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От известно време по интернет
се върти това електронно
писмо, което дъщерята на Били
Греъм, известния протестантски
пастор от САЩ, е дала на един
от американските телевизионни
канали след случилото се на 11
септември 2001 г. И ние го
получихме ,както и редакцията на
вестник Истина, която го преведе
и публикува. Искаме и ние да го
публикуваме, за да размишляваме
по него.

Когато изчезнаха кулите на
световния търговски център, ме
попитаха как Бог може да допуска
едно толкова голямо страдание на

невинни хора. Мисля, че Бог е джентълмен и когато Му казваме,
че не Го искаме в нашия живот, Той просто се отдръпва.
В светлината на случилото се неотдавна - стрелбата в училищата
в Масачузетс и Калифорния, както и на последвалите трагични
събития в Ню Йорк, Пенсилвания и Вашингтон, нека помислим -
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кога започна всичко това?
Когато Меделин Мъри О'Хеър (която бе убита, а тялото й -
намерено), подаде оплакване с искането, че не желае никакви
молитви в нашите училища, а ние се съгласихме.
След това някой настоя, че е по-добре да не четем в училищата
Светото писание. Светото писание, в което се казва; “Не
убивай!”; “Не кради!”; “Обичай ближния като самия себе си!”. И
отново бяхме съгласни.
Д-р Бенджамин Спок твърди, че не трябва да шляпкаме нашите
деца, когато постъпват неправилно, защото техните малки
индивидуалности могат да се деформират и да бъде накърнено
чувството им за ценност (синът на д-р Спок се самоуби). И бяхме
убедени, че експертът би трябвало да знае какво говори, затова
казахме, че няма повече да ги шляпкаме.
После някой спомена, че учителите и директорите на училищата
не трябва да наказват нашите деца, когато се държат лошо. И
училищните власти се съгласиха, че никой учител не бива да докосва
ученик, когато се държи лошо, защото не искаме мнението за
училището да бъде лошо, не искаме да ни влачат по съдилищата
(макар и да има голяма разлика между наказанието и побоя,
блъскането, унижаването, ритането и т.н.). А ние приехме тези
аргументи.
След това някой поиска да позволим на нашите дъщери да правят
аборти, когато си пожелаят, без дори да съобщават за това на
своите родители. И пак одобрихме какво прекрасно хрумване!
После някой мъдър член на учителския съвет каза, че откакто
момчетата са момчета, те така или иначе ще ГО правят, затова нека
им дадем толкова презервативи, колкото искат, за да изпитат цялата
желана от тях радост, а ние няма да кажем на техните родители,
че получават презервативи в училищата. И приехме, че това е
следващото прекрасно хрумване.
След това един висок, избран от нас висш чиновник каза, че не е
важно какво правим в личния си живот, щом като си вършим
добре работата. И ние, съгласявайки се с него, добавихме, че не е
важно какво върши в личния си живот който и да било от нас,
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включително нашият президент, докато имаме работа, а
икономиката ни е в ред.
И после някой поиска да печатаме многоцветни списания със снимки
на голи жени и да ги наречем “здрава, разбираема възхвала на
красотата на човешкото тяло”. Приехме, че няма проблем и с това.
След това някой доразви тази възхвала на тялото и публикува
снимки на голи деца, а по-късно отиде още по-далеч, пускайки ги в
Интернет. А ние казахме, че това е неговото право на свобода на
словото.
Хората от развлекателната промишленост пък пожелаха да
направим телевизионни програми и филми, прокламиращи
профанирането, насилието и нелегалния секс. И да създадем
музика, която насърчава към насилие, наркотици и самоубийства.
И ние казахме, че това е само развлечение, че няма вредни последици
и щом като никой не го взема насериозно, нека да го развиваме все
повече.
Сега се питаме защо нашите деца нямат съвест, защо не отличават
доброто от злото и защо нямат проблеми с убиването на чужди
хора, на съученици и на самите себе
Моля те, допиши тук и това, за което се сетиш... Възможно е, ако
обмислим всичко това достатъчно продължително и задълбочено,
да си го обясним. Мисля, че тук е подходяща фразата: “Каквото
посееш, това ще пожънеш!”
“Добри Боже, Защо не спаси малкото момиченце от Мичиган?
С уважение: разтревожен ученик.”
И отговорът: “Скъпи разтревожен ученико, Изхвърлиха ме от
училищата. С уважение: БОГ"
Смешно е колко лесно хората окалят Бог, а след това размишляват,
че светът се превръща в ад.
Смешно е колко лесно вярваме в това, което публикуват в печата и
излъчват по телевизията, но подлагаме на съмнение всичко, което е в
Светото писание.
Смешно е, че всеки иска да иде на Небето, но при условие, че няма да
трябва да вярва, да мисли или да прави каквото и да било от онова,
което изисква Библията.
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Смешно е, че някой, който казва, че вярва в Бог, продължава да
следва Сатаната, който между другото също “вярва” в Бог.
Смешно е колко бързо сме готови да обвиняваме, но да не бъдем
обвинявани.
Смешно е, че когато изпращаш хиляди вицове чрез електронната
поща, те се разпространяват като горски пожар, но когато започваш
да пращаш вести за Бог, хората два пъти премислят дали да ги
споделят с другите.
Смешно е, когато аморалността, бруталността, вулгарността и
непристойността си летят свободно в киберпространството, но
публичните дискусии за Бог са забравени в училищата и на
работните места.
Смешно е, когато някой може да бъде набожен християнин в
неделя и невидим християнин през останалата част от седмицата.
Весело ли-ти е? Смееш ли се?
Смешно е, когато.поискаш да изпратиш този е-mail на други хора,
но няма да го изпратиш на мнозина, защото не си сигурен в какво
вярват те или какво ще си помислят за теб когато им го изпратиш.
Смешно е, че мога да се вълнувам повече от това какво ще си
помислят другите за мен, отколкото какво ще си помисли за мен
Бог.
Мислиш ли?
Предай по-нататък тези размисли, ако смяташ, че са важни. Ако
ли не - изхвърли ги. Та нали никой няма да узнае за това. Със
сигурност!
Но ако изхвърлиш тези мисли, не седи и не се оплаквай колко лош е
светът...
Аз изпратих този текст на всички от моя личен адресник.
Човешките сърца днес са много по-чувствителни заради трагичните
събития, които сполетяха Ню Иорк, Пенсилвания и Вашингтон. Да се
опитаме да променим нещо!
“Приятелю, това са безмълвните ангели, които ни помагат да стъпим
на краката си, когато крилете ни с усилие си спомнят как се лети”.
Сигурно вече сте чували това, но нека продължим да го повтаряме!
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Всяка година, когато се приближава Великден
въпросът на хората е един и същ “Вие кога
празнувате Възкресение Господне? А ние?”.
И в отговор следва радост или разочарование,
зависи дали празнуваме на същия ден или в
две различни недели. Тази година това

разочарование е голямо защото е голяма разликата: на 27 март
празнува католическата Църква, а на 1 май Православната
Църква. Всички питат защо. Опитвам се да отговаря на този
въпрос по един по-лесен начин.

Човекът единствен между живите същества ползва часовници и
календари. Той е единствен, който може да помни миналото и
да го пази като нещо много ценно, за да програмира бъдещето
си.
Не се знае кога човекът е почнал да брои дните, месеците и
годините, но вероятно това нещо е станало много рано, когато
той е долавял, че има цикли във вселената и природата. Всеки
ден слънцето изгрява и залязва; на всеки 28 дена луната става
пълна за да намалява и после да се увеличава; сезоните се
повтарят през 365 дни. Всичко това човекът го научи от опита
си, а броенето на времето става по-точно, по-точно и все по-
точно.
Първите календари, които човекът започна да издава имаха
няколко грешки и науката ги коригираше всеки път, когато се
сетеше за тях. През този период, от когато е създаден човекът,
той е подобрявал знанието си за природата и за вселената и
следователно за времето.
Кой от нас не знае колко часа има в един ден? Веднага
отговаряме 24! Колко дни в една седмица? 7! И колко дни в
една година? 365 дни! Всичко това го научихме когато бяхме
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малки. Но наистина така ли е? В общи линии да, по-точно не!
Всеки народ в началото започна да издава един календар,
според циклите на звездите, на луната или слънцето. Но заради
причината че не бяха точни с изчисляването на времето, се
появиха големи грешки. Без да говорим сега за всичките
календари, защото това не е темата на тази статия, искам да се
спрем върху юлианския и григорианския календар, които ни
интересуват, за да разберем защо се получават две различни
дати за Великден на запад и на изток.

Как се роди юлианският календар
Когато Юлий Цезар стана император в 46г преди Христа,
намери календара използван на времето в голям хаос: беше
объркан с около 80 дни и така когато беше лято календарът
показваше, че бе есен. Две години по-рано Юлий Цезар беше
ходил в Египет и там намери един календар много по-лесен и
по-точен от римския.
Първото нещо, което той реши да извърши с помощта на
астроном Сосиджене, когото той доведе в Рим от Египет, беше
реформата на календара и за да оправи грешката за 80-те дни
определи, че годината 46 преди Христа (708г от установяването
на Рим) трябваше да трае 445 дена (около 15 месеца!). След
това, изработи нов календар, който се оказа по-точен от
египетския, който го беше вдъхновил. От лунния мина към
слънчевия календар и фиксира продължителността на година в
365 дни и 6 часа. Определи тогава че всяка година трае 365 дни,
а всеки 4 години 366 дни и ги разпредели в 12 месеца съставени
от дни. Този календар беше почти същият като този, който ние
ползваме със изключение на малките промени, които направиха
по-късно Цезар Август и император Константин, за това носи
името на Юлий Цезар (Юлиански).

Как се реши датата за Великден
През времето, когато беше император Константин
Християнската Църква не празнуваше Великден на една и съща
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дата.
В началото Църквата празнуваше Великден всяка година в
същия ден на Пасхата на евреите т.е. на 14 от месец Нисан,
първият месец на еврейския календар, и по-точно на първото
пролетно новолуние. Датата на Великден беше така фиксирана,
но според еврейския календар, който е основан върху лунния
цикъл. Когато пренасяме тази дата от еврейския до юлианския
календар намираме, че тази дата е подвижна, т.е. не се пада
всяка година в същия ден и особено рядко се пада в неделя. По
тази причина след известно време на някои места започна да се
празнува Великден в първата неделя след първото новолуние на
пролетта и някъде, ако се съвпадаше той в същия ден с
еврейската Пасха, Великден се празнуваше една неделя по-
късно.
За да се празнува Великден навсякъде в един и същ ден,
първият Събор, който се събра в Никея в 325г., реши че,
Възкресение Христово трябва да се празнува всяка година в
първата неделя след първото пролетно новолуние и Съборът
фиксира пролетта на 21 март (от астрономическа гледна точка).
По този начин денят на Великден може да се падне между 22
март и 15 април.

Григорианският календар
Да оставим сега другите спорове около тази тема, които бяха
тогава, и да видим сега защо Папа Григорий XIII прави една
нова реформа за календара. Казах че според Юлий Цезар
годината траеше 365 дни и 6 часа, но за да бъдем точни трае
365 дни, 5 часа, 48 минути и 46 секунди, т.е. 11 минути и 14
секунди по-малко. Какво са 11 минути в една година? Сигурно
много малко, но това малко време година след година вече за
1000 години, прави една грешка около 8 дни. Притеснението на
Папата Григорий XIII беше, че Великден се отдалечава от
пролетта и се приближава до лятото. По времето на този Папа
вече имаше изместване с 10 дни. За да се изравният тези дни
Григорий даде тази заповед: изтри 10 дни между 4 и 15
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октомври 1582 (т.е. хората заспаха в четвъртък на 4 октомври и
когато се събудиха на другия ден беше вече петък 15
октомври!!), за да не се получава повече тази грешка се реши на
всеки 4 години да има 366 дни (високосната година) освен в
последната година на всеки век (която има 365 дни), без тези
които се делят на 400 (т.е. 1600г е била високосна; 1700г, 1800г
и 1900 не са били високосни; 2000г бе високосна). С тази
реформа на календара грешката е минимална, т.е. един ден на
всеки 3323 години: който доживее ще я коригира!!

Кога влезе в сила тази реформа
След реформата на Папа Григорий XIII в 1582, за кратко време
всичките католически държави в Европа и колониите в
Америка, Азия и Африка приеха тази реформа на календара.
Само протестантските държави по-късно я приеха (на пример
Швейцария в 1701, Англия 1752 и т.н.) и оттогава католици и
протестанти празнуват на същия ден Възкресение Господне.
Последните, които приеха тази реформа бяха Русия (1917) и
Гърция и други държави, които са с православно мнозинство.
Приемането на тази реформа е била само гражданска, но не и
църковна. Православната Църква и в България следва
Юлианския календар, докато гражданската реформа приема
григорианският календар от 1915г.

Ето откъде идва разликата
Разликата между юлианския и григорианския календар е 13
дни. Какво представлява това? За да разберем това е по-добре
да го видим на практика.
Тази година първото пролетно новолуние ще бъде във вторник
22 март. Но понеже юлианският календар е с 13 дни назад,
означава че, за него тази дата е 9 март (22-13=9), и за това за
юлианския календар не е първото пролетно новолуние но
трябва да чакаме следващото, т.е. на 19 април. Така Великден
тази година според юлианския календар (който ползват
источните Църкви) би трябвало да бъде в първата неделя след
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тази дата т.е. на 24 април. Но тази година Еврейската Пасха ще
се падне точно на същата дата и поради тази причина трябва да
се измести в следващата неделя, т.е. 1 май.
Така докато според григорианския календар (свързан с
астрономическата пролет) няма изместване, юлианският
календар лека по-лека, заради гореописаните причини, ще
премества църковните празници по-напред.
Всичките Християнски Църкви (православни, протестански и
католически) празнуват всяка година Рождество Христово на
25 декември. Само че, този 25 декември по юлиянския календар
се пада на нашия 7 януари по григорианския.

Поради това което казах всеки век Рождество Христово
закъснява почти с един ден. Така и Великден ще бъде
празнуван все по-късно (в 2013г 5 май, 2040г на 6 май, 2051г на
7 май, 2078г на 8 май, 2173г на 9 май, 2268 на 10 май).

Надявам се че, всички ние ще можем да присъстваме на тези
празници!!

О. Валтер Горра
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декем.

Григориански
календар

1
януари

2
януари

3
януари

4
януари

5
януари

6
януари

7
януари
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(Продължава от миналия брой)

ВТОРА ГЛАВА
ЕВХАРИСТИЯТА, СВЕТЛА ТАЙНА

“Той им обясни казаното за Него в цялото Писание” (Лк 24, 27)

11. Разказът за появяването на Възкръсналия Исус пред
двамата ученици от Емаус ни помогна да поставим първият
аспект на Евхаристичната Тайна, който винаги трябва да
присъства в преклонението на Божия народ: Евхаристията-
Светла Тайна! В какъв смисъл може да се каже това и какви са
отношенията, които произтичат от нея за духовността и за
християнския живот?
Исус се определи, самият-Той като “светлината на света” (Йо
8,12) и тази характеристика е добре откроена в отделните
моменти на Неговия живот, тези като Преобразяването и
Възкресението, когато Неговата Божествена слава ясно блести.
В Евхаристията напротив, славата на Христос е покрита.
Тайнството на Евхаристията е “mysterium fidei” “тайна на
верните” в най-висша степен. Така впрочем, точно чрез
Тайната за Неговото цялостно скриване, Христос става Светла
Тайна, благодарение на която вярващият е въведен в
дълбочината на Божествения живот. Това не е само щастлива
интуиция, че в известната икона на Рублев “Светата Троица” се
поставя по значим начин Евхаристията в центъра на
триединния живот.

12. Евхаристията е светлина преди всичко, защото на всяка
Миса, Литургията на Божието Слово предхожда
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Евхаристичната Литургия в единението на двете “маси” тази на
Словото и тази на Хляба. Тази продължителност се проявява в
евхаристичната реч от Евангелието на Йоан, където
съобщението на Исус минава от основното представяне на
Неговата Тайна към илюстрацията на собственото
евхаристично измерение: “Плътта Ми е истинска храна и
Кръвта Ми истинско питие” (Йо 6,55). Както ни е известно,
това е което отклонява голяма част от слушателите, водейки
Петър да стане изразител на вярата на останалите Апостоли и
на Църквата на всички времена: “Господи, при кого да отидем?
Ти имаш думи за вечен живот.” (Йо 6, 68). В разказа за
учениците от Емаус, Христос, Самият-Той се изказва за да
покаже, “тръгвайки от Мойсей и всички пророци”, че “цялото
Писание” води към Тайната на Неговата личност (виж Лк
24,27). Неговите думи карат сърцата на учениците “да горят”,
спасяваха ги от мрака на тъгата и безнадеждността, и
пораждаха в тях желанието, за да останат с Него: “Остани с
нас” (Лк 24,29).

13. В Конституцията Sacrosanctum Concilium, Отците от
Втория Ватикански събор искаха “Масата на Словото”
просторно да отвори за верните съкровищата на Писанието. Ето
защо те позволиха в Литургичното Служение специално
библейските четива да бъдат поднесени на разбираем език за
всички. Именно Христос, самият-Той е Който говори, докато в
Църквата се четат Светите Писания. В същото време
препоръчваха на служещия проповедта, като съставна част на
Литургията да има за цел да разяснява Словото Божие и да го
прилага актуално към християнския живот. Четиридесет години
след Събора, Годината на Евхаристията може да бъде един
значим повод за християнските общности да потвърдят, къде
се намират в тази насока. Не е достатъчно наистина
библейските пасажи да се проповядват на разбираем език, ако
проповядването не е направено с грижа, с предварителна
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подготовка, съсредоточено слушане, размишляваща тишина,
които са необходими, за да може Словото Божие да докосне
живота и да го просветли.

“И как Го бяха познали, когато разчупваше хляба” (Лк 24,35)

14. От значение е, че двамата ученици от Емаус, добре
подготвени от думите на Господ, ще Го познаят, тогава, когато
ще бъдат вече на трапезата, в момента на обикновеното
действие на “разчупването на хляба”. Докато умовете биват
просветлени и сърцата пламенни, знаците “говорят”.
Евхаристията протича изцяло в динамичния контекст на
знаците, които носят в самите себе си едно наситено и светло
послание. Именно чрез знаците Тайната по известен начин се
открива пред очите на вярващия.
Както вече го подчертах в Енцикликата Ecclesia de Eucharistia,
важно е да не се пренебрегва нито едно измерение от това
Тайнство. В действителност изкушението да сведеш
Евхаристията до нейните персонални измерения е винаги
присъстващо в човека, тогава в действителност се пада на този
последния да се отвори за измеренията на Тайната.
“Евхаристията е един много голям дар, за да може да понесе
двусмислици и редакции”.

15. Най-видимото измерение на Евхаристията е без съмнение
това на храната. Евхаристията е родена в навечерието на
Велики Четвъртък, в контекста на пасхалната трапеза. Впрочем
тя носи вписан дори в своята структура смисълът на
сътрапезничеството: “Вземете, яжте ... И като взе чашата, ...
даде им и каза : Пийте от нея всички ...” (Мт 26, 26.27). Този
аспект изразява добре връзката на общение, която Бог иска да
установи с нас и която трябва самите ние да развиваме едни с
други.
Не може при това да се забрави, че евхаристичната храна има
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също, а и това е главното, че тя има дълбок смисъл и преди
всичко смисъл на жертвоприношение. Христос ни представя в
нея отново извършената саможертва веднъж завинаги върху
Голгота. Представяйки се като Възкръснал, Той носи знаците
на Своето страдание, за което всяка Миса е “възпоменание”,
така както ни го напомня Литургията във възклицанието след
освещаването: “Твоята смърт провъзгласяваме Господи, Твоето
Възкресение прославяме ...” В същото време, докато прави
присъстващо миналото, Евхаристията ни обръща към
бъдещето към последното пришествие на Христос, в края на
времената. Този “апокалиптичен” аспект дава на
Евхаристичното Тайнство една динамика, която го пуска в
действие и която дава на християнското пътуване полъха на
надеждата.

“Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света” (Мт 28, 20)

16. Всички тези измерения на Евхаристията се присъединяват в
един аспект, който повече от всички останали, поставя нашата
вяра на изпитание, а именно този за Тайната на “реалното”
присъствие. С цялата традиция на Църквата ние вярваме, че
под евхаристичните видове, Исус е реално присъстващ. Отнася
се за едно присъствие, което така добре обясни Папа Павел VІ,
е наречено “реално” не по изключение, като че ли всички
останали форми на присъствие не са реални, но по
антономазия, тъй като благодарение на това присъствие,
Христос, целият става съществено присъстващ в реалността със
Своето Тяло и Своята Кръв. Ето защо вярата иска от нас да
застанем пред Евхаристията със съзнанието, че ние сме пред
Христос, пред самия- Него. Именно Неговото присъствие е
което дава всички останали измерения – храна, възпоменание за
Пасха, предварителен апокалипсис- едно значение, което отива
отвъд един чист символизъм. Евхаристията е Тайна за
присъствие, чрез което се реализира по възвишен начин
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обещанието на Исус да остане с нас чак до свършека на света.

Служете, обожавайте, съзерцавайте

17. Евхаристията велика Тайна! Тайна, която трябва преди
всичко да бъде добре отслужена! Трябва Мисата да бъде
разположена в центъра на християнския живот и във всяка
общност да се направи всичко възможно, за да може да бъде
отслужена по достоен начин в зачитане на установените норми,
с участието на народа, като се присъединят към нея различни
служители, в изпълнението на задълженията, които им
принадлежат и със сериозна загриженост за свещения характер
на химните и литургичната музика. По време на тази Година
на Евхаристията, във всяка Енорийска общност, едно
конкретно обвързване би могло да се състои, за да се изучи по-
задълбочено основното Присъствие от Римския Молитвеник.
Най-накрая и привилегирования път, за да влезе в Тайната за
спасението и да я направи присъстваща чрез “свещените”
знаци, остава път, който се заключава в следване с вярност
протичането на Литургичната Година. Нека Пастирите имат на
сърце да развият една мистагологична катехеза, толкова скъпа
на Отците от Църквата, тъй като позволява да се открие
значението на жестовете и думите от Литургията, помагайки
така на верните да преминат от знаците на Тайната и да
вкоренят в нея цялото тяхно собствено съществуване!

18. Подходящо е съвсем отделно, както в Служението на
Мисата, така и в евхаристичния обред извън Мисата да се
развие едно живо съзнание за реалното присъствие на Христос,
поемайки грижата да свидетелстват за това чрез тона на гласа,
чрез жестовете, чрез движенията, чрез цялостното държание. В
това отношение нормите припомнят – и аз самият имах повод
да го напомня последно – вниманието, което трябва да се
отдели в определени моменти за тишина по време на
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Служението, както и по време на Евхаристичното обожаване. С
една дума е необходимо служителите и верните да се отнасят
към Евхаристията с много голяма почит. Присъствието на Исус
в дарохранителницата трябва да се установи като притегателен
полюс за един все по-голям брой души изпълнени с любов към
Него и способни да останат, да слушат Неговия глас и да чуват
дори пулса на сърцето си. “Опитайте и вижте: Господ е
добър!” (Пс 33, 9).
През тази година да може евхаристичното обожаване извън
Мисата, да се състои в една специална грижа за Енорийските и
религиозните общности! Да останем за дълго прострени пред
Исус присъстващ в Евхаристията, поправяйки така чрез нашата
вяра и нашата любов пропуските и небрежностите, и дори
оскърбленията, които нашият Господ трябва да понесе на много
места по света. В обожаването можем ли ние да задълбочим
нашето съзерцание по отделно и като общност, служейки си в
нас с текстове за молитва, винаги пропити с Божието Слово и с
опита на много древни мистици или по-съвременни!
Броеницата самата тя приета в нейния най-дълбок смисъл,
библейски и христоцентричен, който аз препоръчах в
Апостолическото Писмо Rosarium Virginis Mariae, ще може да
бъде един път специално адаптиран за евхаристично
съзерцание, реализиран в компанията на Мария и нейната
школа.
През тази година можем ли ние в традиционната процесия да
живеем с особен плам тържествеността на Тялото Христово.
Нека вярата в Бога, Който, превъплащавайки се стана наш
спътник да бъде провъзгласена на всяко място и специално по
улиците на нашите градове и в нашите домове, като израз на
нашата любов изпълнена с признателност и като неизчерпаем
извор на благословии!

(продължава в следващия брой)
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“Ангелът влезе при нея и рече: радвай се,
благодатна! Господ е с тебе; благословена си
ти между жените. А тя, като го видя, смути
се от думите му и размисляваше, какъв ли е

тоя поздрав. И рече й Ангелът: не бой се, Марио, понеже ти
намери благодат у Бога; и ето, ти ще заченеш в утробата, ще
родиш Син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и
ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог
престола на отца Му Давида; и ще царува над дома Иаковов
довеки, и царството Му не ще има край. А Мария рече на
Ангела: как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?
Ангелът й отговори и рече: Дух Светий ще слезе върху ти, и
силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, Което
ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Ето и
Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син
в старините си, и е вече в шестия месец; защото у Бога няма
да остане безсилна ни една дума. Тогава Мария рече: ето
рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти. И Ангелът си
отиде от нея”. (Лк 1,28-38)

Човек: Страхувам се да кажа “да”, Господи. Къде ще ме
заведеш? Страхувам се да се разпиша в долния ъгъл на белия
лист. Страхувам се да кажа това “да”, което изисква другите
“да”.
Но продължавам да нямам спокойствие.
Зад мене си Господи, обгръщаш ме от всички страни.
Търся шума, защото се страхувам да чуя Твоят глас Господи, но
Ти се вмъкваш в моменти и мигове на тишина.
Избягвам от пътя, защото Те видях, но Ти ме чакаш на края на
пътечката, по която вървя.
Къде мога да се скрия? Навсякъде срещам Тебе.
Тогава не мога да се скрия от Тебе.
Но се страхувам да кажа “да” Господи.
Страхувам се да Ти подам ръка, защото ще остане в Твоята.
Страхувам се да срещна Твоя поглед, страхувам се от Твоите
изисквания, защото си усърден.
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Чувствам се преследван, но се скривам, боря се с Тебе,
воювам.... но знам, че съм победен, убит. Ти си по-силен
Господи, на Теб принадлежи светът, от мене го отнемаш.
Когато протягам ръка, за да докосна хората и нещата изчезват
от моите очи. Това не е приятно Господи, нищо не мога да
взема за себе си. Цветът, който откъснах, увяхна в ръката ми.
Смея се, но смехът ми замръзва на устните ми. Всичко ми
изглежда празно. Ти направи пустинята около мен. Аз съм
гладен и жаден.
Целият свят не би могъл да ме насити.
Но аз Те обичах Господи, какво съм Ти направил?
За Тебе работих, на Тебе се отдавах.
Велики Боже, какво искаш още повече от мене?
Бог: Мое дете, за теб и за целия свят аз искам повече. Преди
всичко, това което си правил, то е било твоето собствено
деяние, аз не знам какво да правя с него. Кани ме, за да те
похваля, моли ме, за да те поддържам, искаше да ме
заинтересуваш от твоята работа, но ти си сменил ролите!
Гледах те, видях твоята добра воля, но сега искам нещо повече
от теб и за теб. От сега нататък не трябва да правиш нещо сам, а
трябва да изпълняваш волята на небесния Отец.
Кажи “да” мое дете.
Нужно ми е твоето “да”, колкото ми беше нужно “да” на
Мария, за да сляза на земята. Защото Аз трябва да бъда в твоята
работа, Аз трябва да бъда в твоя квартал, а не ти.
Моят поглед прониква, а не твоят. Моите думи стигат, а не
твоите. Моят живот променя хората, а не твоят.
Дай ми всичко, повери ми всичко.
Нуждая се от твоето “да”, за да мога да те приема и да сляза на
земята. Нуждая се от твоето “да”, за да продължа да спасявам
света!
Човек: Господи страхувам се от Твойте изисквания, но кой
може да Ти се противопостави?
Да дойде Твоето царство, не моето.
Да бъде Твоята воля, не е моята.
Помогни ми да кажа “да”.

Сестра Йола
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В България иконите са не само религиозен знак, те са и
историческо богатство, запазващо културната християнска
традиция.
В началото на 21 век пред нашето общество се изправят
проблеми от нравствен характер. Трудното време, в което
живеем оказва влияние и върху децата. Те не могат да намерят
възможности за развитие на интелектуалния и творческия си
потенциал и стимули за приобщаване към високата
нравственост на християнската култура.
Петнадесет талантливи деца от Русе цяла година се обучаваха в
тайните на иконописта и декоративното изкуство в Курсовете,
организирани от Каритас Русе. Художникът-педагог
запознаваше децата с основите на декоративното изкуство и
иконописта, с цветознанието, технологията и рисуването на
икони върху хартия и дърво, организираше посещения на
християнски храмове на територията на гр. Русе, даваше им
знания за живота на светците.
Постоянството, пълната отдаденост на изкуството, духовната
чистотата на детската душа можаха да се видят в иконите на
младите курсисти, които те представиха в Коледна
благотворителна изложба. От 22 декември до 20 януари
продължи благотворителната изложба, на която бяха подредени
14 икони със светите ликове на Св. Иван Рилски, Св. Никола,
Св. Йоан Богослов, Богородица, Христос Пантократор.
За да бъде възможна тази
изложба ни помогнаха и
нашите приятели от галерия
„Грифон”, които през цялата
година предоставяха дървения
материал, на който децата
рисуваха, а също така ни
подариха и безплатна
изложбена площ в тяхната

КАРИТАС РУСЕ
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галерия.
Изложбата събуди интереса на русенци и от продажбите се
набраха 186 лв., които ще се използват за закупуване на
материали за Курса по иконопис за новата година.
Обучението в това най-традиционно за България изкуство,
красило храмовете ни от векове и спомогнало за запазване на
българщината, дава възможност на децата да обогатят своя
мироглед, да добият естетически усет и да се докоснат до
християнската култура.

Светломира Славова
Каритас Русе

Възлюбването “докрай” придава на
жертвоприношението на Христос значение на
изкупление и възстановление, покаяние и
оправдание. Той ни обикна и позна всички в
приношението на Своя живо. “Любовта Христова
ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че
щом един е умрял за всички, всички са

умрели" (2Кор. 5,14). Никой човек, пък бил той и най-светият,
не е бил в състояние да вземе върху си греховете на всички
хора и да се принесе в жертва за всички. Съществуването в
Христос на божествената Личност на Сина, която надминава и
същевременно обхваща всички човешки личности, Го определя
като Глава на цялото човечество и прави възможна Неговата
жертва, изкупителна за всички. “Чрез Своето пресвято
страдание върху дървото на Кръста Той ни заслужи
оправданието”, твърди Съборът в Тренто, подчертавайки
уникалния характер на жертвоприношението на Христос като
“причина за вечното спасение”. И Църквата почита Кръста,
възпявайки: „Здравей, о, Кръст, единствена наша надежда!"
Кръстът е единственото по рода си жертвоприношение на
Христос, единственият посредник между Бога и хората.
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Един алкохолик, който се казваше Йоан, бе
поразен от щедростта на доброволците на
центъра “Каритас”, който му помагнаха да се
спаси от алкохолизма и да промени живота си
напълно.

Той стана най-услужливия човек, който сътрудниците и
участниците на центъра някога бяха познавали. Той правеше
всичко, което искаха от него с усмивка на уста. Можеше да се
разчита на него. Една вечер свещеникът на центъра говореше
на хората, които бяха седнали в залата и подчертаваше нуждата
да се молят на Бог, за да се променят. Изведнъж един човек се
изправи, отиде близо до олтара, коленичи и започна да вика:
“Боже мой! Направи така, че аз да стана като Йоан”.
Свещеникът му каза: “Би било по-добре ти да кажеш: направи
така да стана като Исус”. Човекът погледна свещеника и го
попита: ‘Защо, Исус е като Йоан”.

Ако някой Те попита: “Какъв е един християнин?
Всеки от нас би трябвало да може да каже: “Погледнете ме!”
Това би бил единственият правилен отговор.

Сестра Терезита


