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О. Валтер Горра

Мисълта за смъртта
в светлината
на мъртвия и възкръсналия Христос
„Ето, днес обявяваме Великия пост с думите на
пророк Йоил и го започваме с цялата Църква.
Обявяваме Великия пост на годината Господня 1979 г. с
обреда, който е дори по-красноречив от думите на пророка.
Църквата
днес
благославя
пепелта,
получена
от
благословените клонки на Цветница миналата година, за да я
наложи на всеки от нас. Така че нека наведем глави и в знака
на пепелта да разпознаем цялата истина на думите, отправени
от Бог към първия човек: „Помни! пръст си и в пръстта ще се
върнеш” (Бит. 3:19).
Да! Ние помним тази реалност особено по време на Великия
пост, с който днес ни запознава литургията на Църквата. И
„силно време“. В този период божествените истини трябва да
говорят на сърцата ни с много особена сила. Те трябва да се
срещнат с нашия човешки опит, с нашата съвест. Първата
истина, провъзгласена днес, напомня на човека за неговата
преходност, помни смъртта, която е краят на земния живот за
всеки от нас. Църквата днес силно настоява за тази истина,
доказана от историята на всеки човек: Не забравяйте, че
животът ви на земята има граница!
Но посланието на Пепелна Сряда не свършва дотук. Цялата
литургия днес предупреждава: помнете тази граница; и в
същото време: не спирайте на тази граница! Смъртта не е
просто "естествена" необходимост. Смъртта е мистерия. Тук:1

навлизаме в конкретното време, в което цялата Църква повече
от всякога иска да размишлява върху смъртта като тайна на
човека в Христос.“ (Свети Йоан Павел II, Папа, Проповед за
Пепеляна Сряда, 28 февруари 1979).
Скъпи верни, преди да започнем Постното Време, исках да
напиша кратко размишление и избрах думите на Свети Папа
Йоан Павел II. Защото вече две години изминаха от началото
на извънредното положение причинено от пандемията ковид19. В началото и в нашата църква взехме мерки за да се опазим,
но в същото време продължихме с нашите литургии и
дейности, които ни позволиха да има нормален духовен живот,
за всички, които го желаеха.
През тези две години видяхме как хората реагират по различни
начини: някой се затвориха, защото бяха много притеснени, а
други не ограничиха своя живот. Никои не трябва да осъжда
другите, защото в тази ситуация няма само един верен изход,
който може да бъде абсолютен за всички, и всяко решение
трябва да бъде уважено, особено спрямо тези хора, които
загубиха роднини заради заболяването от ковид.
Със сигурност ми липсва това, което нашата общност беше
преди пандемията, когато в църквата имаше много повече хора,
и след всяка литургия можеше спокойно да се срещаме,
особено в клуба, да имаме пасторални дейности, и да
плануваме нови дейности за в бъдеще.
За съжаление всеки път, когато изглеждаше, че този вирус ще
изчезне, идва нова вълна…
Но трябва да гледаме към бъдещето с голяма надежда и
положителни мисли. И особено трябва да се мисли че не е
възможно за човека да живее толкова дълго време изолиран и
без грижа за своята духовност.
Това, което най-много ме притеснява като резултат от тази
пандемия е страха от смъртта, която обхвана голяма част от
човечеството. Смъртта не е по-различна от вчера, и начина да
говорим и мислим за нея през призмата на християнската вяра
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не може да е по- различен от това, което беше преди пандемия.
Папа Франциск в катекезиса на 1 февруари 2017г казваше:
„Винаги, когато сме изправени пред собствената си смърт или
тази на любим си човек, ние чувстваме, че вярата ни е
подложена на изпитание. Изплуват всичките ни съмнения,
цялата ни крехкост и се питаме: «Но наистина ли ще има живот
след смъртта…?“
На 2 ноември 2013 Папа Франциск каза: „Възможно е да се
подсигурим срещу всякакви заплахи, но когато става дума за
смъртта, ние живеем в град без защитни стени”“, казва древният
философ (Епикур). Смъртта ни кара да осъзнаем своята
несигурност и нестабилност. Усещайки, че сме град без стени,
ние се опитваме да изградим защити и защити, които всъщност
ни отдалечават от истината на живота и представляват
самоизмама.
Ето, следователно, преувеличеното, натрапчиво търсене на
благополучие и избягването на въпросите, свързани със
смъртта, смятани за неподходящи, които трябва да бъдат
прикрити. Няма място за разглеждане на проблемни
преживявания като страдание, старост и преди всичко умиране,
смъртта като ценност. „Нашата епоха се ограничава до
отричане на смъртта, а с нея и фундаменталния аспект на
живота. Вместо да остави съзнанието за смъртта и болката да се
превърнат в един от най-силните стимули за живот – основата
на човешката солидарност и съпреживяване, без които на
радостта и на ентусиазма липсва интензивност и дълбочина –
индивидът е принуден да го подтиска“ (Е. Фром – Бягство от
свободата).
Следователно сегашното поведение варира от невиждане
(децата да се държат на разстояние от мъртвите), до делегиране
на управлението на смъртта на специализирани места и
персонал: от погребалните агенции се иска цял апарат, който
украсява, прави трагичната природа на смъртта по-малко
обезпокоителна. Да не говорим за глупавите, а понякога и
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вулгарни, суеверни жестове. (Папа Франциск, Проповед за
Възпоменанието на починалите, 2 ноември 2014).
Изглежда че пандемията събуди света, и това, което светът
искаше да крие излезе наяве, и смъртта става видима.
Човекът не иска да остарява, дори иска, когато си гледа в
огледалото да продължава да вижда младо лице и тяло. И това
разработване на нови технологии за изчезване от нашето тяло
на всяко петно на старостта, чрез естетични операции, показва
страха от остаряването и приближаването на смъртта. Да
изчезне всяка бръчка и всеки бял косъм с надеждата да бъдем
вечно млади и хубави през този земен живот.
Папа Франциск каза през същата горе цитирана проповед: „Има
толкова голям страх, може би повече от умирането, отколкото
от смъртта, че стремежът към внезапна, безболезнена смърт,
която не безпокои никого, расте. Напротив в миналото хората
са се молили: A subitanea et improvvisa morte, libera nos Domine
- От бърза и внезапна смърт, освободи ни Господи”.
Продължава Папа Франциск: „Смъртта е мистерия, мистерия,
която предизвиква много въпроси и кара всеки да се замисли.
Не можем да пренебрегнем драмата на умирането,
разкъсванията, които причинява. И днес, ден на мъртвите, ако
не сме повърхностни, ние сме нападнати от тази замисленост, в
която Божието Слово, посланието на Исус попада благотворно:
нашият живот, но и нашата смърт е, под благодатта на Христос,
място на спасение“.
Връзката със смъртта и с нашите мъртви говори много за
нашето отношение към живота. Християнската погребална
култура е израз на християнската Великденска вяра в Бог,
който е Бог на живите, а не на мъртвите, и който в своя син
Исус Христос показа, че смъртта няма последната дума.
За християнина смъртта вече не е краят на всичко, както е за
другите. Това е преминаването от този свят към вечността по
силата на полученото Кръщение, което ни присади към
Христос и Неговата изкупителна смърт. Смъртта на Христос за
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нашите грехове прави смъртта християнския път към Бога.
Мисълта за смъртта в светлината на мъртвия и възкръсналия
Христос, вместо да предизвиква в нас депресия и мъка, се бори
и ги побеждава.
Пътуването към Вечното, от християнска гледна точка, не е
лесно. Всеки от нас може да бъде разстроен и уплашен от това.
Папа Франциск се изрази за това на 27 ноември 2014, като каза:
„Ако живеем единни с Исус, верни на Него, ще можем да
посрещнем дори преминаването към смъртта с надежда и
спокойствие. Всъщност Църквата се моли: „Ако сигурността,
че ще трябва да умрем, ни натъжава, обещанието за бъдещо
безсмъртие ни утешава“. Това е прекрасна молитва на
Църквата!”.
Папата е много ясен: „Човек е склонен да умира, както е живял.
Ако животът ми е бил пътуване с Господа, пътуване на доверие
в Неговата огромна милост, аз ще бъда готов да приема
последния момент от моето земно съществуване като
окончателно уверено предоставяне в неговите приветливи ръце,
в очакване да съзерцавам лицето му. Това е най-красивото
нещо, което може да ни се случи: да съзерцаваме лице в лице
прекрасният образ на Господа, да го видим такъв, какъвто е,
красив, пълен със светлина, пълен с любов, пълен с нежност.
Стигаме до този момент: да видим Господа”.
Тази пандемия откри това, което стои в нашето сърце по темата
за смъртта. Това не означава да не бъдем отговорни към
собствено си здраве и това на другите. Въпроса е какво
„затворихме“ през тези две години: много хора заради страха от
смъртта затвориха пътя, който единствен може да ни спаси от
смъртта: много трябва да внимаваме и да мислим че затворени
поради страх затворихме пътя към Бога.
По целия свят църквите днес са по-празни, отколкото бяха
преди началото на пандемията. Говорейки преди няколко
месеца с епископа на Букурещ по тази тема, той допълнително
каза, че вероятно много хора няма да се върнат в църквите. Ако
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точно в момента, в който имаше нужда да се държим върху
една силната основа на вярата – и живота във вярата – как това
ще може да се осъществи, когато всичко се върне в „нормален“
ритъм? Ако, когато животът ни беше в опасност, не се
държахме за Този, Който е Автора на живота, какво ще стане по
-нататък?
Светът е влязъл в един вихър, от който трудно ще излезе, в
който страхът от болестите и от смъртта ще царува за още
много дълго време.
Смъртта е краят на земното странстване на човека, време на
благодат и милосърдие, които Бог му предлага, за да прекара
земния си живот според Божия замисъл и за да определи своето
последно предназначение. Когато дойде краят на „единственото
пътешествие“ на нашия земен живот, ние няма да се завръщаме
повече за други земни животи. „На човеците е отредено да
умрат един път“ (Евр. 9, 27). Няма „прераждане“ след смъртта.
Християните трябва да гледат в очите смъртта. Църквата ни
окуражава да се готвим за часа на нашата смърт („Избави ни,
Господи, от внезапна и непредвидена смърт“: древна Литания
на светците), да молим Божията Майка да се застъпи за нас „в
часа на нашата смърт“ („Радвай се, благодатна“), да се
поверяваме на свети Йосиф, покровител на благата смърт:
„Във всичките си действия, във всичките си мисли ти трябва да
постъпваш така, като че ли ще умреш днес. Ако имаш добра
съвест, няма да се страхуваш толкова от смъртта. По-добре е да
се пазиш от грях, от- колкото да бягаш от смъртта. Ако днес не
си готов, как ще бъдеш готов утре?“ (от „Подражание на
Христа“)
„Хвален бъди, Господи, за нашата сестра, телесната смърт, от
която никой жив човек не може да избяга. Горко на тези, които
умират в смъртни грехове; блажени тези, които смъртта ще
застигне в Твоите пресвети желания, защото втората смърт
няма да им причини зло.“ (Св. Франциск от Асизи, от „Кантик
на Брат Слънце“).
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Благослови, Господи, този дом
и тези, които тук живеят.
Януари, по традиция в Русе, е месецът за благослов на
семействата от енорията от свещеника. Това е важен момент за
посещение на неговите енориаши.
През 2021г тази практика беше много ограничена, заради
пандемията и юрешението бе на всеки един от вас, искали
свещеникът да посети дома му.
Заради същата причина и през януари 2022г, само няколко,
малко на брой, семейства са искали да бъдат благословени у
дома си.
Макар и продължителното извънредно санитарно положение,
ние имаме още по-голяма нужда от Божията благословия.
Нека да не спираме тази практика и да я ограничаваме само
през месец януари .
На разположение сме във всеки ден от годината за благослов на
вашите домове. Необходимо е само да се обадите за деня и часа
на посещението. Благословът може да се отслужи по
традиционния-начин, или за ваше спокойствие, свещеникът ще
благослови пред вратата на дома ви..
Позволете Бог да ви благослови.

28 ноември 2021 Никола Рашков Томов
03 януари 2022 Нацка Рашкова Телбис
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Литургична година. Разбиране на Великия пост:
знаци, думи и жестове на време на обръщане
Какво е Постно Време? Как се
отчита? Какво се прави?
Откриване на Силното Време,
което започва с Пепелна сряда и
ни подготвя за Великден
Великият пост тази година
започва на 2 март, Пепелна
сряда. Това е „силното време“,
което подготвя за Великден,
кулминацията на литургичната
година и на живота на всеки
християнин. Както казва свети Павел, това е „благоприятно
време“ да предприемем „пътешествие на истинско обръщане“,
за „, да воюваме против злите духове укрепени чрез
въздържанието“, - така четем в молитвата в началото на
литургията на Пепелна сряда.
Този четиридесетдневен път, който води до Великденското
тридневие, спомен за Страданието, Смъртта и Възкресението
на Господ, сърцето на тайната на спасението, е време на
вътрешна промяна и покаяние, в което „християнинът е
призован да се върне при Бога с цялото си сърце, за да не се
задоволяваме с посредствен живот“, припомня папа Франциск
в Посланието за Великия пост през 2017 г.
Числото 40
В литургията се говори за Quadragesima, тоест за време от
четиридесет дни. Великият пост напомня за четиридесетте дни
на Господния пост в пустинята, преди да се заеме с
обществената си мисия. В Евангелието от Матей четем: «
Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде
изкушен от дявола, и, като пости четирийсет дена и четирийсет
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нощи, най-сетне огладня."
Четиридесет е символичното число, с което Старият и Новият
Завет представят най-ярките моменти от преживяването на
вярата на Божия народ. Това е образ, който изразява времето на
чакане, на пречистване, на завръщането при Господ, на
съзнанието, че Бог е верен на своите обещания. В Стария Завет
има четиридесет дни от вселенския потоп, четиридесет дните,
които Мойсей прекара на планината Синай, четиридесет
годините, в които народът на Израил се скита в пустинята,
преди да достигне до Обещаната земя, четиридесет дни от
пътуването на пророк Илия за да достигне планината Хорив,
четиридесет дни, които Бог дава на Ниневия, за да се обърне
след проповедта на Йона.
В Евангелието има и четиридесет дни, през които
възкръсналият Исус поучава своите, преди да се възнесе на
небето и да изпрати Светия Дух. Връщайки се към Великия
пост, той „придружава Исус, докато се изкачва в Йерусалим,
мястото на изпълнението на неговата тайна на страданието,
смъртта и възкресението, и помни, че християнският живот е
„път за следване“, състоящ се не толкова в спазването на
закона, а в лицето на самия Христос, да бъде срещнат, да бъде
приветстван, да бъде следван”, обясни Папа Бенедикт XVI през
2011 г.
Пепелта
Пепеляна сряда е ден на пост и въздържание от месо (както и
Разпети петък, и петъка на Великия пост хората са поканени да
се въздържат от месо). С Великия пост е възможно да се
преодолеят изкушенията ни” и да се издигне духа. По време на
службата на Пепеляна Сряда свещеникът разстила щипка
благословена пепел върху главата или челото на верните (и на
себе си). Според обичая пепелта се получава чрез изгаряне на
благословените маслинови клонки от Връбницата на
предходната година. Пепелта, наложена върху главата, е знак,
който ни напомня за нашето състояние като създания и
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увещава към покаяние.
При получаването на пепелта поканата за обръщане се изразява
с двойна формула: „Покайте се и вярвайте в Евангелието“ или
„Помни, човече, че си прах и в прах ще се превърнеш“.
Първият призив е към обръщане, което означава промяна на
посоката в пътуването на живота и движение срещу течението
(където „течението“ е повърхностният, в противоречие и
илюзорен начин на живот). Втората форма се отнася до
началото на човешката история, когато Господ каза на Адам
след вината на произхода: „с пот на лицето си ще ядеш хляба
си, докле се върнеш в земята, от която си взет; защото пръст си
и в пръст ще се върнеш. " (Бит. 3:19). Божието слово напомня
крехкостта на живота и смъртта, като негова крайна форма. Но
ако човекът е прах, той е скъпоценен прах в очите на Господа,
защото Бог създаде човека и го отреди за безсмъртие.
Знаците: пост, милостиня, молитва
Постът, милостинята и молитвата са знаците или по-скоро
практиките на Великия пост. Постенето означава въздържание
от храна, но включва и други форми на лишения за по-трезвен
живот.
Постът е свързан с милостиня. Свети Лъв Велики учи в една от
своите беседи за Великия пост: „Това, което всеки християнин
е длъжен да прави по всяко време, той трябва сега да
практикува с по-голяма загриженост и преданост, така че
апостолската норма на постите на Великия пост, състояща се
във въздържание не само от храна се изпълнява. , но също и
преди всичко от греховете. Следователно към тези нужни и
свети пости никакво дело не може да бъде свързано по-полезно
от милостинята, която под уникалното име „милосърдие“
обхваща много добри дела“. Така постът се осветява от
добродетелите, които го придружават, особено от
милосърдието, чрез всеки жест на щедрост, който дава на
бедните и нуждаещите се плод на лишения.
Освен това Великият пост е привилегировано време за молитва.
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Свети Августин казва, че постът и милостинята са „двете крила
на молитвата“, които й позволяват да вземе по-лесно инерцията
си и да достигне до Бога. А свети Йоан Златоуст увещава:
„Украсете дома си със скромност и смирение чрез молитвата.
Така вие приготвяте достойно жилище за Господа, така че го
посрещате в прекрасен дворец».
Броенето на 40-те дни
Още през четвърти век има пост от 40 дни, броени назад,
започвайки от Велики Петък до първата неделя на Великия
пост. След като се загубва единството на първоначалното
Великденско тридневие (през VI век), Великият пост става 42
дни, включително Велики петък и Велика събота. Григорий
Велики намира за неправилно шест недели (включително
Цветница) да се считат за Пост. Следователно, за да получи 40те дни (които без неделите щяха да станат 36), за римския
обред, той предвижда началото на Великия пост в сряда (която
става „пепеляна“). В момента Великият пост завършва с
литургия на Господната вечеря на Велики четвъртък. Но за да
се получи числото 40, с изключение на неделята, трябва, както
по времето на Григорий Велики, да се брои и Великденското
тридневие.
Велик пост и Кръщение
Църквата винаги е свързвала Пасхалното бдение с честването
на Кръщението: в него се осъществява онази велика тайна, чрез
която човекът, умрял за греха, става участник в новия живот
във Възкръсналия Христос и получава Духа Божий, Който
възкреси Исус от мъртвите. От първите векове на живота на
Църквата Великият пост е времето, в което онези, които са
чули и приели проповедта на Христос, започват стъпка по
стъпка своя път на вярата, за да стигнат до приемането на
Кръщението на Великден. Впоследствие и каещите се, а след
това и всички вярващи бяха поканени да изживеят този път на
духовно обновление, за да съобразяват своето съществуване
все повече и повече с Христос. В неделите на Великия пост ние
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сме поканени да изживеем кръщелния път, сякаш за да
проследим отново пътя на катехумените (оглашените), на тези,
които се готвят да приемат Кръщението, така че
съществуването на всеки един може да възстанови
ангажиментите на това тайнство, което е в основата на
християнския живот.
Литургията
Както в Адвент, така и във Великия пост литургията предлага
някои знаци, които в своята простота помагат да се разбере подобре значението на това време. Както вече се случи в
седмиците преди Коледа, през Великия пост богослужебните
одежди на свещеника се сменят и стават лилави, цвят, който
подтиква към искрено пътуване на обръщане. Освен това по
време на тържествата вече не намираме цветя, украсяващи
олтара, не рецитираме „Глория“ и не пеем „Алилуя“.
Четивата на неделните литургии
В тази литургична година (цикъл С) първата неделя на Великия
пост се нарича Неделя на изкушението, защото представя
изкушенията на Исус в пустинята (Лк 4:1-13): Изживяването на
Великия пост като път на „църковно обръщане”, чрез слушане
на словото, молитва и пост.
Втората неделя е наречена на Авраам и на Преображение,
защото като Авраам, баща на вярващите, сме поканени да си
тръгнем и Евангелието разказва за преображението на Христос,
възлюбения Син (Лука 9:28-36): Да укрепим вярата в тайната на
смъртта и възкресението, да се придържаме във вярност към
завета, към Божията воля и да бъдем истински Христови
ученици.
На третата неделя ни събира притчата за смокинята без плод
(Лука 13:1-9): Преодолявайки закоравяването на ума и сърцето,
защото знаем как да схванем евангелското послание с детско
смирение, за да дадем плодове на истинско и непрекъснато
обръщане.
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Четвъртата неделя ни кара да се замислим върху опита на
милостивия баща (Лука 15: 1-3.11-32): Да признаем Бог като
добър и велик Отец в прошката. Той посреща в прегръдката на
любовта си всички деца, които се връщат при него с разкаяна
душа, за да ги покрие с дрехите на спасението и да ги направи
участници в радостта на Великденския банкет.
Петата неделя представя Опростената прелюбодейка (Йоан 8:111), която се отваря за безусловната прошка на Бог, който
обновява всичко в Христос. Нашето нещастие лежи пред Него,
но той изпрати Сина Си не да осъди, а да спаси света.
Приключвам тази статия с думите на Папа Франциск, който
подчертава, че „Великият пост е благоприятното време да се
обновим в срещата с Христос, жив в Неговото Слово, в
тайнствата и в ближния”. И „нека Светият Дух ни води да
направим истинско пътуване на обръщане, да преоткрием дара
на Словото Божие, да се очистим от греха, който ни заслепява и
да служим на Христос, присъстващ в нашите братя и сестри в
нужда“.

Винаги помнете: Исус ви очаква, прощава ви, обича
ви. Постното Време е подходящото време за изповед.
„Но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на
Господа нашего Исуса Христа и чрез Духа на нашия Бог" (7 Кор. 6,
11). Трябва да си даваме сметка за величието на дара на Бога, който
сме получили в тайнствата на християнското посвещение, за да
разберем до каква степен грехът е нещо изключено за тези, които
са облечени в Христа. Но св. Йоан Апостол казва още: „Ако
кажем, че нямаме грях, себе си мамим и истината не е в нас (1
Йоан 1,8).
И сам Господ ни учи да се молим: „Прости нам греховете" (Лк.
11,4), като свързва взаимното прощаване на нашите грехове с
прошката, която Бог ще ни даде за нашите грехове.
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Нови прозорци в нашия сайт.
https://www.sveti-pavel.org/

В предишния брой на бюлетина “Заедно” представих нашия
сайт, като изструмент за нашата вяра , особено в Словото
Божие и в молитвата.
От тогава включихме нови предложения в страниците на сайта:
В менюто “За енориия” можете да намерите прикачени всички
броеве на бюлетина "Заедно" от първия до днешния.
В менюто “Светци и Блажени” можете да намерите:
* за

цялата година житиетата на Светците и обяснения на
Празниците

* житиетата

на Светци, Блажени, Достопотчени и Божии
Слуги Пасионисти.

Скоро, преди начално на Постното Време ще прикачим
размишления за Кръстния Път, така че всеки ще може да моли
и чрез тази набожна практика.
Очаквайте скоро да бъде прикачена в сайта книгата на песните
ползвана в нашата църква и седемте пасторални писма писани
от Блажения Евгений Босилков.
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19 декември 2021
Първа изповед
на Валери
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Блажени Евгений Босилков

От седмото пасторално писмо
“Разговори с Бога”
В час по вероучение питал Свещеник някое си дете: Вие
молите ли се вкъщи? Да, разбира се, отвърнало детето. Кога се
молите, сутрин ли? Не. При ядене ли? Не. При лягане ли? Не.
Ами кога тогава? Само когато гърми, бил отговорът.
Ясно е, че ако ние се сещаме за Бога само когато сме в усилие,
иначе във живота не обръщаме внимание, на какво основание
тогава очакваме от него помощ? Не е виновен Бог, че не
изслушва нашите молитви, виновни сме ние, защото не сме
добри. Казахме по-горе, че нашите отношения с Бога са тези на
дете към баща. Точно в молитвата ни трябва да проличават
онези качества, които дават особен чар на всяко дете, а именно:
искреност, смирение и упование. “Господ се противи на
горделивите, а на смирените дава Благодат”, казва Свети Яков
(Як. 4,6). Кой е чист пред Бога и кой е праведен? С пророка
Данаил можем всички да повторим: “Ние съгрешихме и
постъпихме беззаконно, като отстъпихме от Тебе и във всичко
съгрешихме. Твоите заповеди не спазихме и не постъпихме,
както ни бе заповядал, за да ни бъде добре, но със съкрушено
сърце и със смирен дух нека бъдем приети” (Дан. 29,30-39).
Това душевно състояние развързва обтегнатостта на
раздвоените в нас чувства, волята ни се присъединява с
повелите на Божията воля, и това съответствие вдъхва у нас
безгранично упование в Бога. Упованието в Бога пък е ключът,
който отваря съкровищата на Божията милост и на Божията
щедрост. Христос сам казва: “Имайте вяра, т.е. упование у
Бога. Защото истина ви казвам: ако някой каже на тази
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планина: вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в
сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, ще се сбъдне,
каквото каже. Затова казвам ви: всичко, каквото бихте
поискали в молитва, вярвайте, че ще го получите и ще ви бъде
дадено” (Марко 23,24). Може би вярата ни да е с клюмнала
глава, може би любовта ни да е с изпъстрени от рани гърди,
може би надеждата ни да е с угаснал взор, всичко да е
съкрушено в нас, обаче всичко оживява и засиява от
бликналите лъчи на упование в Бога, което принуждава Бога да
обърне погледа си към викащия към него. Успеем ли да
съгласим нашите желания, нашите искания, нашите умиления,
материални нужди с повелите на Божията воля, за нас няма да
има вече неизпълнени молитви?
Възлюбени Чеда! Често пъти това, за което се молим, може да
не струва. Интересен е случаят с един, който намислил да убие
своя враг. Тръгнал да извърши своя план и по пътя минал край
една Църква, влязъл вътре, коленичил пред Дева Мария и от
сърце и` се помолил да му помогне сполучливо да извърши
намисленото убийство! Всеки разбира, че това не само не е
молитва, но е предизвикателство към Бога. Ако нашите
молитви не целят на първо място Божията слава и доброто на
душата ни, няма какво да се чудим, че те ще останат
неизпълнени, защото това, което искаме, не струва.
Възлюбени Чеда! Положително никой от нас не се съмнява ни
най-малко в превъзходството на молитвата, но ние не я ценим
достатъчно и недостатъчно я използваме в живота. Тя е толкова
голяма сила, че стига до където стигат човешките нужди и
Божието милосърдие, т.е. тя граници няма. “Всичко, каквото с
вяра ще поискате в молитвите си, ще го получите, и всичко,
каквото в мое име ще поискате, ще го сторя”. Това са
обещания, излезли от устата на Исус Христос. Историята е
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съставена не само от човешки подвизи и човешка мизерия, но и
от човешка молитва и Божия помощ. Нищо не е в състояние да
спре действието на молитвата: нито страстта, нито съблазните,
нито опасността – молитвата всичко побеждава и постепенно
преобразува мислите, чувствата и волята. Молитвата създава
нов човек.
Ако някой иска да знае дали обича Бога, нека провери дали
обича да се моли.
В Гетсиманската градина, пред страхотните видения на
човешките падения, Христос ни е оставил като завещание
следните думи: “Молете се и бдете”. Молитвата е последната
препоръка на Исус Христос като средство, което ще ни спаси и
ще ни помогне да преодолеем всичките опасности.
Впрочем, нека всички обикнем молитвата. Нека се молим в
Църква, вкъщи и навсякъде. Една въздишка, едно желание,
една мисъл, които излитат към Бога – ето молитвата и чрез нея
ние сме известени горе, почукано е; всичко друго нека оставим
на Бога, според съвета на псалмиста: “Възложи на Бога
грижите си и Той ще те подкрепи” (Пс. 54,23).
Господ милостиво да погледне към вас и Благословението на
Бог Отец и Син и Свети Дух навред да ви придружава. Амин.
Дадено в гр. Русе

Празник на Дева Мария от Лурд
11 февруари 1952 год.
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Сестра Терезита
Постоянството на мравката
Един младеж разказва: “Видях една мравка,
която пренасяше
един огромен лист.
Мравката беше малка, а листът най-малко два
пъти повече от теглото й. Ту го влачеше, ту го повдигаше над
главата си. Когато духнеше вятър, листът падаше, а с него
падаше и мравката. Причиняваше и много премятания, но и
искаше да откаже мравката от нейното начинание. Наблюдавах
я и я следвах, докато стигна до една дупка, която трябваше да
бъде вратата на къщата й. Тогава помислих-Най-накрая
приключи своето дело. Но се заблуждавах. Беше завършил само
един етап. Листът беше много по-голям от отвора, затова
мравката остави листа от външната страна и влезе сама. Тогава
си казах- бедната, голяма жертва, напразно.
Спомних си една поговорка: плува, плува и умря на плажа. Но
мравката ме изненада. От дупката излизаха други мравки, които
започнаха да разкъсват листа на мални парченца. Изглеждаха
весели в работота си. За кратко време листа изчезна ,оставяйки
място на парченцата, които бяха вече вътре в дупката. Веднага
усетих, че мисля за моя опит. Колко пъти се бях обезсърчавал
пред пречките, пред задачи и трудности. Може би ако мравката
беше гледала размера на листа, не би започнала изобщо да го
носи. Завидях на постоянството, на силата на тази мравка.
Разбира се, преобразувах моите разсъждения в молитва и
помолих Господ”
-Да ми даде упоритостта на тази мравка за да се зареждам
за трудностите на всички дни.
-Да ми даде постоянството на мравката, за да не падам
духом при паданията.
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-Да мога да имам разума, умението на тази мравка за да
разделям на части бремето, което на моменти изглежда
много голямо
-Да имам смирението, за да разделям с другите плодовете
на усилието
-Помолих Господ благоволението да успея като онази
мравка, да не се отказвам от пътя, особено когато
насрещните ветрове ме карат да навеждам глава надолу...
особено когато заради тежестта на това, което ме напряга
не успявам да виждам с яснота правилния път. Радостта на
ларвите, които може би очакваха храната вътре, накара
онази мравка да направи усилия и да преодолее всички
препятствия по пътя.
Ти, млад или по-малко млад, можеш ли да следваш примера на
мравчицата и молитвата на автора на разказа?
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