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… и всички доволни се върнаха в домовете си.
Достатъчни са тези думи, които като резюме показват чувствата
на участниците в първите празнични събития за нашата енория.
Една седмица, през която имахме доста приятни гости и заедно
с тях голяма радост и сериозни ангажименти.
Дните 10, 11 и 17 октомври за всички нас остават незабравими
със силни емоции.
Наистина, всичко мина много добре, благодарение на участието
в подготовката и изпълнението от много енориаши, които с
голяма отговорност и любов, направиха така да стане лесно
това, което не е.
Как тогава да не пиша за моята благодарност към всички тях:
преди всичко членовете на пасторалния съвет, с които преди
почти една година започнахме организацията на юбилея; към
онези, които отдадоха времето и силите си за да бъдат по-
красиви и по-чисти помещенията и двора на църквата и
енорията: те са тези, които идват да почистват редовно и всеки
от нас намира винаги хубаво мястото си; те са онези, които се
грижат са градината и цветята, които ни радват душата още
докато се приближаваме до църквата; към онези, актьори и
танцьори, които приготвиха чудесния рецитал, който говори на
сърцето ни за любовта; към министрантите, които се грижат
през време на литургията, да бъде всичко по-тържествено; към
онези, които изпълниха прецизно задачите си за конференцията
и за достойното приемане на гостите; към онези, които с
фотоапарат или видеокамера запечатаха тези хубави моменти.
Благодаря на всеки от вас, участниците в тези моменти, които
направихте така че да се радваме всички заедно.

О. Валтер Горра
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Събота - 10-ти октомври,  енорийската зала “Йоан Павел II” не
можеше да побере всички дошли за официалното откриване на
юбилейната година. В присъствието на Папския Нунций монс.
Януш Болонек, представители на църквите в Русе православна
(о.Виктор и о.Стефан), методистка (пастор Даниел) и арменска
(Дирайр), представители на посолството на Франция (г-жа
Северин Фрусте) и Италия (г-ин Валтер Мартина), кметът на
Русе Божидар Йотов и зам. областният управител Иван
Григоров, монс. Петко Христов откри конференцията
посветена на историята на католическата общност и църквата
“Св. Павел от Кръста” в Русе.
Да, потопихме се в миналото, пренасяйки се в годините на
основаването на католическата общност в Русе. Презентацията
на отец Валтер ни върна назад във времето визуализирайки в
съзнанието ни картините от пристигането на първия свещеник
Иполиото Агосто и трудния път по-който е трябвало да мине
той, за да има русенска енория. Междувременно мултимедия
представяше на екран събитията, случвали се у нас и в чужбина
в годините на зараждането на католическата общност в нашия
град. Като цяло – атмосфера, която събуждаше чувство на
гордост от делата на нашите предци – основатели на
католическата общност, но и чувство за дълг и отговорност, за
да съхраним и развиваме, онова, което те са създали с
трудности и лишения.
Скъпи гости бяха и цяла делегация от община Моена, Италия.
Сред тях бяха потомци  арх. Валентино Делл`Антонио и
скулптора Валентино Соммавилла, изработили дърворезибите и
скулптурите в църквата. Мил жест на внимание трогна всички
от страна на представителка на общинския съвет на малката
италианска община, която направи неочаквани подаръци на
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организаторите, сред които и герба на Моена. Гостите имаха
възможност след конференцията да разгледат и да научат
повече за самата църква, фреските, витражите и статуите.
Кулминацията по откриването на юбилейната година обаче бе
следващият ден неделя – 11 октомври. За тържествената
литургия пристигнаха и посланиците на Австрия (г-ин Клаус
Фабиан) и Унгария (г-жа Юдит Ланг), които се съединяха  с
представителите от посолствата на Франция и Италия. Не
случайно бяха поканени представители точно на тези страни.
Именно те са спомогнали в най-голяма степен за създаването на
католическата общност и строежа на църквата в Русе. Както
подобава за такъв празник, Святата литургия бе ръководена от
Папския Нунций, монс. Януш Болонек. Всяка казана дума в
проповедта на монс. Болонек така си тежеше на мястото, че
сякаш влизаше в съзнанието на всеки един от нас, като мехлем
който лекува душата...
Честванията ще продължат под формата на различни събития
през цялата година. А през това време нека не забравяме да сме
“Твърди във вярата, милосърдни в прошката и единни в
любовта” - мотото на тази юбилейна година.

Елена Димитрова

Искаме ли да се научим да се молим?
Ще имаме тази възможност, благодарение на отец Яцек и група
от неговата енория от Варна, които ще водят в нашата енория

“Училище за Молитва”
от петък, 20 ноември (за един час от 18.00ч)

в събота 21 ноември (целия ден)
в неделя, 22 ноември (един час след Светата Евхаристия)

Могат да участват всички желаещи на възраст над 16 години.
Онези, които искат да участват, трябва да присъстват от
началото до края на трите дни!
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На 17 октомври в гр. Русе тържествено бе честван храмовият
празник на Катедралата “Св.Павел от Кръста”. Светата
Евхаристия от 11 ч. беше ръководена от Никополският Епископ
монс. Петко Христов, който съслужи с Архиепископът на
Букурещ монс. Йоан Робу, неговият секретар о.Габриел Даниел
Попа, енористът на католическата енория в Гюргево о.Михайл,
енорийският свещеник на Русе о.Валтер Гора, отците-
пасионисти и свещениците от епархията. В братско общение с
нашите духовници бяха Русенският Митрополит Неофит,
о.Стефан Стефанов от православната енория “Св.Николай” и
о.Добромир - доцент във Богословския факултет на
Великотърновския университет “Св.Св.Кирил и Методий”.
В началото на Светата Литургия монс. Петко представи гостите
и им благодари, че са удостоили с присъствието си празника на
енорията и Катедралата. Проповед пред вярващите поднесе
Архиепископ Йоан Робу. В нея той каза, че: “Свети Павел от
Кръста и неговите духовни чеда (Отците Пасионисти) са
особено свързани с историята на нашите църкви: румънска и
българска. Пасионистите са пристигнали в нашите страни през
1781г. След четвърт век, в 1805г. първият мисионер пасионист,
Отец Франческо Ферери, е издигнат в епископски сан в
Никополската епархия и папски администратор на Влахия.
След неговата смърт, продължи монс. Робу, други пет Отци
Пасионисти са Пастири на нашите локални църкви: Фортунато
Ерколани, Джузеппе Молайони, Анджело Парси, Антонио
Джузеппе Плуим и Игнацио Паоли (който построява сегашната
катедрална църква в Букурещ). Един век след тяхното
пристигане по нашите земи, след плодотворно дело, пълно с
лишения, малкото католическо стадо от няколко десетки,
достига до няколко десетки хиляди вярващи.
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Като знак на благодарност, продължи проповедта си монс.
Робу, за службата дадена от пасионистите – свещеници и
епископи, Свети Павел от Кръста е провъзгласен за втори
покровител на Архидиоцеза на Букурещ. Възпоминанието му е
чествано по особен начин в енорийската църква в Чопля, където
се намира негова статуя, донесена от Отците Пасионисти.
Днес, завърши Архиепископ Робу, нашите мисли се обръщат
към всички мисионери-пасионисти от едната и другата страна
на Дунава с благодарност и признателност. И затова бих искал
да приключа с думите на блажения епископ Пасионист Евгений
Босилков, които синтезират веруюто и надеждата на всички
пасионисти:
“Следите от нашата кръв ще отворят пътя на едно блестящо
бъдеще и ако ние няма да го видим, другите ще жънат това,
което ние сме посели в мъки”.
В края на литургията монс. Петко Христов разясни на
вярващите Булата на Папата за Индулгенциите, които могат да
се получат в Катедралният храм в Русе по време на юбилейната
година на енорията, която ще продължи до 25.12.2010 г.
Следобед, от 15,30 ч., в читалище “Зора” беше изнесен
спектакъл със стихове и балет от енориашите със заглавие
“Твърди във вярата, милосърдни в прошката, единни в
любовта”.

Росица Златева

Да възпоменем с почит блажения мъченик Евгений Босилков,
в църквата “Св.Павел от Кръста”:
Петък 13 ноември от 17.00ч

Свята Евхаристия
Вторник 17 ноември от 18.00ч

ще се проведе концерт за орган и хор
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Месец октомври 2009г. Ще се запомни с двата празника – 11
октомври, откриването на юбилейната година и 17 октомври,
храмовия празник на Св.Павел от Кръста.
За участие в храмовия празник, бе поканен архиеспикопа на
Букурещ Монс. Йоан Робу, който бе съпроводен от секретаря
си и енорийския свещеник на Гюргево. В тържеството взеха
участие и митрополит Неофит, О. Стефан и О. Добромир от
православната църква, както и свещеници и сестри от
епархията. Светата Евхаристия бе отслужена от епископ Петко
Христов в съслужение с архиепископа на Букурещ и О. Валтер.
Проповед изнесе монс.Робу, както в словото си благодари за
указаната му чест да присъства на тържеството. Той на кратко
очерта живота и делото на Св.Павел от Кръста и изказа
задоволството си от връзката на християнските църкви в духа
на икуменическото движение.
След обед се състоя кратко представление в салон на читалище
“Зора” под надслов “Твърди във вярата, милосърдни в
прошката, единни в любовта”. С рецитации, песни и балет,
младите ни направиха съпричастни на един приятен спектакъл,
който отправя послание за търпение, любов, доброта и
постоянството, това, което е основата на нашата християнска
вяра.
За осъществяването на двата празника, голяма заслуга има
Отец Валтер, чиято идея, труд и организация допринесоха за
реализацията им, сестрите пасионистки - с. Терезита и с. Йола,
членовете на Енорийския Пасторален Съвет, редакторите и
преводачите за издаване на книжки с историята на църквата,
както и популизирането дейността на пасионистите в България.
Не по малко допринесоха и доброволците, които бяха в помощ
на Отец Валтер, а така също и двамата майстори Асен Радев и
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Венко Вичев, които изографисаха църквата и й предадоха този
свеж вид. На всички тях дължим едно голямо “благодаря” за
това, че ни направиха съпричастни на тези празници. Всички
тях Бог да благослови за делата им.

Росица Върбанова

Във връзка с юбилейната година е
издадена книжка за историята на
нашата енория и архитектурата на
нашата църква, с усилието на
членовете на Енорийския
Пасторален Съвет и помощта на
други енориаши, за събиране на
информации и редакция на статиите.
Книжката от 44 страници, е
отпечатана на български, и
преведена и издадена на английски
и италиански. Скоро ще бъде
издадена на френски и немски. За
преводите и редактирането на
чуждите езици и на български
искаме да благодарим на Ирена Паскалева, Ивелин Борисов,
Ася и Берто Паче, Йорданка Гьокова, Етиен и Виржини Фоко,
отец Грегор Лензен - пасионист.
Интересната книжка разглежда историята на създаването на
нашата енория, архитектурата на днешната църква, историята
на живота на Блажения Евгенйи Босилков, на католическите
училища в Русе и на енорийската Каритас.
Цената на книжката е 4 лева на брой.

Католическа църква
“Св. Павел от Кръста”

Catholic Church
“St. Paul of the Cross”

Église catholique
“St. Paul de la Croix”

Katholische Kirche “
“Hl. Paul vom Kreuz”

Chiesa cattolica
“S. Paolo della Croce”

Русе - Russe
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Ваше Високопреосвещенство, Достопочтени владико Петко
Йорданов Христов, ординарий на Никополската епархия, драги
отче Валтер Горра, енорист на тази енорийска общност на свети
Павел от Кръста, скъпи отци пасионисти, всички свещеници и
монаси, мирски свещеници, монахини и катехисти, дами и
господа посланици на Унгария, Италия, Австрия и Франция,
драги гости от Италия, всички скъпи братя и сестри,

1. Идваме да благодарим на Бога за 140-годишнината на тази
първа католическа енория в Русе. С благодарност
възпоменаваме цели поколения наши братя и сестри, които са
дали значителен принос в създаването на енорийската общност
и в изграждането на храма, посветен на свети Павел от Кръста.
Особена грижа са проявили никополските епископи,
пасионистите Анджело Парси и Игнат Паоли, а така също
пасионистът отец Ипполито Агосто, първият католически
енорист в Русчук, както се е казвал град Русе по време на
турското владичество. Консулите на Австрия-Унгария,
Франция и Италия са се притичали най-вече с материална
помощ. Правителствата и политическите строеве се сменят, а
тази католическа енория пребъдва. Тя живее и се развива.
Оттук и нашата радост и благодарност към Бога и към всички
хора с добра воля, които подпомагат това развитие, а днес с
радостно сърце празнуват този необикновен юбилей. Нашата
радост и благодарност споделя с нас Светият отец Бенедикт
ХVІ, който изпраща на всички своите най-сърдечни
поздравления и апостолическа благословия. Чрез своя
представител в България, Папата желае да насърчи всички
вярно да устояват при Христос и Неговата църква. За това
трябва да ни мобилизира девизът на тази юбилейна година:
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“твърди във вярата, милосърдни в прошката, единни в
любовта”.

2. Скъпи братя и сестри, този юбилей трябва да се превърне в
добър повод да вникнем по-дълбоко в нашето “да бъда
християнин” в българското общество тук и сега. Необходимо е
преди всичко постоянно да задълбочаваме нашата вяра,
черпейки от здравото учение на Учителната власт на Църквата
(Magisterium Ecclesiae). Това означава да слушаме онова, което
казват Папата и епископите – наследниците на апостолите.
Чрез нашия живот ние трябва да правим осезаемо присъствието
на Бог между хората, с които живеем заедно в семейството, в
църковната общност и извън нея. Трябва да откриваме за
другите пътя към Бог. Не към някакъв си бог, а към Бог, Който
говори на Синай и Който даде на хората Декалога – десетте
божии заповеди. Към този Бог, чието лице разпознаваме в
любовта докрай (срв. Йоан 13,1) – в Исуса Христа – разпнат и
възкръснал (Бенедикт ХVІ, Писмо до католическите епископи).
Неговото учение, също както самият Той, е “пътят и истината и
живота” (Йоан 14,6). Евангелието съдържа синтез на всичко
най-добро от онова, в което са вярвали, което са си представяли
и което са предчувствали хората от всички епохи и страни. Да
задълбочаваме постоянно нашето познаване на Свещеното
писание означава да усвояваме всичко, което си струва да бъде
познато и с което си струва да се живее ежедневно. “Да бъдеш
християнин” означава да сееш евангелския оптимизъм сред
нелеките житейски ситуации.

3. Този голям енорийски юбилей представлява също и
прекрасен случай да укрепваме нашето обичайно “биване
заедно”. От името на Светия отец ви насърчавам, братя и
сестри, дейно да участвате в организациите, движенията и
сдруженията, които действат в енорията и в епархията. Това са
молитвените групи, различните форми на евангелизиране и
катехизиране, на умножаване на милосърдните дела сред
бедните и сред нуждаещите се от нашата помощ, за да могат и
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те да живеят достойно като хора.
“Да бъдем заедно” означава също да се ангажираме в “диалога
на любовта” с другите християни – особено с православните
братя и с протестантите, с които ни свързва същата вяра в Исус
Христос, макар и изповядвана по друг начин. Да не страним и
от другите вярващи в същия този Един Бог. И те като нас са
Божии деца и граждани на същото отечество. “Да бъдем
заедно” представлява съзнателно участие в умножаването на
общото благо за полза на цялото българско общество.

4. Несъмнено нашето за ангажиране в “да бъда християнин” и
“да бъдем заедно” не стига каква да е мъдрост. Не стигат
добрите желания и обикновената човешка разсъдливост.
Трябват дарове от небето.
Цар Соломон бил смятан за великолепен владетел и
същевременно за съвършен мъдрец. Както чухме в първото
четиво от книгата “Премъдрост Соломонова” (7,7-11), пред
Соломон преминават като на манифестация материалните
блага, считани за израз на богатство. Само че драгоценният
камък, златото и среброто са нищо пред “мъдрото сърце”.
”Затова се молих – казва ни древният владетел – и слезе върху
ми дух на премъдрост”. Даже така желаните естествени дарове
като здравето и физическата красота, са нищо пред
премъдростта, чиято светлина сияе повече всичко и никога
няма да угасне. Защото мъдростта, която произтича от Бога е
извор на всяко благо. Тази премъдрост свише е най-ценното
съкровище, неизмеримо богатство. Такова е посланието, което
се съдържа в първото четиво. Нека да го приемем като
поощрение не само за тези, които упражняват някаква власт, но
също така и за всички нас, участващи в днешния юбилей. Нека
не се колебаем да молим Бог за “мъдро сърце”!
То беше присъщо в изключителна степен на блажения папа
Йоан ХХІІІ. Той, като архиепископ, работи в България в
продължение на десет години, най-напред като папски
визитатор, а впоследствие като апостолически делегат (1925–
1934). Пребивавал е и тук, в Русе, провеждайки духовни
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упражнения за духовните лица в никополската епархия. Преди
47 години, точно на 11 октомври 1962 година, този мъдър и
смел папа откри Втория Ватикански събор, който принесе
много добрини в живота на Католическата църква.
“Мъдрото сърце” е  преди всичко спокойна съвест, основана на
правилна йерархия на ценностите и действията в съответствие с
Божия закон. Когато нямаме угризения на съвестта, можем
спокойно да гледаме хората в очите, а те лесно разпознават в
нас добрия и разумен човек, с когото си струва да работиш за
Божията слава и за благото на ближните.

5. Трябва също да не забравяме, братя и сестри, въпроса, който
ни поставя днешното Евангелие: “какво да сторя, за да наследя
живот вечен?” (Марк 10,17-30). Това е основен въпрос за
всички вярващи. Ето, пред Господ Исус е застанал човек с
висок морал. Той спазва Божиите заповеди и това го прави
праведен, почтен и с тежест в човешкото общество. Освен това
той иска да бъде сигурен дали Бог някога ще го дари с “живот
вечен”. Затова търси при Христос отговор на въпроса как да
постигне вечен живот. Макар и да живее безупречно, той все
пак не е напълно “свободен”, понеже е силно привързан към
своите имоти, а те са много. Той не издържа на пълния с любов
поглед на Учителя от Назарет и си тръгва натъжен, защото
научава, че имането може да бъде пречка в придобиването на
Царството небесно. Христос дава на този богат човек да
разбере, че Бог очаква по-голямо самоотричане от хората,
които търсят “нещо по-голямо” в живота. По пътя към по-
голямото съвършенство трябва да се откъснем от благата на
този свят, които често препятстват пълното отваряне за Бога и
за Неговото царство. Отношението на богатия човек е също
предупреждение за всички, на които им се струва, че
изобилието от материални блага и благоденствието сами по
себе си донасят щастие.
Онзи, който се уповава на богатствата, не живее в истинска
свобода на духа, няма онова “мъдро сърце”, от което се ражда
солидарността с ближния, изпаднал в нужда. Споделянето на
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материалните блага с другите ни прави радостни сънаследници
на небето. Така ние заслужваме Божията благословия. Христос
ни гледа с любов и ни благославя, защото самият Той е казал,
че ще бъдат “блажени бедните духом, защото тяхно е царството
небесно” (Мт 5,3).
За да заслужим това блаженство са ни необходими няколко
неща, които не могат да се купят на пазара. Необходими са ни
свобода и кураж, радост и фантазия. Тогава нашите енорийски
общности и нашите монашески общности ще бъдат истинска
Църква, която споделя всичко със всички. Споделя свободно
всички духовни и материални блага. Това може би ще  бъде
една бедна Църква, но затова пък братска и отворена за
нуждите на всички. Църква, която слуша Словото Божие и го
въплъщава  в дело.

6. Словото, бидейки “дух и живот” (Йоан 6,63), обхваща целия
човек – душата и тялото, разума и волята, мислите и чувствата.
Днес авторът на Посланието до евреите ни припомня това във
второто четиво (Евр 4,12-13). Божието слово не е глас, който
отминава без отзвук. То не е и разказ, който ни оставя
безразлични към въпросите на религията. Словото, което Бог
насочва към хората чрез Своя Син и в Него, има силата не само
да покаже истината за човека, но и да го доведе до спасението.
Човекът, който имаше блага в излишък не тръгна след гласа на
Христос. Не прие Божието слово, което е “дух и живот”. Затова
пък рибарите от Галилейското езеро тръгнаха подир Христовия
глас. Те “оставиха всичко и Го последваха” (срв. Марк 10,28)
Разделиха се с роднините си и захвърлиха цялото си имане. И
Христос ги увери, че който остави всичко заради Него и заради
Евангелието ще получи “в това време … стократно повече …, а
в идещия век – живот вечен” (срв. Марк 10,30). По този начин
Христос отговаря на конкретно на основния и най-важен
въпрос: как да постигна вечния живот? Сметката е извънредно
проста: това, което подариш на Бога с искрено сърце, това ще
получиш обратно в изобилие. Трудно може да се изрази
радостта, упованието и мира, които завладяват нашите души,



15

когато слушаме Христос да ни уверява, че още тук на земята
ще получим наследство, което превъзхожда всякакво
материално благо – по природа нетрайно и преходно.

7. Патронът на тази енорийска общност, свети Павел от Кръста
е бил дълбоко убеден в това. Той е роден в Северна Италия
(1694г.) и живее приблизително по едно и също време с
Волтер. На двайсет годишна възраст тръгва за Венеция, за да се
включи във войната с турците, но след една година напуска
военната служба, понеже не иска да убива. Връща се в родния
дом, но не приема голямото състояние, което трябва да наследи
от родителите си. Отхвърля също и предложенията за женитба.
Отдавайки се на молитва и строга аскеза, постига висоти в
съзерцанието. През целия си живот е свързан със своя брат
Иван в голямо приятелство. Двамата братя се надпреварват
помежду си, кой от тях ще постигне по-голямо съвършенство.
Приемат свещеническо ръкоположение в Рим. Павел основава
монашеско общество, което има за цел да размишлява
страданията и смъртта на Христос. Монасите, наричани
пасионисти, тръгват от манастира Monte Argentario на мисии в
околните местности. Те  учат на истините на вярата, помиряват
грешниците с Бога, грижат се болните и умиращите по време
на епидемии. Казват, че Павел се бичувал публично за
греховете на народа и също, че се качвал на олтара с трънен
венец. Той умира в Рим на 18 октомври 1775 година, на 81
години. Оставил ни е прекрасно свидетелство за упованието и
радостта, които извират от Христовия кръст.
Следващата неделя, в годишнината от неговото раждане за
небето, ще отдадем по специален начин почит на свети Павел
от Кръста. Знаем, че нашият патрон празнува този енорийски
юбилей заедно с нас. Да го молим горещо да ни изпроси от Бог
насъщните дарове, за “да бъдем християни – католици” и “да
бъдем заедно”. За спомен от нашата среща предавам на
Епископа дар за тази енорийска общност – казулата от Полша и
кърпите за отслужване на Пресветата жертва. Амин.
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Един мъдрец се качил на кораб за да отиде от другата страна на
морето. По средата на пътуването се развихрила буря с такава
ярост, че високите вълни мятали кораба нагоре надолу, като че
ли бил клечка. Всички се страхували ужасно, едни се молели,
други се търкаляли, викайки, трети хвърляли всичките си
богатства в морето. Само мъдрецът оставал невъзмутим. Когато
бурята утихнала и малко по малко се възвърнал цветът по
бузите на плаващите, някои от тях се обърнали към мъдреца и
го попитали: “Как така, ти не се уплаши? Не забеляза ли, че
между нас и смъртта имаше само една дъска от кораба?”
“Разбира се, ала в течение на живота видях, че често има и още
по-малка граница между живота и смъртта.”
Колко ни разделя от смъртта? Наистина ли границата между
живота и смъртта е така тънка?

През последните месеци от живота си Дон Боско се движил
едва, едва. Когато го виждали да прекосява дворовете, често го
питали: „Къде отиваш, Дон Боско?” Отговорът бил все един и
същ: „В рая.” Бихме могли да го кажем всички при всяка стъпка
от нашия живот?!

Сестра Терезита

През цялата юбилейна година ни е отдадено чрез декрет,
разрешението за верните да получават индулгенция,
участвайки набожно на юбилейните служби, изповядвайки
греховете си, причестявайки се и молейки за Светия Папа.
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3. ДА СЕ МОЛИШ ОЗНАЧАВА ДА
ОБИЧАШ

“Отче, да бъде не моята, но твоята
воля” (Лк 22,42).

Но ... какво означава да се моля?
Христос е нашият учител в молитвата, трябва да попитаме него.
Никой друг няма да може да ни отговори така, както ще го
направи той.
С други думи, единствено Откровението ни дава светлина за
това, какво е молитвата. Трябва да изучаваме Божието Слово:
всеки християнски учител се е учил от него.
Може би най-краткият път до разбирането на същността на
молитвата в мисленето на Христос е този: да вземем за пример
модела за молитва, който самият Христос ни е дал: “Отче наш”.
Нека, тръгвайки от този текст, се постараем да разберем какво е
молитвата.
Ето някои неща, които веднага привличат вниманието, когато
се срещаме с “Отче наш”.
Това е молитва на любовта.
“Отче наш” се състои от седем молби. Всяка молба е дело на
любовта. Да се спрем по-подробно на тази молитва:

Отче наш:
Исус ни учи, че молитвата е обръщение, изпълнено с чувство,
на един син към неговия баща.

Да се свети името ти:
Отче, нека всички те приемат, благославят, обичат.

Да дойде царството ти:
Отче, живей и царувай в сърцето на човека, на всеки човек.

Да бъде волята ти, както на небето, така и на земята:
Отче, нека любовта ни бъде действена, по примера на
Христовата любов. Да бъде не моята, но твоята воля.
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Дай ни днес насъщния ни хляб:
Отче, дай материална и духовна помощ на мен и на всички мои
братя.

Прости ни дълговете, както и ние прощаваме на
нашите длъжници:
Отче, прости ни и помогни на сърцата ни да простят на всеки
наш брат.

Не ни въвеждай в изкушение:
Отче, спаси ни от опасността да ти изневерим. Искаме да те
обичаме с всички наши сили.

Но избави ни от злото:
Отче, избави ни от всяко нещо, което ни отдалечава от твоята
любов. Да се молим, означава да обичаме. Тази е първата и
може би най-важна дефиниция на молитвата, основана върху
учението на Христос.

Да погледнем молещия се Исус
Може би ако погледнем Исус, когато се моли, ще разберем
нещо повече за същността на молитвата.

Да се молим означава също да питаме.
В Гетсиманската градина Исус прави точно това: моли се, като
казва: “Отче, ако искаш, отклони от мен тази чаша! Но нека
бъде не моята воля, но твоята”(Лк 22,42).
Исус се моли на кръста, като казва: “Отче, прости им, защото
не знаят какво правят” (Лк 23,34).
И Псалм 22, с който Исус се моли на кръста, е молитва,
изразена чрез въпрос: “Боже мой, боже мой, защо си ме
изоставил?” (Мк 15,34).
Най-дългата молитва на Исус, която познаваме, е тази на
Тайната Вечеря. Тя е молитвата за единство. И също е молитва-
въпрос. Следователно, от поведението на Исус можем да
заключим, че да се молим, означава да се обръщаме към Бога
като към наш баща, като го молим за онова, от което имаме
нужда.

Да се молим означава също да благодарим.
Когато Апостолите се завръщат от тяхната евангелизаторска
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мисия, Исус се моли по следния начин: “Благославям те, Отче,
Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдрите
и разумните, а си го открил на младенците. Тъй е, Отче, понеже
такова беше твоето благоволение” (Мт 11,25-26). Така че Исус
се моли, като благодари.
Когаго казва, че при умножаването на хлябовете Исус
“погледна към небето и благослови”(Мт 14,19), евангелистът
иска да подчертае, че Исус произнася благодарствената
молитва над хляба, която евреите използват преди всяко
хранене.
Благодарствената молитва е била много разпространена сред
евреите. Майките са учели децата си да не слагат в устата си
дори залък, “голям колкото маслина”, без преди това да са
благодарили на Бога.
Исус, възпитан в традициите на еврейското благочестие, е
трябвало да се придържа към тези религиозни норми, спазвани
от всеки евреин.

Да разлистим Писанието
Цялата Библия е изпълнена с молещи се хора. От техните думи
и поведение можем да разберем какво е молитвата.
Преди всичко, една от книгите в Библията е съставена изцяло
от молитви. Това е книгата Псалми. Тя съдържа 150 молитви и
е официалната молитвена книга на народа на Израел. Съдържа
много древни молитви. Боговдъхновени молитви!
Книгата Псалми може да ни осветли много по въпроса: какво е
молитвата. Можем да разделим на четири групи всичките 150
псалма в Библията:
♦ Псалми на хвала и благодарност;
♦ Псалми на обожание;
♦ Псалми, изразяващи молба;
♦ Псалми на опрощение.

Библията, тази прекрасна боговдъхновена книга, ни казва, че
молитвата не е само да искаш; не е само да благодариш и да
хвалиш Бога; а е също да обожаваш; както и да искаш прошка.
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Интересно е да погледнем великите личности в Светото
Писание, когато се молят: от техните думи можем да разберем
какво е молитвата.
Моисей се моли така: “Да не се разпалва, Господи, гневът ти
против твоя народ. Спомни си за Авраам, Исаак и Израел, твои
раби, на които ти се кле в себе си, като казаще умножа и
преумножа потомството ви колкото небесните звезди, и цялата
тази земя ще дам на твоето потомство”(Изх 32,11.13). “Господи,
прости греха на този народ поради голямата си милост, както
си прощавал на този народ от Египет дотук” (Чис 14,19).
Давид се прекланя пред Бога по следния начин: “Ти си
наистина велик, господи Боже! Няма подобен на тебе и няма
друг Бог освен тебе” (2Цар 7,22 ).
Соломон се моли: “Господи, ... аз съм малко момче, не зная
нито да излизам, нито да влизам. Дай на твоя раб разумно
сърце, за да съди твоя народ и да различава доброто от
злото” (1Цар 3,7.9).
След това Соломон се прекланя пред Бога така: “Господи, Боже
Израилев! Няма бог подобен на тебе нито на небето горе, нито
на земята долу. Ето, небесата на небесата не те побират,
толкова по-малко този храм, който съм построил! Да бъдат
очите ти отворени към този храм денем и нощем. Чуй молбата
на твоя раб и на твоя народ Израил, когатоте молят на това
място. Чуй и помилвай” (1Цар.8,23.27-30).
Юдит се обръща към Бога със следните думи: “Ти си Бог на
смирените, покровител на падналите духом, спасител на
загубилите надежда. Да, Боже на отца ми и Боже на Израил,
господи на небето и на земята, царю на всяко създание! Чуй
моята молитва! Вразуми целия твой народ, за да видят, че ти си
Господ и Бог на всяка сила и мощ и че Израилевият род няма
друг защитник освен тебе” (Юд 9,11-14).
Исаия се моли: “Господи, ти си наш Отец; ние сме глина, а ти –
наш ваятел, и всички сме дело на ръцете ти. Не се гневи
безмерно, Господи ... Ето, виж: ние всички сме твой народ” (Ис
64,8-9).
В Библията откриваме също мълчаливата молитва: например,
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молитвата на Анна, майката на Самуил. Заключение:
разлиствайки Библията, можем да приключим, че същността на
молитвата е общението с Бога в най-естествена и спонтанна
форма, отговаряща на нуждите, които човекът изпитва, когато
застава пред Бога:
♦ грешният човек отправя към Бога молитва за прошка;
♦ признателният - благодарствена молитва;
♦ страдащият отправя към Бога молба;
♦ онзи, който съзерцава Божието величие и доброта, се обръща
към него с молитва – обожаване.

Молитвата е интимен, жив, искрено, дълбок контакт с Бога.
Контакт, който се изразява с жестове и думи. Също така:
мълчалив контакт, който се изразява с мисли и сърце, без
никакви думи.

Практическо упражнение в молитвата
Започни със знака на кръста, извършен старателно: като че
олбгръщаш цялото си същество с любовта на Пресветата
Троица. Посвети на молитвата си половин час. Избери удобно
място и подходящо време. Застани на колене, за да се моли и
тялото ти. Първата част на молитвата посвети на Светия
Дух. Съсредоточи се върху неговото присъствие, затвори очи,
мисли само за него. Той е “Божията любов, изляла се в
сърцата ни” (Рим 5,5). Днес трябва да просиш любов. Моли се
горещо за благодатта да можеш да обичаш Бога с всичките
си сили и да успееш да обикнеш също хората, които не са ти
много симпатични.
Втората част посвети на Исус и се моли, като слушаш. Вземи
пред себе си текста на “Отче наш” и след всяко слово питай:
“Исусе, какво искаш да ми кажеш с това слово?”
Третата част е запазена за Отца, който те обгръща с
любовта си и е “по-близо до теб, отколкото твоята
съкровена същност”, както казва свети Августин.
Обичай в мълчание. Щом си радостен в неговото присъствие,
ти го обичаш. Колкото повече се молиш без думи, толкова
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повече напредваш в молитвата. Накрая, в знак на любов,
поднеси някакво конкретно намерение, което смяташ да
изпълниш още същия ден.
Завърши с “Радвай се, благодатна Марийо”. Произнасяй
думите с благоговение, просейки дара да се научеш да се
молиш.

(продължава в следващия брой)

4 октомври
Кръщението на

Божидара
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