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Всички добре знаем, че има три богословски добродетели: вяра,
надежда и любов, които “движат и характеризират моралната
дейност на християнина. Те оформят и дават живот на всички
морални добродетели. Те са влети от Бога в душата на верните,
за да ги направят способни да действат като Негови чеда и да
заслужат вечния живот. Те са залог за присъствието и делото на
Светия Дух в човешките способности” (виж Катехизис на
Католическата Църква, 1813). В брой 43 на нашия бюлетин,
писах за надеждата, а сега искам малко да привлека вашето
внимание към тази друга богословска добродетел: вярата.
Както вече казах по-горе, вярата е преди всичко дар от Бога,
който е даден на всеки човек. Бог е онзи, който пръв говори на
човека, който после му отговаря. Това е много важно, защото
различава вярата от философията, теологията от
антропологията. Ясно е тогава, че не е само човекът, който “се
движи” и търси Бог, но е и самия Бог, Който “върви” към
човека: “стремежът към Бога е вписан в човешкото сърце,
защото човек е създаден от Бога и за Бога; Бог не престава да
привлича човека към Себе си и единствено в Бога човекът ще
намери истината и щастието, които неуморно търси” (ККЦ, 27).
Ето защо по всяко време и на всяко място Той е близо до
човека. Той го зове, Той му помага да Го търси, да Го познае и
да Го обича с всички сили. Тогава Бог е онзи, който се явява и
представя Себе си на човека.
Ясно е, че вярата е богословска добродетел, която ни помага
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ние да вярваме в Бога и във всичко, което Той ни е открил и в
което ни предлага да вярваме, защото Той е самата Истина.
В Библията - из Книгата Битие - четем, че “Бог създаде човека
по Свой образ и Свое подобие”. Често си мисля, че днес човека
е онзи, който създава Бог по свой образ и свое подобие, т.е.
всеки си създава образ на Бог според мнението си, според това,
което в момента изживява, както му е по-приятно. В този
случай всеки човек може също да отговори по по-лесен начин,
защото въпроса и отговора тръгват от едно и също лице: от
човека. Кой от нас поне един път не си е играл с кубчета, с
които, подредени едно до друго, може да се формират шест
различни картини. С този пример, искам да покажа, че човек
прави същото с Бог. Говорейки с хората, които не са работили
върху вярата си, чувам много често тези думи: “Бог е един,
само че всеки го нарича с различно име”. Така изглежда, че
разликата между религиите е само заради Името на Бог! Това
решение за проблема е много повърхностно и разрешава на
човека да вземе малко от една религия, малко от друга, да отиде
в една християнска църква или в един храм на будизма или в
джамия, или да не отиде никъде, защото Бог е навсякъде!
Има ли разлика например между “нашия” Рай и Нирваната на
Будистите? Между учението на Мохамед и нашия Спасител
Исус Христос? Между прераждането на душите в Индуизма и
нашия Вечен Живот? Има разлики и те са големи! Точно,
защото изпитвам голямо уважение към всички религии и
особено за това, че те учат на добро и морал не мога и не трябва
да казвам, че те са еднакви! Трябва да има диалог, уважение,
разбиране с всяка от тях, но не изгубване или да променим
нашата вяра. Едно е човек, който отговаря за вярата си, и сам
решава за една или друга религия; друго е да изопачаваме
християнската вяра, която идва от Самия Бог.
Въпросът, който е в основата на всичко това, е дали вярваме, че
този Исус е самия Бог, станал човек. Отговаряме на този въпрос
и следователно можем да отговрим на всичките въпроси, които
го следват.
Когато се говори за християнската вяра ние сме свързани, като
изходна точка, с нашия “символ на Вярата”, който рецитираме
всяка неделя. Искам да ви припомня, че още от самото начало
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Апостолската църква изрази и предаде собствената си вяра чрез
кратки и задължителни за всички формули. Но много скоро
Църквата пожела също да обобщи най-същественото от своята
вяра в органично свързани и учленени ръководства,
предназначени предимно за желаещите да получат Кръщение.
Това обобщение на вярата не бе съставено, за да се понрави на
хората; но от цялото Писание бе подбрано това, което бе най-
важно, за да им се даде цялостното истинско учение на вярата.
И както синаповото семе съдържа в едно съвсем малко зрънце
множество филизи, така и тази вяра в малко думи крие цялото
проникнато от благочестие познание, което се съдържа в
Стария и Новия Завет. Да произнасяме с вяра Веруюто
означава да влизаме в общение с Бог Отец, Син и Свети Дух,
означава още да влизаме в общение с цялата Църква, която ни
предлага вярата и в лоното на която ние вярваме: “Този Символ
е духовният печат... съзерцанието на нашето сърце и негова
постоянна стража, той е несъмнено съкровище на нашата
душа” (Св.Амброзий).
Тогава не трябва ние да “изнамираме” Бог, но трябва да се
срещнем с Него, за да Го опознаем, какъвто е Той а не какъвто
ние Го мислим. Бидейки Бог, самият Той и само Той е онзи
Който може да ни насочи към Истината (която е една и не може
да има множество лица!). Човекът в нашия съвременен свят е
объркан от хиляди съобщения, които достигат от всякъде до
него и понякога вярва във всичко това. Колко пъти така и
самите християни вярват в Исус Христос, но в същото време се
съгласяват за това, което телевизията, вестниците или книгите
казват и което много често е в противоречие с християнската
вяра. Приемаме всичко като истина без да мислим дали двете
неща (нашата вяра и това което чуваме от други) могат да
съществуват едновременно!
Посланието до евреите започва с тези думи: “Бог, след като в
старо време много пъти и по много начини говори на отците
чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина,
Когото постави за наследник на всичко, чрез Когото сътвори и
вековете”. Тогава е ясно, че Бог след като е вдъхновил
пророците да ни приготвят за Неговото идване, се яви лично и
Самият Той говори на всички нас за Себе Си, давайки ни
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възможност да Го познаваме, такъв какъвто е. Църквата
оттогава продължава да проповядва онова, което Той
проповядваше, да учи това, което Той учеше, говорейки днес
на съвременния човек с неговия език и отговаряйки на неговите
въпроси. Вярата в Исус Христос не може да съществува без
вярата в “една (и единствена), свята (Тялото Христово),
католическа (универсална) и апостолическа (в продължение на
учението на апостолите) Църква”.
За да отекне този призив по цялата земя, Христос изпрати
апостолите, които беше избрал, като им даде поръка да
проповядват Евангелието: „Идете, научете всички народи, като ги
кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух и като ги учите да
пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички
дни до свършека на света" (Мт. 28, 19-20). По силата на това
послание апостолите „отидоха и проповядваха навсякъде и Господ
им помагаше и подкрепяше словото с личби, от каквито то се
придружаваше" (Мк. 16, 20).
Тези, които с Божията помощ приеха призива на Христа и свободно
откликнаха на него, бяха на свой ред подтикнати от любов към
Христа да проповядват навсякъде по света Благата вест. Това
съкровище, наследено от апостолите, бе вярно опазено от
техните наследници. Всички вярващи в Христа са призвани да
го предават от поколение на поколение, като известяват вярата,
като живеят с нея в братско общение и като я честват в
преломяването на хляба й. Християнската вяра има винаги като
основа и цел Любовта: ще е уместно да припомним пастирския
принцип, оповестен от Римския катехизис:
“Цялата насоченост на учението и наставлението трябва да
бъде положена в любовта, която не свършва никога — това е най
-висшият път, показан от апостол Павел. Защото можем добре
да обясняваме това, в което трябва да вярваме, на което трябва
да се надяваме и което трябва да вършим, но най-вече трябва
винаги да се стараем да покажем любовта на нашия Господ, за
да може всеки да разбере, че всеки акт на съвършена
християнска добродетел няма друг извор освен любовта и няма
друг завършек освен любовта”.

Отец Валтер Горра



5

7. Всяко размишление, което се подема от Църквата, е
подчинено на съзнанието, че тя е пазителка на едно поверено й
благо, водещо началото си от самия Бог (срв. 2Кор 4,1-2). Не от
нечия човешка прозорливост, пък била тя и достигаща
необхватни дълбини, иде това съзнание, което тя предоставя на
човеците, а от словото Божие, усвоено с вяра (срв. 1Сол 2,13). В
началото на живота ни като вярващи се намира уникалната
среща, осветяваща една тайна, премълчавана от вечни времена
(срв. 1Кор 2,7; Рим 14,24-25), която обаче е открита сега: „Бог
благоволи в своята благост и мъдрост да откриe самия себе си и
да открие тайната на волята си (срв. Еф 1,9), че чрез Христа,
Словото, станало плът, човеците имат достъп в Духа Свети и
имат причастие към Отца и божествената природа".5 Тук иде
реч за едно чисто благодатно деяние, което произтича от Бога и
достига до хората заради тяхното спасение. Като източник на
любовта Бог желае да бъде познаван, а познанието, което
човекът получава от него, надхвърля по съвършенството си
всички други знания, относно смисъла на собственото му
съществувание, които неговият ум е в състояние да постигне.
8. Възприемайки почти дословно учението, предложено от
Първия ватикански събор в документа Dei Verbum, и водена от
смисъла на принципите, залегнали в тезите на Тридентинския
събор, приетата от Втория ватикански събор Конституция Dei
Verbum продължава през вековете хода на разбирането на
вярата (intellectus fidei). размишлявайки върху смисъла на
Откровението в светлината на библейското учение и на цялата
патриотическа традиция. Участниците в Първия ватикански
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събор специално подчертават свръхестествения характер на
Божието Откровение. Рационалистическата цензура, която по
онова време е задействана против вярата въз основа на
неистинни, но широко разпространени мнения, отрича всяко
познание, което не произлиза от естествените способности на
разума. Това подтиква Събора към настойчивото акцентиране
на факта, че оттатък всяко познание на човешкия разум, който
по своята природа е в състояние да се издига познавателно към
Твореца, има и друго познание, което е свойствено на вярата.
Това познание изразява една истина, която има своя фундамент
в открояващия себе си Бог и е истина съвършено сигурна,
защото Бог нито заблуждава, нито желае да заблуждава.
9. И тъй. Първият Ватикански Събор учи, че истината,
достигната чрез философски размисъл, и истината на
Откровението нито се смесват една с Друга, нито пък едната от
тях прави другата излишна: „Два са редовете на познанието,
които се различават не само по началата си, но и по своите
предмети: по началата, защото в единия познаваме с
естествения разум, в другия чрез божествената вяра; но и по
предметите, защото освен онази истина, до която може да
стигне естественият разум, нам са дадени за вярване скрити в
Бога тайнства, които не биха могли да бъдат узнати, ако не бе
Откровението Божие".7 Вярата, която се основава върху Завета
на Бога и се ползва от помощта на свръхестествената благодат,
наистина се числи към друг порядък, различен от този на
философското познание. То се основава на сетивното
възприятие, а също така на опита и се движи само от
светлината на интелекта. Философията и науката пребивават в
реда на естествения разум, докато, напротив, просветлената и
направлявана от Духа вяра се познава в самото спасително
послание „пълно с благодат и истина" (срв. Йоан 1,14), което
Бог реши да открие в исто-рията веднъж и завинаги чрез своя
Син Исус Христос (срв, 1Йоан 5,9; Йоан 5,31-32).
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Всяка година с нетърпение очаквам литургичния календар с
датите и дните на празниците, които ще честваме. Най ми е
интересно кога е Великден и Коледа, кога са другите големи
християнски празници, именните дни на нашите приятели и с
нетърпение  ги очаквам. Но ето ,че тези дни идват и си отиват, а
на нас ни е трудно да се отделим от напрегнатото си ежедневие,
от мислите завладели нашето съзнание за насъщния ни хляб и
плащане на сметки. Така празника идва и си отива, а ние след
това се чувстваме изморени и неудовлетворени. Тогава
осъзнаваме, че големите християнски празници не са само дати
оцветени с червено в календара или някой и друг почивен ден в
повече. Не са и постоянно повтарящи се всяка година дни
минаващи дори незабелязано и ни се иска да не е така, защото
големите християнски празници са тържество на духа. Нужно
ни е да отделим специално време за подготовка на съзнанието и
духовно съпреживяване с тържеството, да вникнем в същността
на станалото преди време и как то се отразява в нашите дни.
Това в особено голяма степен важи за Рождество Христово и
Великден. Ако се вгледаме в календарчето ще видим, че Коледа
е един цял цикъл от предшестващи и следващи ги събития
целящи да задълбочат нашето внимание към кулминацията-
раждането на нашия Спасител. Коледният цикъл започва с
четири предколедни недели, през самото тържество и завършва
с Богоявление и Кръщение Господне. Така вземайки участие
във всички тези празници ние се подготвяме стъпка по стъпка,
достигайки до радостта от благата вест - идването на нашия Бог
- Исус Христос.
Времето минава бързо и ето ни на прага на Възкресение
Господне. Подготовката за Великден тръгва от Пепеляна сряда,
минава през пет постни седмици, в които победата на духа над
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тялото ни прави съучастници на Христовата саможертва.
Великата седмица ,която започва с Връбница и завършва с
Възкресение Христово е пълна с възторг,
драматизъм,предателство,сила на човешкия дух и изживявайки
всички тези емоции ние се чувстваме подготвени да приемем
вестта за възкръсналия Христос. Да преминем през всички тези
състояния ни помага участието в литургиите на Велики
четвъртък и тържествения кръстен път на Велики петък.
Бденията, обожаванията и шествията заемат едно особено
място в подготовката на празниците и чрез молитва, четения,
песни и тишина ни карат поне за няколко часа да забравим за
забързаното ни ежедневие и да се потопим в същността на
празника. Често забравяме, че Великденските празници не
свършват с Възкресение Господне, а минават през шест
пасхални недели, през Възнесение, за да стигнат до обещания
Свети Дух на Петдесятница. Така и тука получаваме един
голям период на Великденски празници .
И ако успяваме да вземем дейно участие във всеки голям
християнски  празник, да дадем нашия малък принос за
неговото осъществяване ще усетим радостта от празненството и
тържеството на духа. Ще можем да признаем пред себе си ,че
този празник е различен от делника и е така, защото аз заедно с
общността го направих такъв.

Тотка Иванова
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В течение на годишния цикъл Църквата “разгръща цялата
Тайна на Христос от Въплъщението и Рождението до
Възкресението, до деня на Петдесятница и очакването на
блажената надежда и Пришествието на Господа” (II Ватикански
Събор, Sacrosantum Concilium, 102). Като възпоменава
светците, на първо място светата Майка Божия, след това
апостолите, мъчениците и другите светци в определени дни
на литургичната година, земната Църква показва, че е
свързана с небесната Литургия: тя прославя Христос, Който
извърши спасението в Своите прославени членове; техният
пример я вдъхновява по пътя към Отца. Тези дни не се
отбелязват по същия начин: те могат да бъдат възпоменание,
празник или тържество. Неделята, “ден Господен”, е главният
ден за честване на Евхаристията, защото е денят на
Възкресението, но заедно с неделните дни има други
тържества, в които участието на Светата Евхаристия е
задължително. Ето таблицата с тържествата, които могат да
се паднат в седмични дни, защото се празнуват на точно
фиксирана дата.

(*) Датата може
да бъде
преместена,
заради
постното или
предколедното
време.
(**) Празникът
Възнесение
Господне (40
дни след
Великден) се
премести в
Неделя.

1 януари Дева Мария Богородица

6 януари Богоявление

19 март Свети Йосиф

25 март (*) Благовещение

29 юни (*) Св.Св. Петър и Павел

15 август Успение Богородично

1 ноември Всички Светци

8 декември (*) Непорочно Зачатие на Д. Мария

25 декември Рождество Христово
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Неделя 7 януари празнувахме
юбилея за брака между
Петранка и Милослав и
благодарихме на Бог за 50-те
години, през които те са

живели заедно с любов. Но на 18 януари Милослав е починал.
Благодарихме с литургия на Бог за тяхната любов, както сега
Му благодарим за дара на живота и на “сестрата смърт” (така я
наричаше св. Франциск от Асизи). “Господ даде, Господ и взе; -
както беше угодно Господу, тъй и стана - да бъде благословено
името Господне!” (Йов 1,21)

31 декември Димитър
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Всяка година, когато започва постно време най-задаваният
въпрос е: “какво можем да ядем?”. Как да живеем в постното
време не е дадено от едно меню, което е само един
инструмент, за да се възпитаваме да даваме нещо от себе си.
По-важно е да променим нашия живот от злото към доброто.
Размишляваме върху думите: “Жертва Богу е дух съкрушен;
сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш” (Псалм
50,19) и думите на Исус: “идете и се научете, що значи:
"милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова
праведници, а грешници към покаяние” (Мт 9,13). Обикаляйки
домовете за благославяне през месец януари и проверявайки
бележници и тетрадки на децата, прочетох тази статия
написана за училището от едно от нашите деца. Искам да я
предложа на всички нас като посока за постното време за
тази година. Имаме за какво да размишляваме!

Прошката е нещо важно в живота на човека. Без да се
замисляме или пък след дълги размисли и безсънни нощи ,така
или иначе я получаваме или я даваме. След като простиш или
след като си поискал прошка, вече може съвестта ти да се
успокои и да продължиш като се стремиш да не допускаш
същите грешки отново.
Преди да се замислим дали ще простим или не, трябва да
попитаме “главния реактор” - сърцето дали и ние не сме
сгрешили пред някого, на когото трябва да се извиним за
лошите думи или просто за недоверието и предателството към
него. Така, че всеки заслужава втори шанс. Ако човек е
сгрешил, трябва да побърза да поиска прошка, защото това е
начина да живееш в мир със себе си. Когато застанем в
църквата или пред този пред когото сме сгрешили, най-добре
можем да се разкаем за грешките си  и да поискаме прошка.
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След като ни бъде простено, трябва да се оцени това, защото
прошката е най-хубавия подарък. Ако докоснем “малкото
червено нещо”, което непрекъснато тупти в нас, докато молим
за прошка, ще видим, че бие силно и притеснено, но след като
поисканото е получено ,то лека - полека забавя ритъма си и се
чувства леко като перце, защото знае, че вече е добро и пред
Господ и пред този пред, когото е съгрешило. Не бива да се
чака някой важен и специален празник, като Заговезни, за да
поискаме прошка и да се чувстваме добре пред всички около
нас. Винаги трябва да молим за нея и да се стремим по-рядко
това да ни се налага. Трябва да поискаме прошка и да се
разкаем пред себе си и само така бихме могли да спрем онова
тънко, но настоятелно гласче, което не ни дава мира. Така ще
прочистим собствения си олтар “Душата”. Прошката
освобождава от непрестанното самонаказване, което човек си е
наложил чрез осъзнати или неосъзнати постъпки.. Така
получавам спокойствие и знам, че съм извървяла едно стъпало
към моето самоусъвършенстване.
Аз лично не страдам от гордост и  нямам притеснение да
призная вината си пред някого, пред когото съм сгрешила и да
поискам прошка. Облекчението след това е толкова голямо, че
ти идва да литнеш. Изживявала съм го няколоко пъти и не
съжалявам, но имам стремеж да не греша.
“ Човешко е да се греши – божествено е да се прощава “ Не
знам кой умен човек е изрекъл тези думи, но те казват всичко.
Няма безгрешни хора. Те не са съвършени и  затова проявяват
различни слабости. Според християнската религия може да се
разкаеш, като се изповядаш и да поискаш прошка в църквата от
Бога и от този пред когото си съгрешил. Но най-трудно човек
дава прошка сам на себе си. В наши дни хората не признават
лесно греховете си, а и безверието ги кара да се чувстват
ненаказани. Аз и моето поколение живеем в ново време, но съм
убедена, че има място за старите патриархални добродетели,
които ще ни направят по-добри.

Щефи Драганова (5-ти клас)
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Стремежът към пълното единение между християните от
различни вероизповедания бе основната тема в неделята по
време на Молитвената седмица за единение на християните. По
този повод о. Валтер покани  пастор Николай от
Евангелистката Методистка църква да вземе специално участие
в литургията.
„След разделението на християнската църква през вековете,

сега ние трябва да  тръгнем по обратния път, този който води
към единението”. Това каза по време на проповедта си о.
Валтер, преди да даде думата на своя гост пастор Николай.

Оказа се, че пастор Николай е завършил теология в Австрия.
Една страна, в която католическата църква е много добре
развита. По думите му още като студент той имал
възможността да присъства на втората Европейска
екуменическа асамблея в град Грац  в Австрия и сега очаква с
нетърпение третата, която ще се проведе през септември тази
година в град Сибиу в Румъния. Пастор Николай направи
много прочуствена и интересна проповед посветена на
екуменизма.
„Какво всъщност е екуменизма? Можем ли да вникнем по-
дълбоко в неговата истинска същност и да чуем какво иска да

ни каже?”- Така пастор
Николай започна словото
си, което обогати с няколко
много интересни истории.
Първата разказваше за едно
семейство от Австралия,
което притежавало
камениста и неплодородна
земя. Повечето от членовете
на това семейство се
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пропили и прекарали живота си в бедност и разправии по
между си. След, като не виждали смисъл от това, което
притежават, те продали земята си на друго семейство. Оказало
се обаче, че другото семейство са задружни и трудолюбиви
хора. Те успели с общи усилия от каменистата земя да направят
златна мина и така станали заможни и уважавани.
„Може би и ние трябва да се замислим, - каза пастор Николай
- дали осъзнаваме какво голямо богатство притежаваме, като
християни и дали полагаме достатъчно усилия да го съхраним”.
Пастор Николай акцентира в следващата си история, за това

как трябва признаем грешките си от миналото, защото само
така ще можем да бъдем истински свободни да работим за по-
доброто бъдеще. Той даде пример с един затворник, който
единствен се признал за виновен, докато другите, с които бил
затворен твърдели, че са попаднали там по погрешка. „Щом
само ти си виновен злосторнико, - казали му – ти няма какво да
правиш тук при другите! Излизай на свобода!”
“Раят е за тези, които обичат Бог и за тези, които се обичат по
между си!” С тези наистина много силни думи завърши
проповедта си пастор Николай. Това бе и финалът на
последната история, която той представи. В нея се разказваше
за един човек, който в съня си се срещнал със свети Петър и го
попитал дали има в Рая евангелисти. Свети Петър отговорил, че
няма. Тогава той отново попитал дали няма православни.
Отговорът също бил отрицателен. Сигурно тогава има само
католици, за трети път попитал човекът, но отново получил
отговор – не. “Раят е за всички тези, които обичат Бог”,

отговорил му апостол Петър.
Словото си пастор Николай
завърши с благодарност за
отправената му покана да
вземе участие в неделната
литургия и молитва посветена
на единението на
християните.

Елена Димитрова
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Имало едно време един цар, който отговарял на
аристократичното име Хенрих Мъдрият. Имал три дъщери,
които се наричали Алба, Бетина и Шарлота. Дълбоко в себе си
царят предпочитал Шарлота. Въпреки това, трябвайки да
посочи само една за наследяване на трона, извикал ги и трите и
ги запитал: „Мои дъщери любими, колко ме обичате?” По-
голямата отговорила: „Татко, аз те обичам, колкото светлината
на деня, колкото слънцето, което дава живот на растенията. Ти
си щастието ми!” Удоволетворен, царят сложил Алба да седне
от дясната му страна, след това повикал втората дъщеря.
Бетина заявила: „Татко, аз те обичам, колкото най-голямото
съкровище на света, твоята мъдрост струва повече от злато и
скъпоценни камъни. Ти си моето богатство!” Поласкан от тази
синовна възхвала, царят сложил Бетина да седне от лявата му
страна. После повикал Шарлота. „А ти, моя малка, колко ме
обичаш?” попитал я нежно. Девойката го погледнала втренчено
в очите и отговорила без да се колебае: „Татко, аз те обичам
колкото готварска сол!” Царят се слисал: „Какво каза?” „
Татко , аз те обичам колкото готварската сол!”
Царският гняв избухнал ужасно: „Безсрамница! Как смееш, ти,
светлина за моите очи, така да се държиш с мене? Върви си! Ти
си прокудена и обезнаследена!”
Нещастната Шарлота, изплаквайки всичките си сълзи,
напуснала замъка и царството на своя баща. Намерила място в
кухнята на съседния цар. Понеже била красива, добра и опитна,
за кратко станала главната готвачка на краля.
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Един ден в двореца пристигнал цар Хенрих. Всички говорели,
че бил тъжен и сам. Имал три дъщери, ала първата била
избягала с един калифорнийски китарист, втората била
заминала за Австралия да отглежда кенгура, а най-малката я
бил прогонил вън самият той....
Шарлота тутакси разпознала своя баща. Застанала до печките и
приготвила своите най-добри ястия. Но вместо сол във всички
сложила захар.
Обядът станал фестивал на гримасите: всички вкусвали и
изплювали не много възпитано в салфетките.
Кралят, червен от гняв, извикал готвачката.
Милата Шарлота пристигнала и казала нежно: „Преди време
моят баща ме изгони, защото бях казала, че го обичам колкото
готварската сол, която дава вкус на всички храни. Така, за да не
му поднеса друга мъка, заместих неудобната сол със захар.”
Цар Хенрих станал със сълзи в очите: „Това е солта на
мъдростта, която говори чрез твоята уста, дъще моя. Прости ми
и приеми короната ми!”
Станало голямо тържество и всички проливали сълзи на радост:
и всички те били солени уверяват летописите на времето.

Да не забравяме никога тези думи и да се стараем да дадем
вкус на всички наши думи и действия, които извършваме всеки
ден, дори и тези най-обикновените.

Сестра Терезита


