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ПЪТЯТ НА БОГ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ЧОВЕКА

Казват, че Ти ни говориш, но аз
никога не съм чувал твоя глас с моите
собствени уши. Единствените
гласове, които чувам, това са
гласовете на моите братя, те изричат
съществени думи.

Говори се, че ти се появяваш, но никога не съм виждал твоето
лице с моите собствени очи. Единствените лица, които съм
виждал, това са лицата на моите братя, които се смеят, плачат и
пеят.

Говори се, че ти сядаш на нашата маса, но аз никога не съм
разчупвал с тебе хляба с моите собствени ръце. Единствените
маси, на които сядам, това са масите на моите братя, където
срещам радости приятелство.

Никога не съм усещал ръката ти върху моите
рамене.Единствените ръце, които усещам, това са ръцете на
моите братя, които ме прегръщат и утешават.

Говори се, че ти ни спасяваш. Но аз никога не съм те усещал в
нашите нещастия. Единствените спасители, които съм срещал,
това са сърцата на моите братя, които ме чуват, окуражават и
насърчават.

Но ако това си Ти, мой Бог, Ти, който ми предлагаш тези
гласове, тези лица, тези маси, тези спътници, тези братски
сърца. Тогава от сърце на мълчание и отсъствие, Ти ще станеш
чрез всички твои братя реална дума и присъствие.

Жак Мусет
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В Господа умрял и възкръзнал, апостолите и първите ученици,
осветени от Светия Дух, са видяли не само тайната на личеня
живот на Бог, на и неговя план за човека и света. Исторята
следва плана на любовта. Бог е искал да поделя живота си с
другите, създал е човеците, за да ги вкара в общността на
Светата Тройца. В началото на създадения свят има само
“Благодатта”, тоест любовта свободна и безвъзмездна на Отца.
Неговата любов му е безкористна и ни обича прекалено.
“Бог е създал човека по свой образ….” Тогава човека е образ на
Бог и има особено достойнство във вселената, не е само “нещо”
но е “някой”, който Бог е искал с любов да му даде живота си.
Човешкия живот е свещен  защото от началото е създаден от
творческото действние на Бог и остава особена връзка със
Създателя. Само Бог е Господ на живота от началото му до
края: никой, в никакъв случай, няма право да отнеме живота на
някой.
Петата божия заповед забранява, като тежък грях, убийството.
Исус не само привлича вниманието за тази заповед “не убивай”,
но прибавя забраната на гнева, омразата, отмъщението. И още
повече Той иска от учениците си да обърнат другата страна, да
обичат враговете си.
Уважението към живота е уважение към човека. Убийството,
аборта, евтаназията, самоубийството са престъпление против
живота, както също и войните, смъртното наказание. Животът
винаги триябва да бъде защитавен във всички случаи.
В сърцето на всеки човек е писана вестта на Бог: свърши
доброто и отбягвай злото. Този принцип намира значението си
точно в любовта на Бога към човека. Още преди да се родим

ПИСМО ОТ ЕНОРИЙСКИЯ СВЕЩЕНИК



4

Бог обичаше всеки от нас и е искал за нас най-голяма радост: да
живеем в любовта му. Заедно с всички човеци сме повикани за
да изживеем тази чудесна история.
Християнинът вижда във всеки човек един спътник към същата
цел:: склонен е да строи с него мирно и братско съжителство.
Християните са повикани да се поместят съзнателно в плана на
Бога. Човеци между човеци, християните живеят в семейства,
ходят на работа, в училища… навсякъде като свидетели на
Христос: “Вие сте солта на земята и вие сте светлината на
света. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се осоли? Не може
да се скрие град, който стои навръх планина. Нито да запалят
светило и да го турят под крина, а на светилник, за да свети на
всички в къщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та
да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш
Отец” ( Мт 5,13-16)
Но за да бъдем свидетели на Христос е нужна духовна грижа
към себе си. Християнинът не е служител, който работи за
няколко часа: той е любим на Христос и желае да го познае най
-добре, да говори с Него, да чува гласа му, да го среща във
всеки момент на живота си. Момчето, което няма желание да
срещне своето момиче под някой предлог, не го обича. И така
християнинът който няма желанието да се моли, да чете
Словото Божие, да участва в тайнствата, не обича Христос и не
живее християнския живот. Светото Причастие е връх и цел на
всичките други Тайнства: това означава че не можем да
приемем светото Причастие ако не искаме да се изповядваме,
ако не искаме да бъдем миропомазани, ако живеем с някой друг
както съпрузи без да сключим Църковен Брак, защото не
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искаме да приемем пълнотата на Благодатта, която Бог ни
подарява и която е нужна за да приемем Тялото Христово.
Исус каза: “Дойдете при Мене всички отрудени и обременени,
и Аз ще ви успокоя” (Мт 11,28); и на жената от Самария:
“който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да
ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода,
която тече в живот вечен” (Йо 4,14); и още: “Аз съм живият
хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее вовеки;
а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за
живота на света”.
Тогава, какво искаме повече от това?

Отец Валтер
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На 20 май 2001 (неделя), в Малчика бе организирана среща на
децата от епархията. Целта на това събиране беше да се прекара
приятно, чрез различни занимания, в почивния ден и да се
създадат нови приятелства.
След пристигането си децата бяха разпределени в смесени
групи, в които участваха различни селища.
Всяка от групите носеше името на светец, за чийто живот,
аниматорите на различните състави разказаха.
Децата бяха занимавани с 20 интересни игри. След тяхното
приключване бе отслужена тържествена литургия, в местната
църква.
Доволни децата се прибраха в свойте родни места.

Мария.

Русе,

ШИРОКО НА ДЕЦАТА
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26 май 2001г.
Ранното ставане не е никакъв проблем, когато знаеш, че пред
теб е ден пълен с приключения и енергии.
Пътуването премина весело и приповдигнато. В 9 и половина
сутринта вече бяхме в село Ореш. Освежихме се и се събрахме
в църквата. Имаше групи от село Ореш, село Малчика, град
Плевен, Белене и естествено нашата русенска група, която смея
да твърдя се представи достойно на срещата. Но, целта на
събирането не беше да си кажем само "Здравей!".
Още нямаше и 10 сутринта, когато всички заедно поехме пеша
по пътя към град Белене. Шествието ни обединяваше като
братя и сестри от едно семейство. Пеехме, смеехме се и да ви
призная дори не усещахме умора. Вървяхме пеша, така както е
вървял Исус Христос да проповядва вярата, така както са
вървели апостолите. Вървяхме и по стъпките на Блажени
Евгений Босилков. Вървяхме 16 км. Само с кратка почивка за
закуска. Вървяхме, защото искахме да дадем на Бога всичко,
което имаме, защото той приема всичко от нас. С мазоли на
крака, със песен на уста и вяра на душа, след 4 часа път пеша
стигнахме Белене. Заредихме сили и енергия с кратка почивка
за обяд и бяхме готови за Литургията. Най-интересното е, че
никой не успя да заспи след умората. Всички пяхме и слушахме
с интерес проповедта на свещеника, защото черпехме сили и
енергия от вярата си и близостта до Бог!

Елена

МЛАДИТЕ СА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА
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Случило се през едно много топло лято. Едно ято от хиляди
фламингота е летяло, за да търси вода. Но всички реки и езера
били сухи. Топлината ги била изпарила. Фламинготата летели
от много дни и техните сили били на края. Ако, не били
намерили веднага вода, биха били умрели всички от жажда.
Трагедията почна, докато преминавали пустинята.Задухал
много силен вятър, който свалил малките на фламингите ,
които все още имали. Паднали всички върху пясъка в
пустинята, и останали разпнати под горещото слънце. Никое
нямало повече сили, за да лети. В тaзи ситуация било
невъзможно, да се спасят. Хората които живеели в пустинята
видели какво се случвало, но не мислели че би било възможно
да им помогнат, тогава не оставало нищо друго освен да се чака
кога ще ли да умрат. Тази новина обиколила света, че те
умирали под слънцето. Отвсякъде дошли телевизиите, за да
снимат тази картина. Всички се оплаквали от случая, но никой
не правел нищо, за да им помогне.
Само едно момче, което се казвало Джембе направило нещо. На
около три километра от онова място имало един богат оазис с
вода.Той взел едно фламинге и го занесъл до водата, после се
върнал вземал друго и отново го отнасял до водата, и така
непрекъснато.Джембе не спирал да върви, за да носи
фламинготата до оазиса. Един човек, който го видял, се
приближил и го попитал:
-Какво правиш момче?
-Спасявам фламинготата-отговорил Джембе.
Но този човек с много сериозно изражение-казал:
-Но ти не си даваш сметка, че това не е възможно. Хиляди са

ОАЗИСЪТ НА ДЖЕМБЕ
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тези, които агонизират върху пясъка. Не си струва това е
трудно. Върни се в къщи, няма смисъл да оставяш тука твойте
сили.
Но момчето казало:
-Виж какво попитай тези седем фламинга които пият в оазиса
вода, дали има смисъл че съм ги занесъл там. И продължил
своята работа, носейки осмото фламинго в ръце.Човекът
останал много изненадан от този отговор, и след като помислил
малко, започнал да прави същото нещо, което правил Джембе.
Сега били вече двама тези, които спасява фламинготата.
Този случай започнал да привличатли вниманието на тези,
които го наблюдавали. Бързо станали трима , после деветтима,
на края били безброй тези, които взели пример от Джембе. И
един ден всички фламинга били донесени до оазиса и никое от
тях не умряло от сушата. Благодарение на онова момче, което
започнало да прави нещо, за да ги спаси.

- Защо става възможно това което изглеждаше невъзможно?
- Щеше ли да стане нещо, ако Джембе не беше започнал?
- Какво можем да започнем да правим и ние?
- Помисли!

сестра Терезита
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МАРТ - МАЙ

29 април църковен брак между

Михаил и Цецка Пламен и Ирена

Стоян и Мария Пламен и Росица

6 май миропомазание на
Магдалена
Даниела
Пламен
Огнян
Стефан

ПРАЗНУВАХМЕ ТЕЗИ ТАЙНСТВА

Огнян

Магдалена, Даниела
Пламен иСтефан
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13 май миропомазание, на
Росица
Мария
Иван

26 май църковен брак между
Жюлиен и Пепа

11 април Ели Драганова Балаш

СА СЕ ВЪРНАЛИ В БОЖИЯ ДОМ

Иван

... И НЯКОИ ДРУГИ ВАЖНИ МОМЕНТИ

Връбница

ВеликденРецитал на нашите деца
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Молитва за Църквата

Господи, Боже наш, пази винаги твоята

църква, подкрепи я във всичките и нейни

тръдности, който среща в земния си път; дай

и единство и мир и направи така, че да може

да бъде в света живия знак на твоето

присъствие.

Подкрепи я против неприятели; запазвай и

увеличавай в нея жива вярата, надеждата и

истинската милост.

Сложи в сърцата на овчарите прекалено

усърдие, за спасяване на душите и в сърцата

на вярващите духа на истинската скромност,

свързан с голяма любов и послушание пред

Божията воля. И за това вдъхвай в нея

постоянен дух на молитва. Направи така, че

тя да се разпространява в целия свят, и на

всякъде да има пълна свобода, за да може да

изпълни своята мисия помежду хората, мисия

за истина и за добро, за истински мир и за

вечно спасение. Амин.


