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О Боже, направи ме

инструмент

на твоя мир, на любовта ти.

Където е омраза, да нося любов;

където е обида, да нося прошка.

Където е мъгла, да нося радост;

където има грешка,

да нося вяра.

Където е тъма,

да нося светлина;

където е отчаяние,

да нося надежда.
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Толкова неща са казани за Бога. Всички религии са казали по
нещо. Много философи са се опитали да го отрекат. И ти имаш
своя представа за Него. Но най-важното нещо за Себе си го е
казал Той, че е “семейство”, толкова сплотено, та да бъде
единствената божествена реалност за Любов:
Любов, възраждаща, плодотворна, създадена: Отца;
Любов, която се дарява, покорява, отворена: Сина;
Любов, която съединява, която осветява, сгрява: Светия Дух.
Бог  искал да ни направи синове и сънаследници на Своя Син,
което ние точно не  го заслужавахме, но Той  ни го дарява чрез
благодатта Си. Вече Бог е Отец не само на Своя Син, но и наш
баща, мой баща, дори “мой татко”. Свидетелство на тази
любов, която  иска да влезем в  Неговото семейство, е  смъртта
на Христос на Кръста и Неговата победа над нашата
смърт.Повече от това не можеше да направи Божието
семейство, за да се  отвори да приеме чедата, възлюбени
синове,   дори и далечните.
Нека да приемем ние Бога. Да се отворим към Христос и да
живеем в Него като истински чеда на Любовта.
Който го приеме може да го нарича “Абба”, както би казал
Христос “скъп баща”.
Така казва Папата:
“Бог е любов и  живее в Себе Си,  тайната на общението на
собствената Си любов. Бог вписва в света на мъжа и  жената
званието и тогава способността,  и  отговорността за  любов
и за общение. Любовта следователно остава основната и
вродена звание на всяко човешко същество”.

ЕТО БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО
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Толкова неща са казани за човека. Някои наистина големи,
други нелицеприятни. Всяка епоха повтаряше този сериозен
въпрос: “Човече, какво ще кажеш за себе си ? ” Толкова са
различни отговорите, че  накрая може да се каже, че никога
нямаше толкова труден въпрос, от този който гърците са
задали: “Човече, опознай себе си! ”
И все пак, човек не може да направи друго, освен да се опита да
си отговори. А защо да не изслушаме един отговор, който звучи
от векове ?
Ето го:
И сътвори Бог човека по свой образ, по Божий образ го
сътвори; мъж и жена ги сътвори. И благослови ги Бог, като
им рече: “Плодете се и множете се, пълнете земята и
обладайте я и господарувайте над морските риби, и над
зверовете, над небесните птици и над всякакъв добитък, над
цялата земя и над всякакви животни, които пълзят по
земята”. И рече Бог: “Ето, давам ви всякаква трева, що дава
семе, каквато има по цялата земя, и всякакво дърво, чийто
плод е дървесен и дава семе - това ще ви бъде за храна; а на
всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка
гадина, която пълзи по земята и има жива душа, дадох за
храна всичкия злак тревист”. Тъй и стана. И видя Бог всичко,
що създаде, и ето, беше твърде добро. Биде вечер, биде утро -
ден шести. (Битие 1,27-31)

Не намирате ли, че е красиво? Човекът е семейството. В
семейството се намира реализиран любовен план, който
Създателят  мислеше за човека. Но има нещо повече. Библията

СЕМЕЙСТВО ОБРАЗ НА СВ. ТРОИЦА
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ни говори, че човешкото семейство е създадено по образ и
подобие на Бога.
Едно от всичките семейства, но едно истинско човешко
семейство е изпълнило този Божи план за човека: Светото
Семейство от Назарет.
Чуй какво казва Свети Лука:
И дойдоха бързешком, и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца
да лежи в яслите. А като видяха, разказаха каквото им бе
възвестено за тоя Младенец. И всички, които чуха, почудиха се
на това, шо им разказаха пастирите. А Мария спасваше
всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се
пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, шо чуха и
видяха, както им бе казано. Като се изпълниха осем дена, за да
бъде обрязан Младенецът, дадоха му името Исус, наречено от
Ангела, преди да се зачене Той в утробата. (Лука 2, 16-21)

Бедните овчари срещнаха Бога и спасението, в едно семейство в
изключителна материална бедност, във всяко отношение, но
приветливо и открито, богато само в голямо общуване  и в
голяма любов. Това е знакът, който овчарите възвестяват и
поради който възхваляват Бога. Това е истина за човека в
Божия любовен план.
Нашите семейства ще вървят по стъпките на семейството от
Назарет, ако търсят да преоткрият собствената си самоличност,
т.е. какво са те и собствената им мисия, а именно званието, за
което Бог ни вика.
Те, по Божията воля,  са призвани да бъдат общност от хора -
съпрузи, деца, родители, роднини, които живеят и се израстват
всеки ден в обич. Без любов, семейството не би могло да живее,
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да се развива и да се усъвършенства като общност. Тази любов
би трябвало да се очертава като нерушима и вярна.
Свидетелството на тази любов е едно от най-важните неща,
които трябва да укрепим в днешно време в християнското
семейство. В една такава общност ще се направи първият опит
на Църквата, семейството да стане “домашната Църква”.
Християнското семейство е призвано да носи в света тази своя
идентичност, запазвайки ролята си за участие в живота, за
участие в развитието на обществото и за участие в дейността на
църковния живот.
В реализирането на този модел за семеен живот е основно
обръщането към Светия Дух, който поддържа жива и активна
силата на брачното тайнство. Християнското семейство не ще
може да запази собственото си достойнство и да изпълни
мисията си без  молитвите си към Светия Дух.
Молим се  тогава, нека нашите семейства да живеят този нов
живот, който сам Бог ни дарява.

Семейството трябва да
подготви децата за живота,
за света, по такъв начин, че
всеки един да навлезе в
разцвета на силите си, в
зависимост от
способностите дадени му от
Бога”.
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Едно семейство беше щастливо и живееше в една малка къща в

покрайнините. Но през една нощ в тяхната кухня избухна един

ужасен пожар.

Докато пламъците пламтяха родителите и децата избягаха, в

неописуем ужас установиха, че липсваше най-малкото, едно

дете на пет години.

Когато то трябваше да излезе, се страхуваше от бученето на

пламъците и от лютия дим, беше се върнало назад и беше се

качило на най-високия етаж.

Какво да правим? Отчаяни бащата и майката се гледаха, двете

сестри започнаха да го викат. Да се върнат отново в тази пещ

беше невъзможно.

Пожарникарите закъсняваха. Но ето, че горе, прозорецът от

тавана се отвори и детето се показа, крещейки в отчаяние:

"Татко! Татко!".

Бащата се притече и викна: "Скачай долу!".

Под себе си детето виждаше само огън и черен дим, но чу гласа

и отговори: "Татко, не те виждам!".

"Аз те виждам, това стига. Скачай долу". Човекът крещеше.

Детето скочи и се намери живо и здраво в силните ръце на баща

си, който го беше хванал, докато лети.

Не виждаш Бога. Но той те вижда. Отпусни се!

ЗАЩО СЕ СТРАХУВАТЕ?



8

НОЕМВРИ 2000 - ЯНУАРИ 2001

26 ноември кръщение, миропомазание, причастие на
Анелия и Светлин
миропомазание на
Иван, Мая, Десислав и Пламен

31 декември църковен брак между
Иван и Анелия

7 януари миропомазание на
Ивайло и Елена

ПРАЗНУВАХМЕ ТЕЗИ ТАЙНСТВА

Десислав, Мая, Светлин. Пламен

Анелия и Иван
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Осем дни молитва за единение на християните

18-25 януари 2001г.

Отче, нощта, когато Твоят Син се жертва, за да ни изкупи
завинаги от нашите грехове, Той се помоли ние и всички, които
вярват в Него, да бъдат едно, както Ти си един в Него и Той в
Тебе. Приближи деня, когато ще се изпълни волята Ти и ние ще
станем едно, та светът да повярва в Исус Христос, когото Ти
изпрати. И всяка жена и всеки мъж да узнаят, че Ти ги обичаш
толкова, колкото обичаш единородния си Син. Чрез Твоя Свети
Дух помогни ни да устояваме заедно с кураж и упование по
този път чрез Исус Христос, нашия Господ. Амин.

23 ноември Петра Петрова Радулова

02 декември Мария  Петрова Гайдарова

МОЛИТВА ЗА ЕДИНЕНИЕ

СА СЕ ВЪРНАЛИ В БОЖИЯ ДОМ
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Господи, дай ми едно резервно крило

Искам да ти благодаря, Господи, за подаръка на живота.
Четох на едно място че човеците са ангели само с едно крило:
могат да летят само оставяйки се да бъдат прегърнати.

Понякога, в моменти на близост,
се осмелявам да мисля, Господи,
че и Ти също имаш само едно крило.
Другото, го държиш скрито,
може би, за да ме накараш да разбера,
че Ти не искаш да летиш без мене.

За това ти ми даде живота: та да бъда твоя другар за летене.
Научи ме, тогава, да застана до Тебе.
Защото да се живее не е да се влачи живота,
не е да се скъса с живота, не е да се печели живота.
Да се живее е отпускане, както една чайка,
в омаята на вятъра.
Да се живее е наслада от приключението на свободата.
Да се живее с размаха на крилото,
с увереността на този който знае
да има един прекрасен партньор в летенето както Теб!

Моля Те за извинение за всеки грях против живота.
преди всичко, за отнетия живот преди още да се роди.
Крилата му са счупени.
Летенето което проектирахте да правите
е било забранено.
Пътуванията анулирани завинаги.
Сънищата прекъснати призори.
Но Те моля за извинение, Господи,
също и за всичките крила, на които не помогнах
да се разтворят.
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За полетите, които не успях да окуража.
За безучастието, с което оставах
да рови в двора, с висящо крило,
нещастния брат, който беше определен
да се носи в небето.

И Ти го чака напразно, за кръстосване на моретата
което не ще направите никога.
Помогни ми сега да планирам, Господи.
Да кажа “земя земя”, че аборта
е една тежъка обида за твоето въображение.
Едно престъпление против твоятя склонност.
Разрушаването е най-отчайващо.

Но помогни ми да кажа, също,
да се че впуснеш в живота не е всичко.
Нужно е да поставя в светлина.
“Противвеликден” не е само аборта,
но е всяко пропуснато посрещане.
Всяко отказване е.
Отказването от къщата, от работата,
от обучението, от основните права.

“Противвеликден” e оставане близкия
в меланхоличения вестибюл на живота,
където се кара едва едва,
където само се расте,.
“Противвеликден” е да се мине равнодушно
близо до брата
който е останал с едно крило, с единственото крило,
непреклонно уплетено в мрежата
на бедността и самотата,
и вече се е убедил че не ще бъде повече достоен
да лети с Теб.
Особено за този нещастен брат,
дай ми, о Господи, едно резервно крило.
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През това време, ще благославяме вашите семейства.
За това през периода

от 15 януари до 11 февруари
литургията ще бъде отслужвана по следния начин:

Понеделник 16.30 Броеница
17.00 Литургия

Вторник 10.00 Броеница
10.30 Литургия

Сряда 10.00 Броеница
10.30 Литургия

Четвъртък 10.00 Броеница
10.30 Литургия

Петък 16.30 Броеница
17.00 Литургия

Събота 16.30 Броеница
17.00 Литургия

Неделя 09.30 Броеница
10.00 Литургия


