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МОЛИТВА

Помолих те Господи
За сила, за да имам успех.

Ти си ме направил слаб
За да бъда послушен.

Поисках здраве
За да направя велики неща.

Получих болест
За да правя по-добри неща.

Помолих те за богатство
За да бъда щастлив.

Получих бедността
За да бъда мъдър.

Помолих Те за власт
За да бъде ценен от хората.

Получих слабостта
За да имам нужда от Теб.

Помолих Те за приятелство
За да не живеея сам.

Ти си ми дал сърцето
За да обичам всички.

Помолих Те за всички неща
Които можеха да зарадват моя живот.

Ти си ми дал живота
За да зарадвам всички неща.

Не получих нищо
От това, което исках.

Получих всичко това,
На което се надявах.

Въпреки всичко това
мойте молитви не формулирани
Бяха изпълнени.

Благодаря, Господи!
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Да бъдем християни означава да вярваме в Бог Исус Христос и
да живеем надеждата и милостта, които неговата любов дава на
нашето неспокойно сърце.
Историята на тази любов е обикновена и велика: вечният Син
влиза в човешките съдби и чрез своя човешки облик, напълно и
истински, показва лицето на Отца, предлагайки на тези, които
го приемат нов живот и Светия Дух. Христос е тайнството на
Бога, живият знак, в който Вечният Бог се открива пред хората.
За да достигне до всеки човек във всяко време и на всяко място,
Господ Исус Христос присъства в своята църква, тайнството на
Христос, предпочитано място за среща с Него в Духа.
Църквата живее и служи срещата помежду Възкръсналия и
хората в някои събития, в които Божият дар достига сърцата на
хората и историята на общността чрез думи и жестове
извършени в послушанието на Божията воля в тайнствата.
Ако Христос е тайнството на Бог и църквата е тайнството на
Христос, тайнствата са по-силни изпълнения на срещата с Бога
в Църквата, Тялото Христово и Храма на Светия Дух. Разбира
се тогава значимостта на тайнствата за всички, които търсят
Бога, които вече го срещнаха, които искат да го опознаят, за да
го обичат повече, тайнствата ни показват съществуването на
вярата
в различни моменти, защото чрез тях Исус Спасителят се
съединява с Църквата в радост и болка, в изпълнение и
очакване, в по-дълбокото приемане в нашите сърца и в нашия
живот, във всички тези моменти ни показва най-истинските
задължения.
Тези кратки статии за тайнствата, които ще правим през тази
година в “Заедно”, искат да ни обяснят накратко какво са
тайнствата, за да ни бъде по-лесно да влезем в тайните на
вярата и на благодатта.
Най-вече искаме да покажем как всяко тайнство оживява и
обогатява нашата връзка с Бог Отец, със Сина и със Светия
Дух.
Нека да може Бог, приятел на хората, да пристигне в живота на
приятелите си и чрез тези статии, те да израстнат във вярата.

Отец Валтер

ПИСМО ОТ ЕНОРИЙСКИЯ СВЕЩЕНИК
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Исус изпратил свойте ученици, за да проповядват благата вест
и да кръщават:"И тъй, идете, научете всички народи, като ги
кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги
научите да пазят всичко що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с
вас през всички дни до свършека на света." (Мт.28,19-20).
Кръщението с вода в името на Светата Троица е акт поискан от
Господ, за да даде начало на съществуването на нова твар,
която си отворил за словото Божие. Този нов живот се ражда от
участието в смъртта и възкресението на Исус, които са
показани в кръщението чрез знака на водата, който е знак на
унищожение, но също и извор на живот:"Или не знаете, че
всички ние, които се кръстихме в Исуса Христа, в неговата
смърт се кръстихме? И тъй, ние се погребахме с Него чрез
кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от
мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен
живот." (Рим.6,3-4). Свързани с Господ Исус в Неговата Пасха,
кръщаваните влизат в общение с Бог Троица на Любовта.
Бог Отец действа в кръщението със силата, с която действаше
във възкресението на Сина си:"Като се погребахте с Него
(Исус), в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него
чрез вярата и силата на Бога, който Го възкреси от
мъртвите." (Кол.2,12). Точно Бог Отец е който движи сърцето
към нужното обръщане, за да приеме Исус и да го
следва:"Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече
Отец, Който Ме е пратил; и Аз ще го възкреся в последния
ден." (Йоан 6,44). Това привличане е толкова важно, че
навсякъде където е прието в дълбочината на сърцето и на
живота, вярата разпознава тайното участие в кръщелната
благодат. И тогава вярата, предизвиквана от привличането на
Бога Отца, кани вярващия човек за кръщение:"Който повярва и
се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде
осъден." (Мк.16,16).

ТАЙНСТВАТА: КРЪЩЕНИЕТО
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На вярата, която е тържествено провъзгласена в церемонията на
кръщението Бог Отец отговаря, давайки на всеки вярващ
прошката за греховете и благодатта да бъдем негови чеда;
кръщението ни прави Божии чеда в любимия му Син, даден за
нас. "Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Исуса
Христа; всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се
облякохте." (Гал.3,26-27). Благодарение на кръщението можем
да се обръщаме към Бога, наричайки го Отец, Баща и да
изпитаме нежността да останем в Неговите ръце дори в най-
трудните ситуаци от нашия живот.
Тайната на срещата с Бог Отец е също среща със Сина му, Исус
Христос, чрез неговото страдание, неговата смърт и неговото
възкресение. Така се актуализират в личната история на хората
чудесата направени от Бог. Животът на кръщаваните е пасхален
живот; свързан с Господ, християнинът живее историята по нов
начин, защото опита на страданието и смъртта може да бъде за
него път, чрез който изпитва в себе си делото на прошката с Бог
тя е сред хората, извършена от Христа в неговото страдание и
възкресение. В своите слабости християнинът знае, че може да
разчита на силата на Пасхата:"Стига ти Моята благодат; защото
силата Ми се в немощ напълно проявява. Затова с много по-
голяма радост ще се хваля с немощите си, за да се весели в мене
силата Христова." (2Кор.12,9).
Тайнството на срещата с Отца и със Сина е тайнство на
действието на Светия Дух. Новият завет говори за кръщението
в Светия Дух и раждането свише както едно раждане от водата
и от Духа. В Светия Дух се извършва опрощаването на грехове
и приемането като чеда, които свързват кръстените с Отца:"А
понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя
Син чийто Дух вика: Абба Отче." (Гал.4,6).
В Светия Дух всеки християнин, син в Сина пред Отца става
едно тяло с всички тези които като него са кръщавани в името
на Светата Троица:"Защото чрез един Дух всички сме кръстени
в едно тяло, било юдеи или елини, било роби или свободни; и
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всички с един Дух сме напоени." (1Кор.12,13). Благодарение на
дара на Духа получен в кръщението християнинът знае че не е
повече сам, защото е част от голямото семейство на Божиите
чеда. Да живеем като кръстени чеда означава да се приемаме
взаимно и да си служим в милостта, давайки така свидетелство
на хората за дара даден ни в Христос; там където наистина се
живее дарът на кръщението няма самота, няма жалби, но има
общност построена върху истинските връзки и приятелството
между хората.
Кръщението, тогава ни дава радостта, че сме истински, обичани
Божии чеда, повикани да живеем в Него и да го следваме
според неговото слово.
Благодарение на дара на кръщението християнинът знае, че
принадлежи за винаги на Живия Бог, и изпитва сладостта да
остане завинаги при този който никога няма да го изостави,
защото:"един е Господ, една е вярата, едно е
кръщението…." (Еф.4,5).
Да си спомним тази благодат, да я осъзнаем по новия начин, за
да живеем като чеда в следване на Исус, подкрепени и водени
от Светия Дух в обществото на Църквата, е постоянно
задължение на "новите хора", създадени така от срещата с
Христос във водата на живота, осветена в името на Светата
Троица.

Сестра Йола
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Един голям празник бе в царския двор, за да се отпразнува
влизането на царя в столицата град. Царят приемаше в салона
за празници подаръците и уважението.
Всички подаръци бяха много ценни: изпипани оръжия,
посребрени соколи, тъкани от брокат, бродирани със злато.
Шествието на дарителите почти свършваше, когато се появила
куцайки и подпирайки се тежко на бастуна си селянка с тежки
налъми от дърво. Мълчаливо тя изтегли от коша едно пакетче
прилежно увито в паарче плат.
Бурен смях съпроводи движението на жената, която свали в
нозете на престола едно чиле от бяло руно, направено от две
овце, които бяха цялото нейното щастие и изпредено през
дългите зимни вечери. Без да отрони дума, царят се поклони с
достойнство после даде сигнал, за да започне празника, докато
старата селянка преминаваше бавно салона споходена от
язвителните погледи на придворните. За да тръгне отново с
мъка по своя дълъг път през нощта за да се върне в своята
алпийска хижа построена в царската гора, където до този
момент нейното присъствие беше законно. Но когато
пристигнала пред своята къща спряла, изпълнена с уплаха.
Алпийската хижа беше обкръжена с войници от царската
стража около бедното жилище имаше пики и върху пиките
мотаваха конеца от бялото руно. "Боже мой" помисли бедната
жена с умъчнено сърце "царят се е обидил от моя подарък".
Стражите ще ме хванат и отведат.
Когато я видя началникът на стражите се поклони внимателно
и каза: "Госпожо, по заповед на нашия добър цар цялата земя,
която може да бъде обкръжена от вашето руно в този момент ви
принадлежи".
Площта на нейната нова собственост отговаряше точно на
дължината на нейното чиле.
Получи със същата мярка, с която даде.
Ти как подаряваш?
Обикновено много искаме, а се страхуваме да дадем.

Сестра Терезита

ЧИЛЕТО ОТ ВЪЛНАТА
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Денят, в който трябваше да взема моето първо причастие, за
мен беше свят и чист. Преди този светъл ден имаше още един
важен момент в моя живот, а именно моята първа изповед. Този
момент на откровение беше така вълнуващ! Почувствах
неповторимостта на мига и пречистващото му действие за
душата ми. Усетих облекчение и лекота в себе си. Наистина
беше хубаво и невероятно!
И така след изповедтта, ми предстоеше да взема моето първо
причастие-Тялото Христово. Това означава, че ние приемаме
частица от Исус в себе си. Този ден изпълни сърцето ми с
надежда и вяра, защото аз станах част от Божията любов.

Петър

Тази година от нашата енория беше

организирана лагер-школа. Тоя път беше в енорийския дом в
Асеново.
Тръгнахме рано сутринта, за да пристигнем до обяд. Пътувахме
около два часа, но те ни се струваха все едно пътувахме цяла
вечност, защото всички бяхме нетърпеливи да видим в какво

МОЕТО ПЪРВО ПРИЧАСТИЕ

НАШИЯ ЛАГЕР-ШКОЛА



9

райско кътче, ще ни заведат този път.
Пътят беше дълъг и изморителен и
затова като пристигнахме там не
можахме да се полюбуваме веднага
на природата, но за това имаше много
време. Настаниха ни веднага по
стаите. Бяхме момичетата в една
стая, а момчетата в друга.

Местността беше планинска. Имаше голяма градина с различни
по вид селкостопански култури. Дворът за игра беше голям.
Ние нямахме време да скучаем, защото програмата ни беше
запълнена с интересни прояви.
Сутрин ставахме рано, молехме се, закусвахме и катехизиса ни
траеше около един час и половина. След него имаше литургия,
в която се редувахме да служим.
Следобед обикновено след малка почивка или някоя игра на
двора, ходехме и на ексурзии до Белене, Ореш, Орешака,
Плевен и други. След като се впъщахме вечеряхме и тогава пак
продължавахме със занятия.
От 20.00 до 22.00ч имахме игри. Лягахме си в 22.30. Трудно ни
укротяваха, докато заспим, но все пак всички останахме много
доволни от това преживяване.

Виктория

Орешак Време за яденето

Троянски манастир
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ЮНИ - АВГУСТ

10 юни първо причастие

Мария, Петър, Пламен и Симоне

10 юни миропомазание

Илиян, Катерина, и Виктория

ПРАЗНУВАХМЕ ТЕЗИ ТАЙНСТВА
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25 август църковен брак между Мира и Марк

1 септември един ден заедно: ексурзия

10 юни Ана Петрова Кюрчева

26 юли Агнеса Максимова Григорова

СА СЕ ВЪРНАЛИ В БОЖИЯ ДОМ
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ОТЧЕ НАШ

Не казвай ОТЧЕ
ако всеки ден не се помолиш като син.

Не казвай НАШ,
ако живееш изолиран в своята себичност.

Не казвай КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА,
ако мислиш само за земните неща.

Не казвай ДА СЕ СВЕТИ ИМЕТО ТИ,
ако продължаваш да псуваш.

Не казвай ДА ДОЙДЕ ЦАРСТВОТО ТИ,
ако не живееш с Църквата.

Не казвай ДА БЪДЕ ВОЛЯТА ТИ,
ако не приемаш, когато от нея боли.

Не казвай ДАЙ НИ ДНЕС НАСЪЩНИЯ НИ ХЛЯБ,
ако не се грижиш за гладните братя, бездомниците и
непросветените.

Не казвай ПРОСТИ НИ ДЪЛГОВЕТЕ,
ако не прощаваш на своите длъжници.

Не казвай НЕ НИ ВЪВЕЖДАЙ В ИЗКУШЕНИЕ,
ако имаш намерение да оставаш в греха или да грешиш и
занапред.

Не казвай ИЗБАВИ НИ ОТ ЗЛОТО,
ако не се бориш против злото.

Не казвай АМИН,
ако още не си разбрал
молитвата ОТЧЕ НАШ!


