовта.
Иска да ни разкрие, че тя животвори брака и ни се дава свише
от самия Господ. Тя ни е нужна да притърпим бурите в този
живот, да акостираме във вечния. Така че целта на брака е
самият брак. Децата са негова съставна част, а не цел. Може
съпрузите по някаква причина да нямат деца или да ги изгубят,
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така че хората би трябвало да се събират в семейство за да
изживеят живота си във взаимна любов, т.е в преодоляване на
индивидуалната изолираност, в разширяване границите на
личността и подготовка за вечния живот. Акта на размяна на
пръстени във венчанието е символ на този вечен живот, защото
кръга няма начало и край, но пръстените също са символи на
това че венчаваните си казват един на друг: “Аз ти се доверявам
безусловно, доверявам ти се във всичко, поверявам ти себе
си...”. Когато съпрузите разменят халките си, те си обещават
един другиму, че, ако някога нещо се случи между тях-при
кавга или не дай си Боже невярност от страна на другия, при
измяна, лъжа, неправда - и ако виновният се покае и се върне, в
нищо няма да бъде упрекнат. Тази жертвена любов ни е
разкрил и нашия Господ Иисус Христос в притчата за блудния
син. Затова разменяйки пръстените си, съпрузите си обещават
един на друг вярност и взаимно доверие, което отива много по-
далече от всяка измяна и всяка кавга. Бракът е и символ на
мъченичество, а мъченик е онзи, който свидетелства пред целия
свят някаква ценност - в случая любовта, за правдата, истината,
красотата - и който пред нищо не се спира, за да доведе
свидетелството си до онези, които се нуждаят от него. Заради
това Църквата призовава всеки жених и невеста да вярват в
любовта, да вярват един в друг с такава сила, че да
свидетелстват - каквото и да им струва, за любовта, за
единството, за това че истинската любов може да победи
всичко. Това означава и чашата, която отпиваме и по време на
венчанието. Древните са казвали, че чашата е като човешката
съдба. Изразът „да изпиеш чашата до дъно,, значи да споделиш
съдбата си с тази на другия до самото дъно, т.е. до края. Трябва
и да знаем, че християнското семейство нерядко може да бъде
най-убедителния довод за това, че когато Бог дойде в човешка
обстановка, тя може да разцъвти така, както не е възможно в
никой друг случай. Именно и заради това св. ап. Павел нарича
семейството домашна Църква.
За жалост днес човека много се е отдалечил от Бога и днес дори
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се говори и за постхристиянска култура, ценностите се
променят и това води до разрушителни последици, превръща
ни в общество, което се стреми повече да произвежда и повече
да консумира, както материални така и духовни продукти. За
жалост този начин на живот се отразява и върху брака.
Разводът е една от най-големите и чести трагедии, които могат
да сполетят съвремения човек. Той представлява не само край
на любовта, която е обусловила брака, но и край на надеждите
за един цялостен живот, пълен с радост и дълбочина. Ние знаем
колко безчуствено, тесновато и хладно е понякога човешкото
сърце; колко е лесно, когато човек мисли, че обича другия,
изведнъж охладнее, защото любимия човек в нещо се е оказал
недостоен /както му се струва/ недостоен за тази любов, или го
е наранил в област, която е твърде болезнена и скъпа. Ето защо
ние православните, отчитайки, че човешкото сърце бива сурово
и кораво, твърдо и неустойчиво, считаме, че разводът е
възможен, въпреки, че го възприемаме като една от най-
големите трагедии в съвремения ни живот. Нещо повече -
приемаме това върху себе си, защото отговорност за разводите
носи и цялата Църква, т.е ние. Християните трябва да
възпитаваме хората при това не само с думи и проповеди, но
най-вече с пример. По въпроса за съвременното разбиране за
допустимостта на аборта, говори за изумителното безчувствие
на човека и въобще - към живота на отделния индивид. Диво,
нечовешко е да се мисли и се говори за святост на самия
човешки живот и в същото време да се разрешава и узаконява
убийството наречено аборт! Покойния митр. Антониий
Сурожки казва: че в страна, където абортът е узаконен никой-
започвайки от правителството и свършвайки с обикновения
жител -няма право да говори, че човешкия живот е светиня,
защото абортът е предумишлено убийство. Разбира се, може би
има случаи, когато абортът е неизбежен, но това са случаи от
компетенцията на медицината. Ние като християни не трябва да
допускаме това в семействата си, а ако сме го извършили да се
каем до края на живота си и да се молим за това същество на
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което ние не сме дали шанс.
Днес пред съвременото християнско семейство съществуват
много предизвикателства, на които то трябва да отговори със
съборния глас на Църквата. Ние трябва да свидетелстваме за
истината. Няма от какво да се страхуваме, за нас Господ Иисус
Христос каза, че сме светлината на света. Нека да я разпръснем
навсякъде, нека се молим един за други, за вярващи и
невярващи и да излеем Божията любов извираща, чрез нашите
семейства върху целия свят. Ние знаем, че не можем да
превърнем света в рай, но знаем че можем да попречим той да
се превърне в ад и имено в това е нашата мисия.

Добромир Димитров
(правозлавен свещеник на Болничен параклис "Св. безср. Козма и Дамиан")

28 декември
кръщението на Валерия

23 декември
църковен брак на Рачо и Лилияна
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Всяка година пожелаваме на хората, близки,
приятели, на познати и непознати, честита нова

година и това нещо го правим и в началото на 2004г. Един
въпрос, който иска отговор е дали найстина тази година е
двехиляди и четвъртата от раждането на Исус? За да си
отговарим на този въпрос трябва да видим от кога ние броим
годините от раждането на Исус и преди това как се брояха по
календар.
Около 523г след Христа на монаха Дионисиус Ексигуус беше
дадена задача да отброи датата на Великден според решението
взето от Събора на Никея. За да изпълни тази задача той реши
да вземе годината на раждането на Исус Христос, като основа
за броенето на новия календар, мислейки че беше по-правилен
този метод от колкото да броим годините от датата, в която бе
станал император Диоклецияно (в 284 след Христос), както
беше обичай през онова време.
Но в това ново броенето Дионисиус вероятно прави няколко
грешки:
♦ не брои годината 0 но започва с годината 1
♦ не брои 4 години, през които императора Аугусто царува

с неговото име Оттавияно
♦ не брои две години, през които император Тиберий царува

в Сирия
Не знаем със сигурност как монаха Дионисус прави неговите
изчисления, но знаем че Исус Христос е роден през времето на
царуването на Ирод Велик, който вероятно е умрял преди 2008
години (тоест според нашия календар 4г преди Христос).
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Тогава вероятно Исус се роди 6 или 7 години по-рано от това,
което Дионисиус брои, и това означава че днес би трябва да
празнуваме не 2004г но 2010г или 2011г.
Има и няколко други твърдения от известни историци, които
казват че изчислението на Дионисус е точно, или няколко
други, които казват че Исус е роден 7 години по-късно от това
което Дионисус брои (тоест според тези сега би трябва да
празнуваме 1997г).
Но и Евангелията не ни помагат да намерим точен отговор на
този въпрос: Евангелието на Матей изглежда да признае, че са
прави онези, които казват че Исус е роден 7 години по-рано
(“когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар
Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим” Мт 2,1:
Ирод почина преди 2008 години тоест три години след
раждането на Исус); Евангелиста Лука обаче изглежда иска да
признае, че са прави онези, които казват, че Исус е роден 7
години по-късно (“През ония дни излезе от кесаря Августа
заповед - да се направи преброяване по цялата земя. Това
преброяване беше първо, когато Кириний управляваше
Сирия.И отиваха всички да се записват, всеки в своя град.
Тръгна и Иосиф от Галилея, от град Назарет, за Иудея, за града
Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода
Давидов, за да се запише с Мария, сгодената за него жена,
която беше непразна.” Лк 2,1-2: това преброяване е станало
преди 1997 години).

Трудно за сега е да кажем кое от тези твърдения е точно, и
сигурно науката ще продължи работа си, за да открием точната
дата. Но за нас това, което е най-важното е да знаем, че преди
около 2000 години в една пещера във Витлеем от една Девица
на име Мария се роди нашия Спасител Исус Христос.
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(4 - следва от миналия брой)

Замълчаване
Замълчаването никога не се спряга с обета, който човекът иска
да изпълни, за да преодолее неудобството да мълчи насила.
Мълчанието разкрива особени вътрешни състояния, които
бликат от вътрешното богатство: живото съзнание, че се
намираме в присъствие на Бог, който ни открива лицето си и
спасението си. Човекът, когато застане срещу Твореца, го
прославя преди всичко чрез тишината, в съответствие с това
което вече древните казваха Бог идва почетен с тишина, защото
тишината е възхвала към Всевишния. Да се пази тишина е да се
признае човекът нуждаещ се от божественото присъствие.
Тишината е жив и плодоносен отвор от страна на човешкото
сърце, и покруса на всяка забрана срещу проявите на Бог, тя е
ползване на божествената свобода в човешкия дух, радост да
дадем гостоприемство на дарителя на всеки дар. Тишината
става място на задълбочаването, на размишлението, на
различаването на словото, на олицетворението на срещата с
Бог, за проучване на дълбочините и неизчерпаемите богатства
на божествената проява.
Тишината предизвиква необходимост на голямата нужда да се
постигне пълнотата на общението – съобщение с Бог. Тази
тишина съживява душата след литургията на Евхаристията,
след всяко изпълнение на Тайнството и в момент на лична
напрегната молитва.
Да се пази тишина е съзерцанието на човека, който се радва на
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дара, че е твар Божия и да приеме този Бог, който не престава
никога да ходи на среща с търсещия човек.
Чрез тишината би трябвало да предупредим страха от
очакването, което ни кара да ликуваме чрез Духа и да
възпяваме после радостта от божественото общение, смисъл на
историческото съществуване на човека и цялата християнска
общност.

Ходене
Литургичното отслужване съдържа продължителни шествени
движения: в тържественото ходене на Божия народ и на
служителите намираме отново смисъла на живота, който е
продължително вървене към вечните пасбища на Царството.
Нашето ходене означава търсене, виждане, избиране, тръгване,
за да отидем към пълнота и да се стремим с цялата си душа към
нещо определящо и окачествяващо битието.
Човек, който върви има желание да стигне до мечтана, обичана
и призната цел.
Вървенето е молба, търсене, жажда за сходност, желание за
истинно човешко осъществяване.
Нашето съществуване на християни се устройва върху
убеждението, че сме пътници на този свят.
Ходенето на вярващия подчертва неговото призвание да
осъществи словото (виж Иер. 1,22) в новия живот (виж Рим 6,4)
да живее според духа (виж Гал. 5,25) да изминат пътищата на
времето с вътрешното изразяване на Аврам (виж Евр 11,8 и др.)
Нашето ходене е молене в действие. Искаме с всичка сила да
викнем с пълен глас с езика на движещото си тяло, че искаме да
растем чрез Исус, за да съществуваме напълно в Него.
Призовани сме да вървим по време на Евхаристичното
остлужване и всеки ден по пътищата на света, споделяйки
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намеренията на Христос, който е станал изкупление и спасение
за цялото човечество.
Христос върви пред нас и с нас, та нашето битие да бъде изцяло
с него за спасение на братята, които в хода на времето търсят
истината.

Пеене
Пеенето принадлежи към историята на всички хора и църквата
е направила именно този непринуден език за всяка човешка
твар.
Пеенето изразява възторжеността на духа спрямо красивото.
Пеенето е силата на радостта и надеждата, изразява живото и
плодоностно отношение към Върховния: Бог.
Човекът чрез песента иска да даде израз на своите душевни
състояния били те радостни или тъжни, за да расте във
вътрешно благозвучие. Когато пеем цялата ни личност намира
отново вътрешното си единство и вдишва напрегната жизнена
обстановка от възторг, че създава нов свят. Гласът на човека,
който дава плът на вътрешната песен е жива проява на
чистосърдечността, той е викът на неудържимата божествена
пълнота, която живее в душата на човека.
Накрая пеенето е израз на общение и хоровото пеене ободрява
дълбоко християнската общност, според хубавата покана на
апостол Павел: “Словото Христово да се вселява сред вас
обилно; спасете се с всякаква мъдрост, като пеете на Бог от
сърце и благодарност псалми, химни и духовни хвалебствени
песни” (Кол 3,16)
В небесния Ерусалим пеенето ще бъде величествено честване
на пълнотата на живота.

Сестра Йола
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Не убивай....
Но помогни на ближния си в беда.

Човешкият живот е свят. Ние принадлежим на Бога. Нашият
живот принадлежи само Нему. Само Бог е Господ, Той е
Господар на живота и на смъртта.

На ближния си трябва да помогнеш, да го
обичаш, да го уважаваш, да го приемеш
като брат си.

Не на
убийство
нараняване
самоубийство
биене
насилие
абортът
ефтаназия
скандал

Не се убива често тялото, но може би често убиваме душата на
човека. Знаете с какво? Когато го водим към лошото, когато
говорим лошо за другите и когато нашето държание става
скандал за другите.

В светлината на петата заповед християните би трябвало да
защитат в нашия свят толкова пълен със злоба, значението на
живота, неговата ценност. Не само да се противопоставят на
войните, разпространяването на оръжията, насилието, но
трябва да се грижат за болните, за възрастните, за хората с
увреждания и за всички изоставени.
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Животът и здравето, са много ценни но не са най-важното
нещо, което съществува. Има случаи, в които може да се
жертват живота и здравето за доброто на другите. Исус е казал
че няма по-голяма любов от тази да дадеш живота си за
другите. Това е възвишен актът на любовта!

“....който съблазни едного от тия
малките, които вярват в Мене, за него
е по-добре да му надянат воденичен
камък на шията и да го хвърлят в
морската дълбочина. Горко на света
от съблазните, защото съблазни
трябва да дойдат; обаче горко на
оногова човека, чрез когото съблазън
дохожда”. (Мт 18,6-7)

Не лъжествидетелствай...
Но кажи истината

Лъжата е против осмата заповед, който
лъжи, който не спазва обещанията си,
който е лицемер, че се показва добър, че е
направил това и това, но в същност не
направил нищо. Но против осмата заповед е
също онзи, който се умилква към някого, за
да му бъде дадено нещо.

“Но думата ви да бъде: да, да; не, не”. Истината ще ви направи
свободни.

После имаме и тези, които лъжат против другите,
лъжесвидетелстват. Казваше Св.Йоан Дарс, че тези,
които казват клевети са като тези, които носят една
кокошка на камбанария, после там я оскубват,
оставяйки перата й да се разпръснат, където искат.
Върви после ги събирай, ако си способен! И така са
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тези, които клеветят, клеветите отиват от уста до уста, и трудно
е после да поправим всички злини. Не трябва да говорим за
грешките и недостатъците на другите.
Който е говорил лошо за другите е длъжен да оправи грешката
си, или който е лъжесвидетелствал трябва да оттегли лъжата си.

Християнинът е длъжен да пази и защитава ближния си!
Осмата заповед изисква от нас да бъдем честни със самите себе
си и с другите, да обичаме истината, да я търсим и да я пазим
разумно.
Колко лъжи! За да скрием нашите страхове!
Колко манипоулации на истината заради
нашите интереси, заради нашите убеждения!
Светът живее от лъжа! Но на мен другите могат
ли да разчитат? Да бъдем верни на Истината не
означава само да не лъжем, но също да не
скриваме истината, трябва да свидетелстваме
истината, да направим тъй, че тя да може да победи.

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери,
задето се оприличавате на варосани
гробници, които отвън се виждат хубави, а
вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка
нечистота; тъй и вие отвън се показвате на
човеците праведни, а извътре сте пълни с
лицемерие и беззаконие”. (Мт 23,27)

Когато хората ще станат огледало на Истината, образ на Бога
който е Истината, тогава всичко ще се промени.

Сестра Йола
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Тази година традиционният Коледен фестивал
в Русе започна в нощта на 12 декември пред
сградата на Общината. Както винаги той бе
открит с приветствие от кмета на Русе –

госпожа Елеонора Николова и запалване на голяма коледна
елха. За пръв път обаче в това тържество участваха заедно
католическата, православната и арменската църкви с
приветствията на своите хорове, които изпълниха обичани
коледни песни пред многобройните русенци, изпълнили
площада. През това време доброволци на “Каритас” Русе
раздаваха свещички и брошури на хората, за да се присъедини
и Русе тази година за първи път в кампанията “Десет милиона
светлини за мир”, започнала през 1984 г във Франция. В ръцете
на малки и големи грейнаха стотици светлинки – символ на
мира и помирението, на надеждата за спокойствие и щастие. Но
голямата изненада предстоеше. В сградата на Общината бе
открита панорама, представляваща Витлеемската пещера, една
невероятна гледка, малко необичайна за младите, живяли
толкова много години без вяра и надежда, но будеща мили и
светли спомени у по-възрастните, напомнящи годините, в които
са изучавали вероучение. Тази инициатива бе отдавна
замислена от енорийският свещеник на Католическата църква –
отец Валтер Горра и от отец Стефан от православната църква
“Свети Николай”. Със съдействието и отзивчивостта на кмета –
госпожа Елеонора Николова и Каритас Русе, тя бе осъществена.
Наистина, не може човек да си тръгне безразличен и без повече
вяра в сърцето след като е видял мястото, където се е родил
нашият Спасител, самия Исус с надвесените над него родители
– Мария и Йосиф на фона на една прекрасна природа с
животните и хората наоколо, с течаща рекичка и високо в
небето изгрялата нова звезда, носеща надежда. Всичко това
съпроводено от нежна музика, допълваща хармонията, която е
винаги там, където е Бог. “И Словото стана плът и всели се
между нас” – ето това виждаха всички, които изпълваха залата
и не можеха да дочакат реда си за да видят красотата, която
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вдъхновява. Всеки излизайки искаше да напише в книгата за
впечатления това, което го бе развълнувало. Много бяха
благодарностите към хората, осъществили  тази великолепна
идея, хора, които поддържат духовното и вярата. Малка детска
ръчичка беше написала с криволичещи букви “аз вярвам в Исус
Христос – Сашко”. Възрастна жена наричаше това, което е
видяла “въвеждане в истината”, тя която през 1934-35г беше
учила вероучение. Всички пожелания бяха хората да станат по-
добри, да има мир, всеки да отнесе частица от тази светлина в
своя дом.
Наистина, малко са хубавите изненади за измъчения ни народ;
тази Витлеемска пещера бе една от тях, затова хората отправяха
пожелания да я има всяка година от сега нататък.
В тази нощ всички бяха заедно: малки и големи, католици,
православни и арменци, мъже, жени, деца. Сигурно е, че всеки
от тях е отнесъл в своя дом повече добрина и вяра, светлина и е
открил в сърцето си място за родения Младенец, който ни
обединява.
Пещерата беше там, до 30 декември, хората, минавайки влизаха
за пореден път и излизаха с мисълта, че трябва да бъдем по-
добри, по-духовни, да запазим в сърцето си едно кътче за Исус
Христос, който се роди за нас, живя за нас, умря на Кръста за
нас, за на нашето Спасение. Той и сега е между нас, за да ни
дава сила, вяра и надежда и много, много любов.

Флорентина Трифонова
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Един сокол бил хванат от един селянин и живеел,
завързан за единия крак на един харман. Отначало
не се примирявал да живее като някое пиле и
започнал непрекъснато да дърпа връвта, която го

държала вързан за една греда в един кокошарник. Гледал
синьото небе и хвърчал с всички сили. Безпощадно връвта го
връщала на земята. Опитвал и опитвал цели седмици, докато
кожата на краката му била разкъсана и хубавите му криле
оскубани.
Накрая се примирил. След няколко месеца започнала да му
харесва и храната на пилетата. Доволен бил и той да рови.
Така не се забелязало, че есенните дъждове и зимните снегове
направили така, че въжето, което го привързвало било изгнило.
Било достатъчно едно единствено дръпване и соколът щял да
бъде на свобода, господар на небето.
Но не го направил.
Ти опитваш ли да направиш усилие, или си се оставил да бъдеш
прикован към земята?
Помни, че твоята душа има криле.

Сестра Терезита


