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“Разбрах,

че макар Църквата да
има едно Тяло, съставено от
различни членове, най-големият
от всички, най-благородният не
може да липсва; разбрах, че
Църквата има едно Сърце,
Сърце, изгарящо от любов.
Разбрах, че само любовта подтиква към действие
членовете на Църквата и че ако Любовта бе
угаснала, апостолите нямаше да проповядват
Евангелието, мъчениците щяха да откажат да
проливат кръвта си... Разбрах, че Любовта
включва в себе си всички
призвания, че любовта е всичко и
обгръща всички
времена и
пространства - с една дума, че
Любовта е вечна!”
Света Тереза на детето Исус
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Когато хората идват, за да се информират за
тайнствата или искат да се молим за няколко
намерения през Светата Евкаристия, понякога
ме питат: “колко струва?”. Искам чрез нашия
бюлетин да отговаря на този въпрос и да обясня, отделяйки
ценността на Тайнствата, и особено на Светата Евкаристия, от
даренията за църквата.
* Тайнствата са действени знаци на благодатта, установени от
Христос и поверени на Църквата, чрез които ни се дава
божествения живот. Видимите обреди, чрез които се отслужват
тайнствата, означават и правят действителни особените
благодати на всяко тайнство. Те носят плодове на тези, които ги
получават с необходимото благоразположение.
Църквата извършва тайнствата като свещеническа общност,
изградена от Свещенството на кръстените и това на
ръкоположените служители.
Светият Дух подготвя вярващите за тайнствата чрез Словото на
Отца и
чрез
вярата, която приема Словото в
благоразположените сърца. Тогава тайнствата укрепват и
изразяват вярата.
Когато Църквата чества Евхаристията, тя възпоменава Пасхата
на Христос и Пасхата започва да присъства: жертвата, която
Христос поднесе на Кръста веднъж завинаги, остава действена:
“Винаги, когато жертвоприношението на кръста, чрез което
Христос, нашата Пасха, бе принесен в жертва, се отслужва на
олтара, се извършва делото на нашето изкупление”.
Като възпоменание на Пасхата на Христос Евхаристията е също
жертвоприношение. Жертвеният характер на Евхаристията е
проявен в самите учредителни слова: “Това е моето Тяло, което
за вас се дава” и “Тая чаша е новият завет с Моята кръв, която
за вас се пролива” (Лк 22,19-20). В Евхаристията Христос дава
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това Тяло, което Той пожертва за нас на кръста, самата Кръв,
която Той проля “за мнозина за опрощаване на греховете” (Мт
26,28).
1367 Жертвоприношението на Христос и това на Евхаристията
са едно-единствено жертвоприношение. Жертвата е една и
съща. Сам Христос, Който тогава принесе Себе си на Кръста, я
принася чрез службата на свещениците. Единствено начинът на
принасянето е различен: “В литургията се съдържа и се принася
в жертва по безкръвен начин Този същият Христос, който
принесе Себе си само веднъж по кръвен начин върху олтара на
Кръста. И това жертвоприношение е действително
изкупително”.
Евхаристията е също приношение на Църквата. Църквата, която
е Тялото на Христос, взема участие в приношението на своя
Бог. Заедно с Него самата тя се принася цялата. Тя се
присъединява към Неговото застъпничество пред Бога за
всички хора. В Евхаристията жертвоприношението на Христос
става жертвоприношение на членовете на Неговото Тяло.
Животът на верните, техните хвалебствия, техните страдания,
тяхната молитва, тяхният труд са съединени с тези на Христос
и с Неговото цялостно принасяне. По този начин те придобиват
една нова стойност. Христовото жертвоприношение,
присъстващо на олтара, дава възможност на всички поколения
християни да бъдат единени с Неговата жертва.
Цялата Църква се присъединява в приношението и
застъпничеството на Христос. Натоварен в Църквата със
службата на Петър, Папата е свързан с всяко отслужване на
Евхаристията, в което той е назначен като знак и слуга за
единството на вселенската Църква. Местният епископ е винаги
отговорен за Евхаристията, дори и когато тя е реководена от
свещеник. Неговото име се произнася в нея, за да се означи
неговото предстоятелство на местната Църква между
свещенството и с помощта на дяконите. Общността от своя
страна се застъпва за всички служители, които за нея и с нея
принасят евхаристичното жертвоприношение.
Към приношението на Христос се присъединяват не само
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членовете, които са още тук на земята, но също и тези, които са
вече в небесната слава.
Евхаристичното приношение се принася също и за починалите
верни, “които са умрели в Христос и не са още напълно
пречистени”, за да могат да влязат в светлината на Христовия
мир.
От всичко това, става ясно, че Тайнствата са найзабележителните дела на Бога в Новия и вечен Завет, Силите,
които излизат от Тялото на Христос, винаги жив и животворящ,
и действията на Светия Дух в Неговото Тяло, което е Църквата,
и те имат безценна стойност и никой не може да ги купи или да
ги продава, но онзи, който иска да ги приеме трябва да има
пълното желание и пълната воля да спазва заповедите на Бог и
на Църквата.
* Първата Божия заповед осъжда главните грехове на
безверие: изкушаването на Бога с думи и с дела, светотатството
и симонията. Симонията (виж Деян 8,9-24) се определя като
покупка и продажба на духовни ценности. На Симон Мага,
който искаше да купи духовната власт, която той виждаше в
делото на апостолите, Петър отговаря: “Среброто ти да погине
заедно с тебе, задето си помислил, че с пари се добива дарът
Божий” (Деян 8,20). Така Петър се съобразява със Словото на
Исус: “Даром получихте, даром давайте” (Мт 10,8). Духовните
блага не се присвояват и никой не може да се отнася с тях като
собственик или господар, понеже източникът им е Бог. Можем
само да ги приемем даром от Него. Канонът 848 от Кодекса на
Каноническото Право ни казва, че “Извън даренията,
определени от компетентната власт, служителят не трябва да
иска нищо за извършване на тайнствата, бдейки винаги
нуждаещите се да не бъдат лишени от помощта на тайнствата
поради тяхната бедност.”
Компетентната власт определя това дарение по силата на
принципа, че християнският народ трябва да помага за
издържката на служителите на Църквата: “работникът
заслужава своята прехрана” (Мт. 10,10).
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Църквата, “стълб и крепило на истината” (1Тим З,15), “получи
от апостолите тържествената Христова заповед да проповядва
истината за Спасението”. “Църквата е длъжна да изпълнява по
всяко време и навсякъде нравствените принципи, дори и тези,
които се отнасят до социалния ред, а така също и да преценява
цялата човешка дейност в рамките на изискванията на
основните права на човешката личност и спасението на
душите.”
Божият Закон, поверен на Църквата, е предаван на верните като
път на живот и истина. Следователно верните имат правок да
бъдат просветени в Божествените, спасителни повели, които
очистват разсъдъка и с благодатта лекуват ранения човешки
разум. Верните са длъжни да спазват правилата и наредбите,
издадени от законната власт на Църквата.
Така между християните може да се развие истински синовен
дух по отношение на Църквата. Той е естествен изблик на
кръщелната благодат, която ни роди в лоното на Църквата и ни
направи членове на Христовото Тяло. В своята майчинска
загриженост Църквата ни дарява Божието милосърдие, което се
издига над всичките ни грехове и действа по специфичен начин
в тайнството на Помирението. Като грижовна майка тя не се
скъпи също ден след ден да ни дава храната на Словото и
Евхаристията на Спасителя в Литургията.
Църковните заповеди намират своето място в нравствения
живот, свързан с литургичния, от който се подхранват.
Задължителният характер на тези положителни закони,
постановени от духовната власт, имат за цел да гарантират на
верните необходимия минимум в молитвения дух и в
нравственото усилие за увеличаване любовта към Бога и
ближния:
Първата заповед (“Участвай в Литургията всяка неделя и
Задължителните празници и се освободи от задълженията на
работата”) изисква от верните да осветят деня, в който се
възпоменава Възкресението Господне, и особените литургични
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празненства, където се почитат Господните тайни, тайните на
Блажена Дева Мария и на светците. На първо място трябва да
се участва в ехаристичното тържество, на което се събира
християнската общност, и да се почива от онзи труд и грижи,
които пречат да се осветят тези дни.
Втората заповед (“Изповядай твоите грехове поне веднъж в
годината”) осигурява подготвка за Евхаристията чрез приемане
тайнството на Покаянието, което продължава делото на
обръщането и прошката, която сме приели при Кръщението.
Третата заповед (“Приеми тайнството Евхаристия поне на
Великден”) осигурява минималното приемане на Тялото и
Кръвта на Спасителя във връзка с Великденските празници,
начало и център на християнската Литургия.
Четвъртата заповед (“В дните, установени от Църквата, се
въздържай от месо и спазвай поста”) осигурява времето за
аскетизъм и покаяние, които ни подготвят за Литургичните
празници; те допринасят да владеем инстинктите си и
свободата на сърцето си.
Петата заповед (“Помагай за издръжката на Църквата”). Тази
заповед известява на верните задължението за подпомагане на
материалните нужди на Църквата според собствените си
възможности. Това подпомагане не е само с пари, но с нашето
време, което даваме на Нея, с нашите дарби, нашите дейности,
нашето участие.
За да приключим този разговор, можем да кажем че, в основата
на всичко това има пълно разбиране и чувство че, за всеки от
нас Църквата е като Майка, Църквата е като семейство и всеки
е член на Тялото Христово и така чустваме нужда и желание да
вземем пълно участие в нейния живот и да помагаме с всички
възможности за нейния растеж. С една дума да имаме голяма
любов към Нея.
Основата за всичко това е нашата вяра в Исус Христос, жив в
Църквата!
О. Валтер
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Нямаме
нищо друго
да дадем!

Можем
още да
дадем...

… усмивка

… помощ

… част от времето си

да дадем съвет

… идея

… подтик

… внимание

да дадем доверие

… място

… новини

… поздрав

… важност

…

да дадем кураж ...онова което можем

да дадем милувка … нужното и

...хиляди благодарности

Не знаех, че
съм толкова
богат
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Имаше някога една гъсеница, която пълзеше по
земята. Тя беше бяла на цвят и със зелени точици
по гърба. Никой не я искаше, защото казваха, че била грозна и
отблъскваща. Бедната гъсеница се влачеше тъжно по земята.
Когато приближеше до някое дърво, всички насекоми
започваха да й се подиграват още щом я видят. Нямаше кой да
й прави компания или да иска играе с нея. Единственото й
развлечение беше да се качи на дървото и да гледа летящите
пеперуди. Тя би дала всичко, за да може да полети като тях.
Гледаше ги с часове, но когато слизаше на земята, чуваше
отново същите подигравки и оскърбления, както обикновено.
Уморена от всичко това, тя предпочете да се качи горе на
дървото, за да не може никой да я намери. Не искаше никога
повече да слезе на земята.
Един ден, една пеперуда спря да си почине на същия клон,
където беше и тя. Гъсеницата се приближи и започнаха да си
говорят. Така станаха големи приятелки. И от този ден
прекарваха много време заедно, говорейки си.
След известно време, гъсеницата й зададе въпрос: “Защо поиска
да ми бъдеш приятелка, когато никой не ме иска, защото съм
грозна и отблъскваща?”
Пеперудата отговори : “За да станем приятели не е важно това,
което е отвън, но добрината, която е вътре.”
Гъсеницата беше много доволна, защото най-накрая беше
намерила един истински приятел. Беше толкова доволна, че
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една нощ, докато спеше върху дървото, нейното тяло започна
да се променя. Сутринта се беше превърнала в една прекрасна
пеперуда, каквато никой не беше виждал до тогава. Когато
нейната приятелка, пеперудата дойде да я потърси и видя как се
беше променила, остана много доволна и каза: “Сега се виждат
и отвън красотата и добрината, които носиш вътре в себе си.”
Двете започнаха да летят заедно. Оттогава, когато видеха някоя
тъжна гъсеница на някой клон, кацваха и се приближаваха до
нея. И така се повтаряше същата история.
Това, което е важно в живота, не е как изглеждаш външно, но
добрината, която носиш в себе си.
Не разрешавай никога, някой да се доближи до теб, без да си
тръгне по-добър и по-щастлив.
Сестра Терезита

11 април
кръщение на
Кристиян и Вероника
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Когато трима духовни пастири водят паството
си в правия път, той неминуемо бива осеян от
радостни събития. Такова едно събитие бе
Великденската среща между православната
Църква “Свети Николай”, Католическата
Църква “Свети Павел от Кръста” и Арменската
“Сурп Аствадзадзин”. Всяка една от Църквите
започна обичайната си за случая служба, но точно в полунощ
отците Стефан, Дирайр и Валтер поведоха енориашите си за
среща и съвместно оповестяване на Възкресение Христово.
След размяна на поздравления между тях, с кратко слово,
тримата отци поздравиха вярващите с “Христос Воскресе”, за
да получат отговора “Наистина Воскресе”. Хорът на Църквата
“Свети Николай” екна с
църковно-славянското
“Христос Воскресе” и звуците
му се разнесоха по водите на
Дунава.
След този кратък поздрав
всеки от свещениците поведе
верните си към храма, за да
продължи
тържествената
служба.
В тази Великденска нощ, бяха
приети в лоното на християнското семейство Вероника и
Кристиян. Кръщението на двете деца в този час се яви, като
символ за Възкръсването на вярата. Да пожелаем на децата
добър избор на верен и достоен път в живота.
Христос се роди, за да ни спаси, дари ни с любовта Си и ни
даде пример за живот. С Възкресението Си ни показа, че
доброто, любовта и прошката са по-силни от смъртта, но ние
хората- все още не сме разбрали този урок, защото стремежът
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за надмощие е много силен. Трудно се живее в дух на
разбирателство и компромис, когато сме изпълнени с желание
за превъзходство над ближния.
В тези Великденски дни, дано Бог ни осветли и опрости
суетата, за да влее в сърцата ни истинския Великден!
Росица Върбанова
Кръщението е договор между човека и Бога. Христос установи
тайнството Кръщение след Възкресението Си, когато каза на
Своите апостоли: “Идете, научете всички народи, като ги
кръщавате в името на Отца и Сина, и Светия дух!”. Кръстен
може да бъде всеки човек, който желае това и знае каква
благодат получава чрез това тайнство. За децата кръстникът
поема задължението да поучи по-късно детето във вярата.
Тези мисли трябва да са водещи за всеки кръстник, какъвто се
оказах и аз в Святата Нощ на Възкресение Христово. Тази нощ
беше най-щастливата в живота на малките ми кръщелници
Вероника и Кристиян. Тя остана незабравима и за баба
Красимира и мама Искра.
След съвместната благословия на свещениците от Арменската,
Православната и Католическата църква, влезнахме отново в
Църквата, където беше извършено кръщението на малките
Вики и Кико. Те с удоволствие запалиха своите свещички. Не
гледаха уплашено, а с желание и любов о.Валтер.Сънчо вече
беше заминал в страната на сънищата и малките ми
кръщелници се развеселиха. С удоволствие сведоха главички
над купела. Вики и Кико
вярваха на думите, с които отец
Валтер и сестра Йола ги
подготвиха за това Тайнство,
затова очакваха с нетърпение
този ден в който ще станат "чада
Божии". Вълнуваха се за
предстоящото тайнство.
Даринка Калапиш
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Духовното звание е дар от Бога и не може да
го обясниш с думи, защото думите не могат да
изразят онова което Бог прави вътре в човека.
Най-дълбоко в теб, там където нито един
човек не може да провикне, там Бог ти открива нещо ново за
теб, нещо чудесно, което никога не си преживявал. Слушаш
Божия глас, които ти открива твоя път и неговата ръка те води в
нови и непознати места и ти открива новия свят за теб.
Моето желание да бъда сестра растеше заедно с мен. Званието е
като семе посято в нашето сърпе, след едно вътрешно
преживяване и изкуството да бъдеш с Бог, семето което е
посято в теб се събужда и започва да расте много бързо. Да
бъдеш избран от Бога да му служиш е голяма радост за всеки
човек. Усетих моето призвание още през 1995 год.. когато в
моята енория в село Орещ дойде С. Барбара Вручина и започна
да работи с нас. Но моята история започва когато сестрата ни
предложи да отидем да посетим бедните и болните. Няколко
момичета от нашето село тръгнахме да обикаляме. Един ден
сутринта тръгнахме да посетим един човек да му занесем храна,
да му честитим имения ден и да поговорим малко с него.
Когато дойдохме там
човека ни прие и
много се зарадва и
думите които каза
бяха: “Никой никога
не е идвал да ме
посети, да говори с
мен и да ми честити”.
Когато говореше тези
думи
плачеше
от
радост. Бог на мен
12

проговори чрез един възрастен и беден човек, от този ден
разбрах, какво да правя с живота си и как да го изпълня. Моята
молитва и размишлението на различни текстове от Евангелията
оше повече ме накара да се доближа до Бога и да усетя неговата
любов и така тази любов да мога да давам на всички хора и да
разширявам радостната вест. Минаха години докато завърша
основното си образование, но аз не преставах да говоря че ще
бъда един ден сестра, като нашите сестри от Св. Винкенти и ще
помагам на хората. След като завърших основното си
образование отидох да разговарям със сестра Барбара, какви са
условията за да влезна в тяхното общество. Сестрата ми обясни
всичко, сега трябваше да размисля над всичко което чух,
защото не бях много послушна нито добра. След като добре
размислих обещах на сестрата да се поправя и да работя всеки
ден на себе си, за да си оправя характера си.
Заминаването в гр. Пловдив, където е главната къща на
сестрите Винкентинки в България за мен беше голяма радост
една крачка напред. Там завърших средното си образование
помагах и живях заедно със сестрите. В Пловдив има също така
много болни и изоставени хора. Когато бях свободна от
училището ходехме с още една сестра при болните да ги
посетим и да им помогнем с каквото можем. Времето мина
много бързо и дойде време да завърша средното си образование
с голяма радост очаквах да стане това, защото след това
продължава моята подготовка в Хърватска - Загреб, където е
главната къща на сестрите от нашето общество. Тези три
години които минаха за да се подготвя за сестра бяха за мен
години на радост, молитва, заедно с Бог, които е център на
нашия живот, радостта, която изпитваш когато живееш в едно
общество където винаги Бог е на първо място, учението и
формирането на новия човек. В моята група сме осем сестри,
които на 25.03 2004 год. положихме своите обети (в Загреб,
Река, Босна и България). Всички ние очаквахме този голям ден
за нас и за цялото наше общество.
След като завърших своята подготовка в Загреб върнах се в
13

България един месец
преди
да
положа
Светите си обети, за да
имам
духовни
упражнения и да се
подготвя за най-големия
и най-хубавия деи в
живота си. Духовните
упражнения
бях
изпълнени с Целодневен
разговор с Бог, в
тишината която беше около мен спокойно слушах Божия глас,
който говореше в моето сърце. Вътре в себе си усещах как Бог
със своя нежен глас ми говори. Свършиха духовните
упражнения и дойде очакващия ден, когато пред цялата Църква
обещах на Бога че ще му служа вярно в Обществото на
Милосърдните сестри на Св. Винкенти от Паула.
25.03.2004 год. е ден който винаги ще бъде в моето сърце,
защото тогава засвидетелствах своята любов към Бог, своята
вярност и своята благодарност на Бог че погледна на своята
слугиня и че ме избра.
Сега цветето което расте в моето сърце е напълно готово да се
даде на своя градинар самия Господ, той да го пресажда и
полива завинаги в своята градина, където да продължи да се
грижи за него, а то да расте, цъфти и носи много плодове за
неговото царство.
Отец Валтер благодаря много че ме поканихте да напиша една
статия за вашия бюлетин. Нека Божия благослов винаги да бъде
над вас за да можете да поучаване Божия народ, а всички които
четат вашето списание бъдат отворени към Духа Господен и да
разберат какво иска от тях Бог и ш извършават.
С Уважение:
Вашата сестра в Христа
С. М. Магдалена Сашева Петрова
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Учението, почитта и прославата към св. Дева
Мария в Православната и в Католическата
църква са много близки и няма как да не е
така, защото в еднаква степен се основават на Свещеното
Писание и Свещеното Предание и са формулирани на
вселенските и поместни събори и от Отците на неразделената
Апостолска църква. В еднаква степен и двете църкви не
приемат рационалистическите тенденции, възникнали по-късно
в протестантските среди. Но помежду ни има и различия,
които, ако и да не се отнасят до основното, не са незначителни.
Мисля, че като се опитваме да поставяме тези въпроси и като
говорим по тях правим стъпки не само един към друг, а и
стъпки към Христа, Който е истината (срв. Иоан 1,14.17; 14,6).
И самата Божия майка не би ни упрекнала, като посочваме и
дискутираме по богословските различията за нейната личност,
а би ни насърчила да вървим към Истината, Която е нейният
Син.
Почитта, преклонението и облажаването на майката на нашия
Господ от всички родове (срв. Лука 1,48) и на Изток и на Запад,
и в древност и днес е дълбоко и възвишено. Всекидневно и в
частните молитви и в богослужението на Православната църква
тя е възпявана като “по-чтима от херувимите и несравнено пославна от серафимите”. Във всеки православен храм двата най
-големи свещника са поставени пред иконите на Спасителя и на
Неговата майка. И ако се вгледаме, ще забележим, че пред
светия образ на Богоматер винаги горят повече свещи.
Спонтанно богомолците усещат и се надяват, че молитвата им
към Христа ще бъде по-чута, ако я отправят чрез Неговата
майка.
Нямаме никакви различия относно историчността на Пресвета
Дева Мария “от дома и рода Давидов” (Лука 2,4), относно
девственото зачатие и раждане на Единородния Син Божий,
предсказано от св. прор. Исаия (7,14) и нейното приснодевство.
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Макар че Иисус Христос се е родил от нея не по Своето
Божество, а по човечеството Си, ние я именуваме и величаем
като Богородица, защото Тя послужи за великата тайна на
боговъплъщението (срв. 1Тим 3,16). В едни и същи дни и на
Изток и на Запад празнуваме Рождението и Успението на
Пресвета Богородица. Близки са и празниците, посветени на
нейните родители, праведните богоотци Иоаким и Анна и
Зачатие на Св. Анна.
Основно различие относно личността на Пресвета Богородица
се явява неприемането от страна на Православната църква на
католическия догмат за нейното непорочно зачатие
(immaculata). Според него Божията Майка “е получила
изкупление още от зачатието си” и “е била запазена
недокосната
от
всякакво
петно
на
първородния
грях” (Катехизис на Католическата църква, 491). Ако аз
пишех тази статия преди 1854 г. нямаше да посочвам такова
различие, тъй като до тази година то не е съществувало. Този
догмат е провъзгласен от папа Пий IX на 8 декември същата
година с булата “Ineffabilis Deus”. Самото учение възниква и
постепенно се оформя в течение на шест века преди това. През
това време в Западна църква то има както поддръжници, така и
противници.
Основанието за приемането на догмата е изразено в катехизиса
и специализираната литература на католическата църква. Аз ще
се спра малко по-подробно на основанията, поради които
Православната църква не го приема. В източната традиция
Богородица се нарича Пресвета (Παναγίαν), т.е. по-свята от
всички други човеци, от всички светии, но не се счита, че
светостта и́ е от преди рождението и́ , че “е получила изкупление
още от зачатието си”. В акатиста на Пресвета Богородица тя е
наречена с безброй епитети, възхваляващи я като “Царев
престол”, “очищение на целия свят”, “светло познание на
благодатта”, “храна, заменила маната”, “ключ на Христовото
царство”, “дъх на Христовото благоухание”, “непоклатен стълб
на Църквата”, “висота, трудно достижима с човешки помисли”,
“глъбина, в която мъчно се прониква с ангелски очи” и много
други. Имената и метафорите, с които е назована в духовната
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поезия са неизброими. Но поезията е изящна словесност, а
догматиката е точната наука на богословието. Затова в
догматичните определения, които са задължителни за всички
верни, критерият и подходът са по-различни.
Предпоставката, на която православното богословие основава
своя възглед по въпроса е, че предочистването не само не е
споменато в свещените текстове на Писанието и Преданието,
но ако то се приеме цялото богословие се измества в съвсем
друга посока. Въпросът е в неразривна връзка с основния
въпрос на изкуплението: приел ли е Божият Син при
въплъщението Си човешката природа в състоянието и́ преди
грехопадението или я е приел такава, каквато тя е станала
впоследствие? Ако тази, от която Той приема човешко естество
е “недокосната от всякакво петно на първородния грях”, то от
това следва, че и човешката природа, приета от Него е без грях.
Но основен принцип на учението за изкуплението и спасението
са думите на св. Григорий Богослов (Назиански) от неговата
проповед, прочетена няколко месеца преди откриването на
Втория Вселенски събор, на Рождество Христово през 380 г. в
Константинопол: “Онова, което остава неприето, не е
изцелено, спасява се само онова, което е съединено с Бога”. Т.
е. спасението става чрез споделеност. Бог ни лекува като
възприема накърнената ни човешка природа в Себе Си и само
ако този акт на възприемане е цялостен, то и спасението ни ще
бъде цялостно.
В същата посока са мислите, които развива св. Максим
Изповедник (580-662 г.) в коментара си на Посланието на св.
ап. Павел до Филипяни 2,5-11: “Човек става дотолкова Бог,
доколкото Бог става човек. Благодарение на Бога, човек се
издига до Божиите висини по същия начин, по който и Бог,
благодарение на човека, отдава Себе Си и, като остава
непроменен, се спуска до крайния предел на нашата природа”.
Човешката природа, която Христос приема във въплъщението
е, също като нашата, подвластна на последиците от
първородния грях. На нивото на личността обаче, в свободните
Си действия, Христос е напълно и изцяло безгрешен и целият
Му земен живот е една непрекъсната победа над греха. Още по17

отчетлива е мисълта на св. Юстин Мъченик и Философ († ок.
165 г.): “То (Словото) стана човек заради нас, та като
сподели също страстите ни, да може да извърши тяхното
изцеление”(Апология II, 13). По сходен начин е изразена същата
теза в Апостолските правила: “Бог изпрати Своя Син, за да
стане човек в полза на човеците и да приеме всички човешки
страсти, макар и безгрешен”. Всички цитирани мисли са в
пълно съгласие с думите на св. ап. Павел: “Длъжен бе да
прилича по всичко (κατά πάντα) на братята” (Евр. 2,17).
Очевидно това разбиране за човешката природа у Христа не е в
съответствие с доктрината за непорочното зачатие на св.
Богородица. Ако човешката природа на Христос е била
подвластна на последиците от грехопадението, то и Неговата
майка, от която той я приема такава, трябва да е била
подвластна на тях по същия начин, пише Диоклийския епископ
Калистос Уеър.
Както споменах по-горе учението за непорочното зачатие на св.
Дева Мария преди да бъде въведено като догмат е срещало
възражения и сред много западни богослови. Един от найвидните между тях е Бернард Клервоски (1090-1153 г.). През
1140 г. той пише до Лионското духовенство обстойно
изложение, в което казва: “Тази царствена Девица няма нужда
от лъжовни почести, когато Тя обладава истински венци на
слава и знакове на достоинство. Прославяйте чистотата на
нейната плът и светостта на нейния живот...
Възвеличавайте тази, която е зачнала без да знае похот...
Какво е нужно още да се прибави към тези достоинства...
Никой не може да бъде заченат без грях. Само един Господ
Иисус Христос е заченат от Дух Свети и само един Той е свет
от самото Си зачатие... (Пс. 50,7).
Основното, заради което “всички родове” (Лука 1,48)
облажават Пречистата и Преблагословена Божия майка е това,
че тя е “останала чиста от всякакъв личен грях през целия си
живот” (Катехизис..., 493).
Отец Стефан М. Стефанов
(енорийски свещеник на православен храм “Св.Николай” - Русе)
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Когато преди три години Симеон, Петър и
аз получихме първо причастие,знаехме
колко много има още да напредваме във
знанието за нашата вяра.Това тайнство бе отправна точка,но не
и край във нашето търсене на Бога.То ни насочи накъде да
вървим и как да изповядваме вярата си в Него.
Оттогава до сега ние имахме всяка седмица вероучение с
различни катехисти Ивайло, Елена, Анелия, Емилия,
Цанко,сестра Йола и отец Валтер. Не винаги ни беше лесно - и
на тях, и на нас, но ние заедно научихме толкова много неща.
От различните части на литургията до времевата рамка във
вярата ние напредвахме все повече и повече. Понякога се
събирахме с младежите от други енории, за да сравним нашите
знания за Христовото учение и да видим по колко много
начини можем да обичаме Бог - с песни, молитви или просто
като се съберем в неговото име. Най-важното е, че научихме по
колко много начини той ни обича. Затова правехме и лагершколи, където заедно живеехме за една седмица. Правехме
катехизис първо със свещениците, а после по групи от младежи
и сестри, които да ни насочват и да ни помагат при нелесното
усвояване на вярата. Тези събирания ни помагаха да израстем
духовно и сега,когато си ги спомня разбирам колко много са
допринесли за това да се чувствам истинска християнка.
Следващото тайнство за мен, Петър и Симеон е
миропомазанието (или кризмание). Чрез него Светия дух ще
слезе върху нас, като ни помаже за Божии чеда, апостоли, които
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са готови да даряват любовта на Бога и на другите. Това,
разбира се, не означава че трябва да спрем да се развиваме във
вярата. На нас тепърва ни предстои да открием призванието си,
дадено ни от Господ. А за тази цел трябва да продължим да
напредваме по трудния път на вярата.
За мен вярата е една стълба, по която бавно напредвам. На една
голяма площадка между стъпалата виждам свещеника, който е
готов да ме помаже с кризмата и чувствам Светия дух, който ме
чака да го достигна. Но стълбата продължава нагоре, аз не мога
да видя това, което е на нейния връх, но знам, че там е Бог,
който я е построил, за да мога да го достигна напълно един ден.
Благодаря Му, че ни е дал всички тези прекрасни хора, които
ни Го показаха и търпеливо ни водеха, а и сега ни водят към
светлината на любовта Му.
Мария Станкова

Мария
Петър
Симеон
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поканват цялата
католическа общност
да вземе участие
на тяхната радост за
Тайнството Кризмание

Русе,
неделя
16 май
в 10.00ч

