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На 25 февруари ще започне постното време. Миналата година
вече (виж брой № 17 на февруари 2003г) писах статия, за да
разберем как можем да живеем това време, което ще ни води до
Великден (11 април 2004г) чрез пост, молитва и милосърдие.
Всеки от нас да поеме едно сериозно задължение и да го живее
през тези 40 дена. Тази година предлагам да отделим по-голямо
внимание към молитвата, към нашия диалог с Бог. Всеки ден
Бог ни дарява 1440 минути, за да живеем нашата чудесна
история: история свързана в Божията Любов. Исус иска от тебе
10 минути всеки ден, от твоя живот: преди да почнем нашия
ден, да отидем на работа или на училище, дай и ти твоето
“добро утро” на Исус, дай поне десет минути, за да поговориш
с Него. Почти всички семейства на нашата енория имат
книжката “Молитвеник на семейството” която нашата епархия
издаде тази година: да се научим да се молим в нашите
семейства, които са малките църкви, на които Исус е член,
първият член.
Нека Бог пази вашите семейства и Неговата Любов да царува в
тях. Честит Великден.
Отец Валтер
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Отче, Създател на света, приемам с радост този нов ден, който
ти създаде за мене и който ме поканваш да създам заедно с
Тебе.
Приемам твоя дар в моите ръце, в моето сърце, в моя ум: ще го
нося до вечерта с усърдие и признателност.
Моля ти се, остани близо до мене, дай ми уши, за да Те чуя и
очи, за да Те видя: в играта, в учението, в работата, дай да пее
моето сърце, та всички да откриват в моето лице Твоето лице.
И когато тази вечер ще ти върна този ден, направи така, че аз да
не мога да се укорявам, че съм пропилял твоя дар.
Пея ти, Господи,
За деня, който ме чака и за желанието, което чувствам, за да го
живея напълно.
Пея ти, Господи,
За хората, които ще срещна и които ще ми подарят
приятелството си.
Пея ти, Господи
За улиците и за местата, които днес ще бъдат огласени от моята
радост.
Пея ти, Господи,
За грешките, които ще призная, че съм ги извършил
Пея ти, Господи,
За желанието, което си посял в мене, за да раста и за да бъда подобър.
Не зная с какви думи ще мога да извися тази моя песен, но едно
нещо искам да ти кажа сърдечно: Добро утро, Исус!
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Размишлението на Кръстния Път води
християнската общност и всяко лице да
изживее духовно, пътят на спасението,
който Христос е изминал до Голгота: “да имате същите
мисли, каквито е имал Иисус Христос, Който, бидейки в образ
Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу; но понизи
Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеците; и по
вид се оказа като човек, смири Себе Си, бидейки послушен дори
до смърт, и то смърт кръстна” (Фил 2, 5-8).
Как се изпълнява Кръстен Път
почва се по следния начин:
В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амен.
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. Амен.
Смили се над нас Господи,
Смили се над нас.
Известява се спирането
(например Първо спиране: Исус е осъден на смърт)
Покланяме ти се Исусе Христе и те благославяме,
Защото чрез светия си кръст си изкупил света.
Чете се размишлението и след кратко мълчание се моли
“Слава на Отца...” и “Смили се над нас Господи...” и се
продължава по същия начин със следващето спиране чак до
петнайстото.
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I. ИСУС Е ОСЪДЕН НА СМЪРТ
“Пилат отново издигна глас, като желаеше да пусне Исуса. Но
те крещяха: разпни Го, разпни! Той и трети път им рече: какво
зло е сторил Тоя? Аз не намерих в Него нищо да заслужава
смърт; затова след като Го накажа, ще Го пусна. Но те
продължаваха с крясъци да настояват да бъде разпнат; и
техният вик и този на първосвещениците надделя” (Лк 23, 2024)
Господи, ти си Праведникът, и си умрял за несправедливите.
Несправедливи присъди, наречени политически или заради
горделивост и завист, които се повтарят също и днес. Ние не
искаме да си измием ръцете, като Пилат. Искаме да бъдем
заедно с бедните и със слабите. Исусе, помогни ни!
II. ИСУС ПОЕМА КРЪСТА НА РАМОТО СИ
“Пилат им казва: вашият Цар ли да разпна? Първосвещениците
отговориха: ние нямаме друг цар, освен кесаря. И тогава им Го
предаде, за да бъде разпнат. И взеха Исуса и Го поведоха. И
носейки кръста Си, Той излезе на мястото, наречено Лобно, по
еврейски Голгота” (Иоан 19,15-17).
Господи Исусе, ти си избрал труден път и тежестта на кръста.
Един избор, който светът отрича, който също и ние не
приемаме, защото предпочитаме удобни пътища. Но знаем, че
само кръстът спасява света. Господи, помогни ни да приемем
тази логика и да отричаме един свят, който е удобен, за да
имаме единствена цел в живота, която си Ти.
III. ИСУС ПАДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПОД КРЪСТА
“Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал
Исус Христос, който, бидейки в образ Божий, не счете за
похищение да бъде равен Богу; но понизи Себе Си, като прие
образ на раб и се уподоби на човеците; и по вид се оказа като
човек, смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то
смърт кръстна” (Фил 2, 5-8).
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Ти Господи, си избрал последното място. Точно последното.
Твойто падане те е накарало да ядеш прах. Ние не искаме да се
подлагаме, да заемем по-ниско място. Но знаем, че ако приемем
унижението можем да се надяваме да построим един свят
изграден върху диалога между по-праведни и по-спокойни
хора.
IV. ИСУС СРЕЩА СВОЯТА МАЙКА
“И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: ето Тоя
лежи заради падането и ставането на мнозина в Израиля и за
обект на противоречия, а на самата тебе меч ще прониже
душата за да се открият мислите на много сърца” (Лк 2,34).
Господи, човечеството, това в което живеем днес ние с
претекста да дадем права на жената ни отнема ролята на майка.
Благодарим ти, защото ти си роден също от една жена.
Благодарим ти, защото на Мария твоята майка си дал пълнота
на благодат, тоест любов.
Помогни ни да защитаваме ценностите на жените и на
майчинството.
V. КИРЕНЕЕЦЪТ ПОМАГА НА ИСУС
“След като Му се наприсмиваха, съблякоха Му багреницата,
облякоха Му Неговите дрехи, и Го поведоха да Го разпнат. И
накараха някого си Симона, който минаваше на връщане от
полето, да носи кръста Му.” (Мт 15, 20-21)
Господи Исусе, примерът на Симон от Киренее е покана за
всеки от нас, за да поемем кръста на другите. Как можем да
плачем над твоето страдание и да ти кажем, че искаме да носим
твоя кръст, ако после не помагаме на тези, които живеят близо
до нас. Помогни ни Господи, да приложим на практика това, за
което приказваме.
VI. ВЕРОНИКА ИЗБЪРСА ЛИЦЕТО НА ИСУС
“В Него няма ни изглед, нито величие; ние Го видяхме, и в
Него нямаше изглед, който да ни привлича към Него Той беше
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презрян унизен пред людете, мъж на скърби и изпитал недъзи,
и ние отвръщахме от Него лицето си; Той беше презиран, и ние
за нищо не Го смятахме, Но Той взе върху Си нашите немощи и
понесе нашите недъзи; а ние мислехме, че Той беше поразяван,
наказван и унизяван”.(Ис 53, 2-4).
Твоето лице е останало отпечатано на платно. Днес ние го
наричаме "синдоне". Но твоето лице ние виждаме в лицата на
страдащите, на децата умиращи от глад, на тези, които плачат.
Ние също искаме да имаме куража на Вероника да покажем
нашата солидарност с Тебе, отивайки там, където има едно
лице за избърсване, където има смут за отнемане, една утеха да
донесем.
VII. ИСУС ПАДА ЗА ВТОРИ ПЪТ
“Той Сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та,
като умрем за греховете, да живеем за правдата: чрез Неговата
рана се изцерихте. Защото бяхте като заблудени овци (без
пастир), но сега се завърнахте при Пастира и Пазителя на
вашите души” (1Птр 2, 24-25).
Твоето второ падане е знак за изчерпване на твоите сили.
Твоето тяло не беше повече в състояние да следва твоя дух,
който искаше да даде всичко до края. Господи, дай на нас едно
щедро сърце способно да ни поддържа в моментите на
слабости, когато искаме да спрем и да се върнем обратно.
VIII. ИСУС УТЕШАВА ЙЕРУСАЛИМСКИТЕ ЖЕНИ
“И след Него вървеше голямо множество народ и жени, които
плачеха и ридаеха за Него. А Исус, като се обърна към тях,
рече: дъщери йерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за
себе си и за чедата си; понеже, ето, наближава времето, когато
ще се каже: блазе на неплодни, и на утроби неродили, и на
гърди некърмили. Тогава ще почнат да казват на планините;
паднете върху нас и на хълмовете: затрупайте ни! Защото, ако
това правят със зеленото дърво, какво ще бъде със сухото?”.(Лк
23, 26-31).
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Господи, ние винаги плачем над повалените неща, над лошото,
което виждаме или усещаме, плачем когато виждаме мизерия,
глад, смърт, но не плачем, никога над причините за всички тези
неща. Причините за всичко това са нашите грехове, нашият
егоизъм, властта, която иска да смачка другите, по-слабите.
Научи ни да познаваме истинските лоши неща за човечеството
и да им се противопоставяме.
IX. ИСУС ПАДА ЗА ТРЕТИ ПЪТ
“А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите
беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него и чрез
Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние блуждаехме като
овци, отбихме се всеки от пътя си, и Господ възложи върху
Него греховете на всинца ни” (Ис 53, 5-6).
Твоето трето падане, Господи, ни призова към трагедията на
греха, която, влизайки в човечеството го унищожи. Ти смазан
под тежестта на кръста си паднал на земята, Ти си образ на
човечеството паднало под вината и вече неспособно да се
изкачи към светлината. Благодарим, Ти, защото Твоето
страдание и Твоята смърт позволяват на всички нас да станем и
да се надяваме.
X. ИСУС СЪБЛЕЧЕН ОТ ДРЕХИТЕ СИ
“Тогава ще каже и на ония, които са от лявата му страна: идете
си от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и
неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям;
жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте;
гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме
споходихте” (Мт 25, 41-43).
Твоето голо тяло е за нас знак за голяма част от хората, които
се виждат с отнети права в живота, които са без земя, без къща,
без най-нужните неща, тези, които са жертва на егоизъм.
Молим Те, за всички тези Твои и наши братя, и искаме да ни
дадеш желание да облечем нашите братя, както би било Твоето
тяло.
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XI. ИСУС Е ПРИКОВАН НА КРЪСТA
“Чрез закона умрях за закона, та да живея за Бога. Разпнах се с
Христа, и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето
живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, Който ме
възлюби ще предаде Себе Си за мене” (Гал 2, 19-20).
Господи Исусе, на Твоя кръст Ти разпъваш също и нас, защото
единствено е нашето и Твоето събитие, както ти умря за нас, за
всеки от нас, така и ние трябва да дадем живота си за нашите
братя, както и за тебе. От деня на Твоята смърт цялото
човечество е едно цяло обединено от твоята кръв. Смъртта на
другите е нашата смърт, събитието на другите е нашето
събитие. Цялото човечество се е изкачило с теб на кръста,
защото оттам може да се качи при Отца Ти.
XII. ИСУС УМИРА НА КРЪСТА
“Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради
нас клетва (защото писано е:проклет е всеки, който виси на
дърво)” (Гал 3,13).
Господи, всеки път, когато умира един невинен човек, Ти си
който умираш. Но също всеки път, когато умира грешник, също
си Ти, който умираш. Защото Ти си умрял за всички, за
праведните и за грешниците. В случай, че праведните не вярват
в праведни, и грешниците не загубват доверие. Благодаря
Исусе!
XIII. ИСУС Е СВАЛЕН ОТ КРЪСТА
“Тогава дойдоха войниците и пробиха пищелите на първия,
както и на другия, разпнат с Него. А когато дойдоха при Исуса
и Го видяха вече умрял, не Му пробиха пищелите; но един от
войниците прободе с копие ребрата Му, и веднага потече кръв
и вода. И който видя, засвидетелства, и свидетелството му е
истинско; и той знае, че говори истина, за да повярвате вие.
Защото това стана, за да се сбъдне Писанието: „кост Негова
няма да се строши" (Ио 19, 32-35).
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Ние вярваме в Тебе, Господи Исусе, ние гледаме Тебе. Нашите
грехове и нашите страдания ни потискат, принуждават. Но
преди те тежаха на Тебе. Ние гледаме към тебе с душа пълна с
вяра, защото само от Твойте рани може да ни докосне
спасението.
XIV. ИСУС Е СЛОЖЕН В ГРОБА
“А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея, на
име Йосиф, който също тъй беше ученик на Исуса; той отиде
при Пилата и поиска тялото Исусово. Тогава Пилат заповяда да
предадат тялото; а Йосиф, като взе тялото, обви Го в чиста
плащеница и Го положи в новия си гроб, който бе изсякъл в
скалата; и като привали голям камък върху вратата гробни,
отиде си” (Мт 27, 57-60).
Ние също слизаме с Тебе в гроба и там очакваме Твоето
присъствие, което ще ни освободи и ще ни повика да влезем в
Твоето царство. Ние вярващите правим собствено очакването и
надеждата на всички хора.
XV. ИСУС ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ
“И ето, Ангел Господен слезе от небето, видът му беше като
светкавица, а дрехата му бяла като сняг; и пазачите, уплашени
от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се
обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите
Исус; няма Го тук: Той възкръсна” (Мт 28).
Човечеството очаква Някой, който да го освободи, но много не
го знаят. Ние напротив, знаем че Ти си възкръснал и че един
ден ще ни повикаш да възкръснем с Теб! Ела Господи Исусе!

Дойдете при Мене всички отрудени и
обременени, и Аз ще ви успокоя
(Мт 11,28)
9

Не прелюбодействай
Трябва да уважаваме нашето тяло, защото е дар от Бога и е
храм на Светия Дух. Ние сме създадени по образ Божий и
нашето тяло също трябва да ползваме, за да се проявява
неговата любов.
Повечето от младежите биха искали да сключат брак, когато ще
бъдат големи. Но трябва да стигнем до брака като истински
мъже и истински жени, чисти и доста узрели да сключим брак.
Всички наши връзки с приятели трябва да ни помогнат да
израстем, да се подготвим за това което ще направим. Против
шестата заповед са всички нечисти действия, които можем да
извършваме сами или с другите или когато позволяваме на
другите да го правят с нас.
Шестата заповед помага на вярващите да открият величеството
на званието да се формира едно семейство, величеството на
голямата любов, за която трябва да се подготвяме, често с
жертви и самообладение, ни правят способни да бъдем дар на
обичаното лице. Отстъпвайки пред привличанията на
нечистотата е като акт на егоизъм, който не позволява растежа
на любовта.
За да останем чисти трябва:
Да не бъдем любопитни
Да избягваме забранени програми и книги
Да избягваме безделничеството
Да бъдем внимателни и будни
Да изчакаме да бъдем зрели, за да мислим за брака
Всички вече омъжени, които не са верни в брака и на
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обещанията, които са дали, които оставят семейството си за да
живеят с някой друг грехът, който извършват се нарича точно
прелюбодейство!
Шестата
заповед,
която
забранява
и
е
против
прелюбодейството, защитава светостта на семейството и
истинската съпружеска любов. Съпругът и съпруга са призвани
да се обичат с една любов, която е образец на Божията любов.
Който не живее в чистота, е човек, който не разбира от Божиите
неща (“Блажени чистите...защото ще видят Бога”) и
продължава да върви в духовния си път като някой който има
синджири на краката си.... но...
ако ни се случи, че сме се изкушили и сме извършили нечисти
деяния не трябва да се притисняваме но да отидем при
свещеника и да се изповядваме, за да получим Божията
благодат и силата, за да започнем всичко от ново.
Не пожелавай съпругата на ближния си, но се обичайте!
Да нямаме нечисти мисли, защото от мислите и “от сърцето
излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства,
кражби, лъжесвидетелства, хули: това осквернява човека” (Мт
15, 19-20)
Да видим грозните неща не е още грях, но да ги гледаме, за да
влязат в нашите мисли и в нашето сърце: това вече е лошо.
Нечистият иска да има другите, дори с изказано желание в
погледа. Да гледаме другите с лоши намерения е вече грях.
Мъж и жена, които развалят брака си, за да живеят с другите
правят грях!
“Всяко семейство да търси да бъде “СЕМЕЙСТВО”, да търси
да бъде новият Назарет” (Йоан Павел II).
Сестра Йола
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7 февруари 1954г 14 февруари

от
църковния
брак

За какво
е?
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То е за...
Подари ми
го!

Ох!! Друго
по-голямо!

23 януари 2004

Полди Михайлов Месечов

24 януари 2004

Спас Иванов Чолаков

Един човек умрял и “според него” трябвало да
отиде в рая и почукал на вратата на Свети
Петър.
Свети Петър казва:
- Сигурен ли си, че заслужаваш рая?
Човекът отговорил:
- Не съм направил нищо лошо на никого. Не откраднах никога.
Не убих никого. Не клеветих никого. Винаги се занимавах само
с моите неща.
- Добре, казва Свети Петър, сега трябва да ми отговориш на
някои въпроси:
Когато виждаше двама души да спорят, ти какво правеше?
Нищо! Не се намесвах.
Когато виждаше да умират хора от глад, ти какво
направи?
Какво можех да направя при такава нужда!
Когато гледаше несправедливостта в света, какво си
мислеше?
Нищо. Не можех да разреша тези проблеми.
Свети Петър продължава с въпросите си и той продължава да
отговаря: “Нищо. Не направих нищо.”
Накрая Свети Петър казва:
Свободното място в ада е твое, защото можеше да
направиш добро, но не го направи. Не се остави да бъдеш
въвлечен в нищо. В твоя живот си бил винаги наблюдател. Сега
не заслужаваш “нищо”. Иди си на твоето “място”.
Това е една история, която разкрива една голяма истина:
това, което зависи от нас, трябва да го правим с всички сили.
Понякога стига само едно ръкостискане или една усмивка, за
да почувстват нашата близост, нашата съпричастност …
Сестра Терезита
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(5 - следва от миналия брой)
Поднасяне на даровете
Всяка религия преживява една ситуация за принасяне жертва на
Бог. Различните и многобройни писания са дали начало на
безброй обредни изрази, които отговарят на желанието на всеки
човек да представи на Бог същите плодове, които е получил от
неговата доброта.
Такова положение виждаме и в литургията на Църквата.
Евхаристичното отслужване предвижда обред за поднасяне на
даровете според начина на Стария Завет, който принасяше на
Бог първите плодове от реколтата.
От един сегашен документ на Църквата се чете: “Ще бъде
добре, участието на верните да се прояви с поднасяне било на
хляб или на вино за честване на Евхаристията или други
дарове, според нуждите на Църквата или на бедните”.
Всяко движение при отслужването изразява намерението на
общността; шественият обред за представянето на даровете
възпроизвежда движението на общността, която с хода на
времето предупреждава, как всичко това, което тя е и което я
заобикаля, е самата цяла благодат.
Чрез поднасяне на даровете обредът изразява смисъла на
собствената благодарност към Бог: да се върне с радост на Бог
това, което Бог първи ни е поднесъл. Движението за
представяне на даровете е честване на признателността, която
обхожда ежедневното човешко битие и да се каже на висок
глас, че Бог е Творецът, Изкупителят, Господарят. Това
изразяване е особено важно в контекста на евхаристичното
отслужване, където всичко звучи като голямо деяние на
признателност за чудесата извършени от Бог чрез сътворението
и чрез изкуплението.
Поднасяйки на Бог това, което Бог е дал от милост, общността
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изживява убеждението, че Бог ще бъде още плодотворен и в
бъдеще, защото благодарността на бедния е място на
неизчерпаема Божия плодовитост. Всяка благодарност
отправена към Всевишния е предимство за нова благодат и
обновено общение с Него.
Бог приема даровете, за да ги разпредели наново, всичко, което
даваме на Него определя Неговото близко общение с хората,
лишаването ни от нещо в знак на благодарност има за цел да
задълбочи настоящето значение на общението.
Истинска радост се постига при каквото и да е поднасяне.
Ликуването от даване на дарове не произлиза от лишаването,
но от изграждането на общението. Лишенията от мен са
богатство за нас. Представянето на даровете става тогава
училище на голяма братска свобода. По такъв начин се създава
наистина Църква-Месия, в която се поставят знаци на единство
и на взаимност според плана на сътворението на Отца.
Молене
Човекът е истински, когато се моли, тъй като моленето го
възпитава всеки ден да се чувства с радост, твар по образ и
подобие Божие.
Моленето възпроизвежда намерението на псалмиста, който
живее само от връзката с Бог:” О Боже, ти си моят Бог, призори
те търся, за тебе жадува душата ми, към тебе се стреми плътта
ми, както пуста земя, суха, без вода”. (Пс. 63,2)
Моленето подкрепя събраните верни да осъзнават все повече
призванието си на твар, тъй като представлява обстановката за
ежедневното Божие приемане на Неговата свята воля.
Чрез стоенето прав, човекът превръща молитвата в деяние на
вяра и пророчески знак на голямото събитие, чрез колениченето
става избликването на грижи от обожаването на Неизразимия и
наличие на покаятелно чувство, което го води до наслаждаване
от обръщането и от божествената прошка, чрез сядането
изпъква дълбоката воля за чакане- размишление за свързването
с Бог така, че душата да бъде облечена в същите чувства
Христови, чрез събраните ръце се изразява голямата нужда от
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съсредоточаване на душата върху Божията тайна, която копнее
да проникне вътре във верните, чрез вдигането на ръце
благодарим, молим се, възхваляваме, признаваме Божието
господство в личната си история и в тази на общността, чрез
шествието се подчертава пътуващата черта на Църквата, която
живее с увереността, че Бог я придружава с манна и със своето
изпратено действие, чрез пеенето и звъненето се определя
точно радостта от божествените чудеса.
Това многообразие от начини, показва очевидно как
присъстващите са в положение на този, който иска да живее от
и чрез Божията свобода. Събирането е свикване на тварите
превърнати възродени чрез водата и Светия Дух, в жив знак на
Христовото лице. Моленето помага на присъстващите верни да
осъзнават все повече своето призвание на твари, докато
представляват обстановката на ежедневното Божие приемане и
на неговата воля. Моленето при литургията става упражнение
на
нашето
кръщелно
свещенодействие,
което
се
разпространява, развива се, свързва се така, че да създаде ход
на съзряване във вярата и в общението, което е целта на
молитвата ни в събраната общност.
Ето предраги енориаши, няколко насоки, за да преживявате подобре и с повече осведоменост движенията, които извършваме
по време на евхаристичната литургия. Те са предположението
за това, което ще кажем при следващата среща, където ще
потърсим да открием по- дълбокия смисъл на Евхаристията.
Можехме да кажем повече неща и много по- добре, но важното
е да си припомним, че наличното богатство в литургийните
дейности ни е установено от ежедневния път в живота на
енорийската общност.
Посредством знаците Исус Христос ни поставя в неизразимо
отношение на любов с Отца и със себе си, защото чрез малките
и обикновени движения на живота можем да развиваме
величието на неговата любов поднесена ни чрез великото
събитие на отслужването на тайнството. Така да бъде. (Амин.)
Сестра Йола
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По дефиниция Църквата Христова е мистично
Тяло Христово. Следователно по дефиниция
тя е не само неразделена, но и неразделима.
Самото употребяване на понятието Църква в множествено
число (освен в географски смисъл) звучи абсурдно. Затова найлесно е да се каже: “Ние сме Църквата. Другите са отпаднали от
нея”. Това е казвано и продължава да се казва и днес. И на
Изток и на Запад. Търсени са и са намирани достатъчно
убедителни аргументи за обявяването на “другите” за
схизматици, за отпаднали. Голямата беда е, че търсим
аргументи за разделяне, а не търсим такива за единство. Ако
бяхме правили второто с половината усърдие, с което правим
първото, Църквата сигурно щеше да бъде единна.
Тъй като общото е много повече и много по-съществено,
различието не е достатъчно основание за разделяне. Отците на
Изтока имат помежду си немалко различия, но не само не ги
обявяваме за отпаднали, но ги тачим като светци и учители на
Църквата. Същото се отнася и за западните отци и учители.
Това е основанието в Катехизиса на Католическата Църква да
бъде записано “С Православните Църкви общението във
вярата е толкова дълбоко, че му липсва съвсем малко, за да се
достигне пълнотата, позволяваща общо честване на
Господнята Евхаристия” (838).
Разбира се, вярно е, че дяволът е в малкото. Врагът на
човешкото спасение си има своя тактика. Той не може да срути
Църквата с един удар. Той знае Писанието, в което е казано, че
“портите адови няма да и надделеят” (Мат. 16:18). Но знае, че
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е казано също: “всяко царство, разделено на части една против
друга, запустява; и всеки град или дом, разделени на части една
против друга, няма да устои” (Мат. 12:25). Това е неговата
тактика: бавното и неусетно подкопаване. И още: “разделяй и
владей”. Но той не би могъл да извърши своето дело, ако ние не
му помагаме. И там е истинската беда – голямото усърдие,
което влагаме да копаем ровове помежду си и малкото усърдие,
с което ги зариваме.
Каквито и богословски основания да привеждаме, че Църквата
е неразделима, остава очевидният факт, че тя е разделена. Тази
година на 16 юли се навършват 950 години от разделението,
наричано на Запад Византийската схизма, а на Изток –
Големият църковен разкол. Появата на различия, довели до
печалната развръзка, започнало няколко века по-рано.
Вековете, през които Църквата съществува разделена, са
натрупали допълнително още много богословски и практически
различия: за изхождането на Светия Дух (Filioque), за
църковната съкровищница на свръхдлъжни дела (thesaurus supererogationis operum) на светиите, за индулгенциите, за
чистилището, за върховенството и непогрешимостта на
Римския Първосвещеник - Папа, за Непорочното Зачатие на
Богородица, за безбрачието на свещениците, за безквасния
хляб, за причастяването на миряните само под един вид. Могат
да бъдат изброени още различия, но общото е неизброимо.
Ако погледнем по-задълбочено на някои от различията ще
видим, че те не са толкова големи и така принципни. Ще видим
как, за да ги опровергае по-лесно, оспорващата страна
преувеличава само някои моменти в тях – тези, които не влизат
в нейното учение или практика. Ще видим, че по много от
въпросите съществуват различия между църковните Отци или в
хода на историческото развитие на Църквата. Закономерно е
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това да бъде така, защото Църквата е преминала през различни
периоди. През всички тях тя е била жив организъм, а не мъртво
тяло. Непогрешимостта на Църквата не означава, че през
времето на своето съществуване тя не е допускала никакви
грешки. Глава на Църквата е Христос, в Когото няма грях (I
Иоан. 3:5), но нейното тяло, нейните членове са хора, които
грешат и именно защото се борят с греха, са в Църквата. Тя е
непогрешима, защото не е допускала колебание в основните
истини на спасението.
Ще се спрем малко по-подробно върху две от различията, които
съществуват
между
Източно-православната
и
Римокатолическата църкви: учението за Чистилището (Purgatorium)
и за Непорочното Зачатие (Immacolata) на Дева Мария.
Латинската църква е определила учението за чистилището на
Флорентинския събор през 1439 г., а на Тридентския през 1545
г. то е потвърдено. Според формулировката на Катехизиса това
е “последното пречистване на избраните, което е съвсем
различно от наказанието на осъдените” (1031). Огънят на
чистилището е очистващ, за разлика от огъня на ада, който е
наказващ. Блажени Августин, най-великият измежду учителите
на древната Църква на християнския Запад (354 – 430г.), е
изказал предположение, че душите могат да бъдат подложени
на пречистващ огън не при края на света, а през времето между
смъртта и деня на Страшния съд. Цезарий от Арл приел
предположението на бл. Августин като догмат, а папа Св.
Григорий I Велики (ок. 540 – 604г.), наричан на Изток
Двоеслов, го разпространил в цялата Западна Църква.
Подробно то е развито от Тома Аквински, а окончателно е
прието като догмат от гореспоменатите събори. Учението за
пречисващия огън се основава най-вече на два текста от Свещ.
Писание: I Кор. 3:13-15 и I Петр. 1:7. Православната църква
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тълкува тези текстове по еднакъв начин с Католическата, без да
приема обособяване на чистилището като особено и отделно
състояние. Докато раят и адът са упоменати многократно и са
дефинирани ясно в Свещ. Писание, то за чистилище като трето
подобно състояние, категория или място не се споменава.
Богословските разсъждения на Запада имат основание, че след
като на земята Църквата отправя молитви за умрелите, то
трябва да очакваме резултат от тези молитви, а този резултат не
би могъл да настъпи мигновено, т .е. душите на умрелите
трябва да преминат през състояние, определено като
чистилище. В Православната църква съществува учение за
митарствата, което се доближава до учението за чистилището.
Но то е само образна представа на учението за частния съд на
душите. Разликата е в това, че от чистилището душата отива в
рая, а след митарствата и частния съд душата може да попадне
както в рая, така и в ада. Има и други сходства и други
различия, но основната разлика е в това, че Православната
църква приема тези учения като богословски мнения, докато за
Католическата последното пречистване, или чистилището има
стойност на догматическа норма. Подобни сходства и различия
има и по отношение на индулгенциите.
В следващата книжка ще се спрем по подробно върху догмата
на Католическата църква за Непорочното Зачатие на Света Дева
Мария и мненията в Православната църква по този въпрос.
Отец Стефан Стефанов
20

