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БройÊ

септемвриÊ2022

О.ÊВалтерÊГорра

ОлтараÊнаÊмощите:
заÊдаÊмолимÊчрезÊзастъпничествоÊ
наÊсветците
„Църквата,Ê споредÊ традициятаÊ си,Ê почитаÊ светцитеÊ иÊ пазиÊ сÊ
почитÊ технитеÊ автентичниÊ мощиÊ иÊ изображения.Ê ПразницитеÊ
наÊ светиитеÊ всъщностÊ провъзгласяватÊ чудесатаÊ наÊ ХристосÊ вÊ
неговитеÊ служителиÊ иÊ предлагатÊ наÊ вернитеÊ подходящиÊ
примериÊзаÊподражание”Ê(SacrosanctumÊConcilium,Ê111).
УчениетоÊнаÊЦъркватаÊниÊказваÊнеÊсамо,ÊчеÊможемÊдаÊпочитамеÊ
мощи,Ê катоÊ изображения,Ê ноÊ същоÊ така,Ê чеÊ еÊ позволеноÊ даÊ гоÊ
правим,Ê защотоÊ теÊ доближаватÊ присъствиетоÊ наÊ светиитеÊ доÊ
нас,Ê стигаÊ товаÊ почитанеÊ даÊ сеÊ извършваÊ правилнияÊ начин,Ê вÊ
противенÊслучайÊизпадамеÊвÊсуеверие.
СуевериетоÊ еÊ „отклонениеÊ наÊ религиознитеÊ чувстваÊ иÊ
практиките,Ê коитоÊ тоÊ налага“Ê (КатехизисÊ наÊ КатолическатаÊ
църква,Ê№Ê2111).
ОтÊ неделяÊ 4Ê септемвриÊ вÊ църкватаÊ саÊ изложениÊ мощиÊ наÊ
светци.Ê МалкиятÊ олтар,Ê разположенÊ влявоÊ отÊ входаÊ наÊ
църквата,ÊеÊстаналÊолтарÊнаÊмощитеÊнаÊсветците.ÊДоÊтазиÊдатаÊ
мощиÊ светциÊ сеÊ съхранявахаÊ вÊ сакристията.Ê СегаÊ теÊ саÊ
поставениÊвÊцъркватаÊзаÊпоклонениеÊотÊвсичкиÊвярващи.
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НоÊкаквоÊеÊреликва?
ТерминътÊ реликваÊ (отÊ латинскиÊ reliquiae,Ê коетоÊ означаваÊ
останки)Ê буквалноÊ означаваÊ тялотоÊ илиÊ частÊ отÊ негоÊ наÊ човек,Ê
почитанÊкатоÊсветецÊилиÊблажен.ÊВÊпо-широкÊсмисълÊреликваÊеÊ
всекиÊпредмет,ÊкойтоÊеÊималÊповечеÊилиÊпо-малкоÊпрякаÊвръзкаÊ
съсÊ светците,Ê катоÊ одежди,Ê инструментиÊ наÊ мъченичествоÊ илиÊ
всякаÊвещ,ÊизползванаÊотÊтях.
ЗаÊ контактниÊ мощиÊ говоримÊ приÊ предмети,Ê коитоÊ саÊ билиÊ вÊ
контактÊ сÊ другиÊ мощиÊ наÊ светеца;Ê тазиÊ употребаÊ еÊ направилаÊ
възможноÊ даÊ сеÊ задоволиÊ желаниетоÊ наÊ многоÊ вярващиÊ даÊ
притежаватÊ предмет,Ê свързанÊ сÊ почитанатаÊ личност,Ê безÊ даÊ еÊ
необходимоÊ даÊ сеÊ продължиÊ сÊ непрекъснатотоÊ разделянеÊ наÊ
автентичнитеÊреликви.
ПочитанетоÊ наÊ мощитеÊ еÊ широкоÊ разпространеноÊ кактоÊ вÊ
религиозните,Ê такаÊ иÊ вÊ светскитеÊ среди.Ê ВÊ християнствотоÊ
богослужениетоÊ сеÊ практикуваÊ широкоÊ вÊ КатолическатаÊ иÊ
ПравославнатаÊ църкви,Ê катоÊ сеÊ противопоставяÊ наÊ
Реформацията.Ê ВÊ ислямаÊ еÊ известноÊ светилищетоÊ ХазратбалÊ вÊ
СринагарÊ вÊ Кашмир,Ê къдетоÊ сеÊ пазиÊ косъмÊ отÊ брадатаÊ наÊ
Мохамед.Ê РеликвитеÊ наÊ духовниÊ водачиÊ (śarīrāḥ)Ê същоÊ саÊ
високоÊ почитаниÊ отÊ будисткатаÊ религия.Ê ИзвестенÊ напримерÊ еÊ
храмътÊнаÊСвещенияÊзъбÊ(наÊБуда)ÊвÊКандиÊвÊШриÊЛанка.
СредÊ първитеÊ реликвиÊ саÊ тези,Ê съставениÊ отÊ телатаÊ наÊ
мъченицитеÊ отÊ преследваниятаÊ презÊ първитеÊ векове.Ê
ЗадължителноÊ саÊ билиÊ погребваниÊ вÊ гробищаÊ илиÊ (вÊ Рим)Ê
катакомби,ÊтъйÊкатоÊспоредÊширокоÊприлаганотоÊримскоÊправоÊ
мъртвитеÊ неÊ можелиÊ даÊ бъдатÊ държаниÊ вÊ периметъраÊ наÊ
градовете.Ê ПонякогаÊ частиÊ отÊ тялотоÊ билиÊ изважданиÊ иÊ
съхраняваниÊ наÊ другиÊ местаÊ иÊ товаÊ изглеждалоÊ приемливо.Ê
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СредÊтезиÊпримериÊеÊчерепътÊнаÊАлександър,ÊепископÊнаÊРимÊиÊ
живялÊмеждуÊ1-виÊиÊ2-риÊвек.
ГолямÊимпулсÊидваÊследÊМиланскияÊедикт,ÊсÊкойтоÊКонстантинÊ
IÊ разрешаваÊхристиянствотоÊиÊмалкоÊпо-късноÊпогребениетоÊнаÊ
светци,ÊмъченициÊиÊдругиÊеÊразрешеноÊвÊсамитеÊцъркви.
ПоÊвреметоÊнаÊКонстантинÊеÊпостроенаÊпърватаÊбазиликаÊСветиÊ
ПетърÊвъвÊВатикана,ÊпостроенаÊнаÊмястото,ÊкъдетоÊеÊпогребаноÊ
тялотоÊ наÊ апостолаÊ вÊ Рим.Ê ОсвенÊ товаÊ майкатаÊ наÊ императора,Ê
Елена,Ê отиваÊ вÊ ЙерусалимÊ иÊ намираÊ тамÊ реликвиÊ отÊ СтраститеÊ
наÊИсус.
НоÊ „златниятÊ век“Ê наÊ култаÊ къмÊ реликвитеÊ съсÊ сигурностÊ еÊ
Средновековието:Ê светилищата,Ê коитоÊ съхраняватÊ найпочитанитеÊ реликви,Ê саÊ важниÊ дестинацииÊ заÊ поклонение;Ê
наличиетоÊ наÊреликвиÊозначаваÊпрестижÊиÊзащитаÊзаÊградаÊилиÊ
светилището,ÊвÊкоетоÊсеÊнамират
ЗаÊ многоÊ реликвиÊ неÊ еÊ възможноÊ даÊ сеÊ проследиÊ технияÊ
произход.Ê КатолическатаÊ църкваÊ сеÊ намесва,Ê заÊ даÊ спреÊ
злоупотребите:Ê СъборътÊ отÊ ТрентоÊ въвеждаÊ строгÊ регламент,Ê
споредÊкойтоÊразрешениетоÊзаÊпоклонениеÊнаÊреликваÊзависиÊотÊ
наличиетоÊ наÊ документация,Ê доказващаÊ нейнатаÊ автентичностÊ
илиÊ понеÊ съществуванетоÊ наÊ дългаÊ традиция.Ê ВсичкиÊ
мощехранителници,ÊизползваниÊвÊкатолическитеÊцъркви,ÊтрябваÊ
даÊносятÊпечатаÊиÊзаверкатаÊнаÊкомпетентнияÊрелигиозенÊорган.
ТелатаÊ наÊ светцитеÊ обикновеноÊ сеÊ съхраняватÊ вÊ саркофазиÊ илиÊ
понякогаÊвÊкристалниÊурни,ÊкоитоÊпозволяватÊдаÊбъдатÊгледани.Ê
ВместоÊ товаÊ малкитеÊ реликвиÊ сеÊ съхраняватÊ вÊ литургичниÊ
предмети,ÊнаречениÊреликварии,ÊчиятоÊупотребаÊдатираÊпонеÊотÊ
петиÊ век.Ê ИмаÊ специалниÊ реликварииÊ заÊ частицитеÊ отÊ кръста,Ê
малкиÊиÊголеми,ÊнаречениÊставротекиÊ(отÊгръцкиÊstauròs,Êкръст).
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МногоÊкатолициÊвярват,ÊчеÊчрезÊмощитеÊмогатÊпо-ефективноÊдаÊ
поискатÊ застъпничествотоÊ наÊ светеца,Ê сÊ коготоÊ саÊ свързани.Ê
ТакаÊнапримерÊчовекът,ÊкойтоÊмолиÊзаÊблагодат,ÊзаÊсебеÊсиÊилиÊ
заÊ други,Ê можеÊ даÊ посетиÊ мястото,Ê къдетоÊ сеÊ съхраняваÊ
реликвата,Ê иÊ (акоÊ еÊ разрешено)Ê даÊ яÊ докоснеÊ илиÊ целуне.Ê ПриÊ
болниÊхораÊ реликватаÊможеÊ даÊ сеÊ поставиÊ вÊ контактÊ сÊ болнатаÊ
част.Ê ОсвенÊ мощите,Ê заÊ същатаÊ целÊ могатÊ даÊ сеÊ използватÊ иÊ
изображенияÊнаÊсветеца,ÊособеноÊакоÊсаÊблагословени.
ПрезÊ хилядолетиятаÊ мощитеÊ наÊ светцитеÊ саÊ ималиÊ различноÊ
предназначение,Ê кактоÊ заÊ тяхнотоÊ използванеÊ (тържествениÊ
процесии,Ê благословииÊ иÊ т.н.),Ê такаÊ иÊ заÊ тяхнотоÊ фиксираноÊ
местоположение.
СпоредÊ доктринатаÊ наÊ католическатаÊ църкваÊ тезиÊ действияÊ неÊ
саÊсравнимиÊсÊмагическиÊилиÊсуеверниÊпрактики.ÊСуевериеÊеÊдаÊ
сеÊ смята,Ê чеÊ реликвитеÊ саÊ ефективниÊ самиÊ поÊ себеÊ си.Ê
ДоктринатаÊнаÊцъркватаÊказва,ÊчеÊнеÊсаматаÊреликваÊдейства,ÊаÊ
ефективнаÊ еÊ молитвата,Ê коятоÊ гиÊ придружава,Ê иÊ тоÊ самоÊ
дотолкова,Ê доколкотоÊ исканатаÊ благодатÊ еÊ даденаÊ (илиÊ неÊ еÊ
предоставена)ÊотÊсвободнияÊизборÊнаÊБог.
КултътÊ къмÊ реликвитеÊ сеÊ считаÊ отÊ католическатаÊ църкваÊ заÊ
формаÊнаÊпопулярнаÊрелигиозност.
ПубличноÊ поклонениеÊ еÊ разрешеноÊ самоÊ заÊ реликви,Ê коитоÊ сеÊ
отнасятÊ доÊ светциÊ илиÊ блажени,Ê официалноÊ признатиÊ катоÊ
такиваÊ отÊ СветияÊ престол;Ê такиваÊ предметиÊ трябваÊ даÊ бъдатÊ
заверениÊ иÊ товаÊ правомощиеÊ принадлежиÊ изключителноÊ наÊ
кардинали,Ê ординарииÊ иÊ другиÊ църковниÊ лица,Ê наÊ коитоÊ еÊ
предоставеноÊсÊапостолскиÊиндулт.
ВÊ миналотоÊ десеткиÊ хилядиÊ реликвиÊ саÊ билиÊ продадениÊ илиÊ
откраднати.Ê ТакиваÊ злоупотребиÊ саÊ строгоÊ забранениÊ отÊ
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Църквата,Ê съгласноÊ канонÊ 1190Ê отÊ КодексаÊ наÊ каноническотоÊ
право.
ДнешниÊкритициÊпоставятÊподÊвъпросÊавтентичносттаÊнаÊмногоÊ
реликви.ÊВсеÊпакÊтрябваÊдаÊсеÊотбележи,ÊчеÊвÊминалото,ÊкактоÊиÊ
днес,Ê практикатаÊ наÊ разделянеÊ наÊ реликвиÊ еÊ билаÊ широкоÊ
разпространена:ÊтеÊсаÊбилиÊразделениÊиÊследÊтоваÊсъхраняваниÊ
наÊразличниÊместаÊдоÊтамÊдоÊкоъдетоÊсеÊеÊразпространилÊкултътÊ
къмÊ светеца.Ê СъществувалÊ еÊ иÊ обичайятÊ наÊ такаÊ нареченитеÊ
реликвиÊ „exÊ contactu“:Ê тоестÊ билоÊ обичайноÊ даÊ сеÊ докосватÊ
автентичнитеÊ реликвиÊ сÊ предмет,Ê койтоÊ по-късноÊ същоÊ билÊ
смятанÊзаÊреликваÊнаÊтозиÊсветец.
КатолическатаÊцъркваÊеÊразделилаÊреликвите,ÊчиятоÊистинностÊ
еÊ надлежноÊ доказана,Ê наÊ четириÊ класаÊ възÊ основаÊ наÊ тяхнатаÊ
ценностÊиÊизключителност.
РеликвиÊ отÊ 1Ê клас:Ê предмети,Ê прякоÊ свързаниÊ съсÊ събитияÊ отÊ
животаÊ наÊ ХристосÊ (частиÊ отÊ СветияÊ Кръст,Ê гвоздеиÊ отÊ
разпятието,Ê фрагментиÊ отÊ яслите,Ê ПлащеницатаÊ иÊ др.)Ê илиÊ
свещениÊостанкиÊнаÊсветциÊ(целиÊтела,Êкости,Êкоси)Ê,Êкръв,ÊплътÊ
иÊдр.).ÊТрадиционноÊмощитеÊнаÊсветитеÊмъченициÊсеÊсмятатÊзаÊ
по-ценниÊ отÊ тезиÊ наÊ другиÊ светци,Ê тъйÊ катоÊ мъченицитеÊ
физическиÊ саÊ далиÊ животаÊ сиÊ заÊ Христос.Ê МногоÊ отÊ тезиÊ
реликвиÊсаÊизвестниÊсъсÊсвоятаÊнетленност,Êт.е.ÊнеÊпретърпяватÊ
естественоÊ разлаганеÊ наÊ човешкотоÊ тяло,Ê очевиденÊ знакÊ заÊ
святост.Ê ИзвестнитеÊ теолозиÊ смятатÊ главатаÊ заÊ еднаÊ отÊ найжеланитеÊ реликви,Ê кактоÊ приÊ св.Ê ТомаÊ Аквински,Ê защотоÊ сеÊ
смятаÊ заÊ седалищеÊ наÊ неговитеÊ грандиозниÊ мисли.Ê АкоÊ някойÊ
светецÊ напримерÊ еÊ билÊ великÊ проповедникÊ иÊ пътешественик,Ê
мощитеÊ наÊ кракатаÊ илиÊ кракатаÊ муÊ сеÊ ценят.Ê ПонастоящемÊ
КатолическатаÊ църкваÊ изричноÊ забраняваÊ разделянетоÊ наÊ
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реликвитеÊнаÊчасти,ÊкактоÊсеÊеÊправелоÊвÊминалото.
РеликвитеÊ отÊ 1-виÊ класÊ сеÊ отнасятÊ доÊ ИсусÊ иÊ МадонатаÊ иÊ доÊ
технияÊземенÊопит.ÊТеÊсаÊразделениÊнаÊследнитеÊмалкиÊгрупи:
ex lignum Crucis D.N.J.C. -Ê отÊ дървотоÊ наÊ СветияÊ КръстÊ наÊ
НашияÊГосподÊИсусÊХристос
ex Sindone D.N.J.C. -Ê отÊ ПлащеницатаÊ наÊ нашияÊ ГосподÊ ИсусÊ
Христос
ex rupe presepi илиÊ exÊ praesepiÊ -Ê отÊ пещератаÊ наÊ РождествоÊ
ХристовоÊвъвÊВитлеем
ex columna flagellationi илиÊ ex columna -Ê отÊ колонатаÊ наÊ
бичуването
ex spinae coronae -ÊотÊтръненияÊвенец
ex domo B.V.M. -ÊотÊкъщатаÊнаÊПресветаÊБогородица.
ВÊ сравнениеÊ сÊ другитеÊ светциÊ най-ценнитеÊ мощиÊ отÊ класÊ IÊ сеÊ
състоятÊ отÊ телатаÊ наÊ самитеÊ светии,Ê коитоÊ саÊ разделени,Ê кактоÊ
следва:
reliquiae insignes -Ê целиÊ телаÊ илиÊ съответниÊ частиÊ отÊ тялото,Ê
катоÊнапримерÊглаваÊилиÊопределенÊорганÊ(напр.Êсърце)
reliquiae non insignes -ÊнепълниÊтелаÊилиÊнезначителниÊчастиÊотÊ
тялото
reliquiae notabilis -ÊръцеÊилиÊкрака
reliquiae exiguae -Êпръсти,ÊзъбиÊилиÊфрагментиÊотÊтяло
ДругитеÊ реликвиÊ отÊ 1-виÊ клас,Ê отнасящиÊ сеÊ доÊ светец,Ê саÊ
разделениÊ вÊ тяхÊ наÊ различниÊ по-малкиÊ класификацииÊ споредÊ
видаÊим,ÊсÊлатинскаÊформулировка:
ex ossibus -ÊотÊкостите
ex carne -ÊотÊплът
ex sanguine -ÊотÊкръвта
ex corpore –ÊотÊтялото
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ex praecordis -ÊотÊстомахаÊилиÊчервата
e capite -ÊотÊглавата
ex piliis -ÊотÊкосаÊ(обикновеноÊкоса,ÊбрадаÊилиÊмустаци)
ex pulvere -ÊотÊкостенÊпрах
ex cineribus -ÊотÊпепелтаÊ(вÊслучай,ÊчеÊсветецътÊеÊизгорен)
ex tela imbuta sanguineÊ-ÊотÊплат,ÊнапоенÊсÊкръв
ex tela imbuta cineribusÊ-ÊотÊплат,ÊпоръсенÊсÊпепел
РеликвиÊ отÊ 2Ê клас:Ê предмети,Ê коитоÊ светецътÊ еÊ носелÊ (туника,Ê
ръкавициÊ иÊ др.).Ê ТойÊ същоÊ такаÊ включваÊ предметите,Ê коитоÊ
светецътÊобичайноÊеÊизползвалÊвÊживота,ÊкатоÊразпятие,Êкниги,Ê
столовеÊиÊотново,ÊколкотоÊповечеÊпредметътÊеÊползвалÊвÊживотаÊ
светеца,ÊтолковаÊповечеÊреликватаÊпридобиватÊценност.
ТеÊ саÊ разделениÊ вÊ различниÊ второстепенниÊ групи,Ê сÊ латинскаÊ
формулировка:
exÊpalliumÊ–ÊотÊмантията
ex velo-ÊотÊвоал
ex habitu -ÊотÊрасо
ex indumentis -ÊотÊдрехи
ex arca sepulchralis -ÊотÊгроба
ex veste -ÊотÊлитургичниÊдрехи
ex fune -Ê отÊ въжетоÊ (коетоÊ членоветеÊ наÊ някоиÊ редовниÊ
религиозниÊордениÊносятÊоколоÊкръстаÊвърхуÊрасото)
ex cilicio –ÊотÊризата
ex capsa -ÊотÊковчега
РеликвиÊотÊкласÊIII:ÊВсекиÊпредмет,ÊкойтоÊеÊвлязълÊвÊконтактÊсÊ
реликвиÊ отÊ класÊ I.Ê ОбикновеноÊ теÊ сеÊ състоятÊ отÊ парчетаÊ плат,Ê
коитоÊ саÊ влезлиÊ вÊ прякÊ контактÊ сÊ тялотоÊ наÊ светеца,Ê наречениÊ
"ex linteis"Êмощи.
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СредÊлатинскитеÊформулировкиÊнамираме:
ex lapide sepulchriÊ-ÊотÊнадгробнатаÊплочаÊ
РеликвиÊотÊ4-тиÊклас:ÊРеликвитеÊотÊ4-тиÊкласÊсаÊвсекиÊпредмет,Ê
койтоÊеÊвлязълÊвÊконтактÊсÊреликвиÊотÊ2-риÊклас.ÊТеÊобикновеноÊ
сеÊсъстоятÊотÊпарчетаÊплатÊилиÊрелигиозниÊогърлици,ÊкоитоÊсаÊ
влезлиÊвÊпрякÊконтактÊсÊнякакъвÊпредметÊнаÊсветеца.
ИмаÊиÊдругиÊреликви,Êкоито,ÊвъпрекиÊчеÊнеÊсаÊпрякоÊсвързаниÊ
съсÊсветецÊилиÊнеговатаÊличност,ÊиÊвъпрекиÊчеÊнеÊсаÊвÊконтактÊ
съсÊ святоÊ тяло,Ê саÊ обектÊ наÊ почит.Ê СредÊ различнитеÊ
второстепенниÊ класификациÊ иÊ споредÊ технияÊ тип,Ê сÊ латинскиÊ
формулировки,Êнамираме:
ex olivis Getsemani -ÊотÊмаслиновоÊдървоÊотÊГетсимания
ex petra calvarii -ÊотÊкамъкÊотÊмястотоÊнаÊГолгота
ex terra calvarii –ÊотÊпръстаÊотÊмястотоÊнаÊГолгота.
СегаÊдаÊвидимÊкаквиÊмощиÊсаÊсложениÊнаÊолтараÊнаÊреликвитеÊвÊ
нашатаÊцърква:
ВÊнай-големияÊреликварийÊсаÊпоставениÊмощитеÊна:Ê
Св.Ê Йоахим,Ê Св.Ê Ана,Ê Св.Ê Йосиф,Ê Св.Ê БлаженаÊ ДеваÊ Мария,Ê
ЙоанÊ Кръстител,Ê АпостолитеÊ (Св.Ê Петър,Ê Павел,Ê Яков,Ê ЯковÊ
Малък,Ê Варнава,Ê Матия,Ê Тадей-ЮдаÊ Яковов,Ê Симон,Ê Тома,Ê
Андрей,Ê Филип),Ê ЕвангелиститеÊ (Св.Ê ЙоанÊ апостол,Ê МатейÊ
апостол,Ê Лука,Ê Марко),Ê Св.Ê Викторий,Ê Св.Ê АлфонсÊ МарияÊ деÊ
Лигуори,Ê Св.Ê ФранцискÊ отÊ Сал,Ê Св.Ê Арналд,Ê Св.Ê Андрей,Ê Св.Ê
Петронио,ÊСв.ÊВарвара,Ê Св.Ê ИгнатийÊотÊ Лойола,ÊСв.ÊФранцискÊ
Ксаверий,Ê Св.Ê АлойзиÊ Гонзага,Ê Св.Ê Едоардо,Ê Св.Ê ГулиелмоÊ
Игумен,Ê Св.Ê Аполония,Ê Св.Ê Тереза,Ê Св.Ê Вивина,Ê Св.Ê Анджела,Ê
Св.Ê Йоан,Ê Св.Ê МарияÊ Магдалина.Ê ИмаÊ ощеÊ двама,Ê коитоÊ неÊ
можахÊдаÊразбераÊписменитеÊимена.
ВÊ по-малкияÊ реликварийÊ саÊ поставенÊ мощитеÊ наÊ Св.Ê ПавелÊ отÊ
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Кръста.
ВÊ другитеÊ малкиÊ реликварииÊ намираме:Ê вÊ дваÊ частÊ отÊ СветияÊ
Кръст;ÊотÊдомаÊеÊЕфесÊ наÊБлаженатаÊДеваÊМария;ÊСв.ÊПетърÊиÊ
Св.ÊПавел;ÊСв.ÊЛаурентийÊиÊСв.ÊАгапито;ÊСв.ÊБлас,ÊСв.ÊАнтонийÊ
ИгуменÊ иÊ Св.Ê АндрейÊ Авелино;Ê Св.Ê ГавриелÊ отÊ СкръбнатаÊ
Майка;ÊСв.ÊМарияÊГоретти;ÊСв.ÊЛеонардо;ÊСв.ÊДжеммаÊГалгани;Ê
Св.Ê ПийÊ Х;Ê Св.Ê Вартоломей,Ê Св.Ê ЙосифÊ отÊ Лион,Ê Св.Ê Кирино,Ê
Св.Ê ФелиьÊ Канталиче;Ê Св.Ê ФранцискÊ отÊ Сал;Ê Св.Ê ФранцискÊ
Ксаверий,ÊСв.ÊФилипÊНери,ÊСв.ÊСкото;ÊСв.ÊЙоанÊXXIII.
Реликви-предметиÊ наÊ БлаженияÊ ЕвгенийÊ Босилков,Ê сеÊ намиратÊ
въвÊвитринитеÊвÊпараклисаÊдоÊсвещите.
ДаÊ неÊ забравим,Ê чеÊ светцитеÊ саÊ нашитеÊ покровителиÊ иÊ чрезÊ
тяхнотоÊ застъпничествоÊ
можемÊ даÊ издигнемÊ
нашитеÊ молитвиÊ предÊ
Бога,Ê иÊ чрезÊ тяхнотоÊ
действиеÊ предÊ БогаÊ
могатÊдаÊстанатÊчудеса.
ПриканвамÊ всичкиÊ васÊ
даÊ представетеÊ вашитеÊ
молитвиÊ
чрезÊ
застъпничествотоÊ
наÊ
БлажениÊ
ЕвгенийÊ
Босилков,Ê докатоÊ сеÊ
приготвимÊ заÊ 70-таÊ
годишнатаÊ отÊ неговотоÊ
мъченичеството,ÊстаналоÊ
наÊ13ÊноемвриÊ1952г.
9

ГотовиÊсмеÊзаÊноватаÊучебнаÊгодинаÊ2022-2023!ÊДесетатаÊгодинаÊотÊстар
стигнем,ÊсегаÊниÊеÊмногоÊпо-ясно:Ê15ÊдушиÊперсонал,ÊнадÊ100Êдеца…ÊБл
градинаÊиÊучилището,ÊзаÊтехнитеÊучителки,ÊзаÊцелияÊперсонал,ÊиÊзаÊнас.Ê
БогÊдаÊпродължаваÊдаÊблагославяÊтазиÊдейност.
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ЧастнаÊДетскаÊГрадина
и
ЧастноÊНачалноÊУчилище

ВЯРА
НАДЕЖДА
ЛЮБОВ

ртиранетоÊнаÊтазиÊдейност.ÊВÊначалотоÊнямахмеÊидеяÊдоÊкъдеÊможемÊдаÊ
агодарниÊсмеÊнаÊБога.ÊПродължавайтеÊдаÊсеÊмолитеÊзаÊдецатаÊвÊдетскатаÊ

(снимкатаÊотÊнакраяÊнаÊучебнатаÊгодинаÊ2021-2022)
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ПавлинаÊМиддендорф

МоетоÊсемействоÊникогаÊ
нямаÊдаÊзабравиÊтозиÊден!

ВÊживотаÊнаÊвсекиÊотÊнасÊимаÊспециалниÊ
преживявания,Ê коитоÊ докосватÊ душитеÊ ниÊ иÊ променятÊ ЖивотаÊ
ниÊ завинаги.Ê ЕдноÊ подобноÊ преживяванеÊ станаÊ вÊ деняÊ наÊ
СветотоÊтайнствоÊПървоÊПричастиеÊ.ÊÊМоетоÊсемействоÊникогаÊ
нямаÊ даÊ забравиÊ тозиÊ ден.Ê Ден,Ê вÊ койтоÊ ВалериÊ видяÊ ИсусÊ
ХристосÊ сÊ очитеÊ наÊ вяратаÊ иÊ гоÊ приеÊ дълбокоÊ вÊ сърцетоÊ си.Ê
ТозиÊ денÊпромениÊ животаÊ ниÊ завинаги,Ê защотоÊ разбиранетоÊ заÊ
ЕдинениетоÊ наÊ СпасителяÊ сÊ ВалериÊ преизпълниÊ менÊ иÊ
семействотоÊмиÊсÊвяра,ÊживотÊиÊблагодат.Ê
ВисшиятÊ дух,Ê съпътстващÊ раздаванетоÊ наÊ ПървотоÊ причастиеÊ
наÊ Валери,Ê стоплиÊ иÊозариÊсъсÊсветлинаÊдушатаÊмиÊиÊзаздравиÊ
всичкиÊраниÊнаÊдухаÊми.ÊУтехаÊиÊрадостÊизпълнихаÊменÊиÊмоетоÊ
семейство,Ê виждайкиÊ какÊ нашатаÊ дъщеряÊ приемаÊ СвятатаÊ
духовнаÊхрана.ÊÊ
КактоÊзнаем,ÊхристиянскиятÊживотÊеÊпредизвикателноÊиÊтрудноÊ
странстване.ÊЗаÊдаÊпродължимÊдаÊживеемÊвярноÊиÊдаÊизраствамеÊ
вÊ добротаÊ иÊ смиреностÊ сеÊ нуждаемÊ непрестанноÊ отÊ храна.Ê БогÊ
ниÊ осигуряваÊ тазиÊхранаÊчрезÊтайнствотоÊЕвхаристия,ÊкоетоÊзаÊ
менÊиÊмоетоÊсемействоÊеÊпроводникÊнаÊБожиятаÊблагодатÊчрезÊ
действиетоÊ наÊ СветияÊ Дух.Ê ЕтоÊ защоÊ ниеÊ дълбокоÊ вярваме,Ê чеÊ
приемейкиÊ ИсусÊ ХристосÊ вÊ себеÊ си,Ê ВалериÊ щеÊ имаÊ силатаÊ даÊ
изпълняваÊсвояÊдълг,ÊдаÊсеÊдокоснеÊдоÊБожиятаÊблагодатÊиÊдаÊсеÊ
водиÊ къмÊ съвършенство,Ê отговаряйкиÊ наÊ БожиятаÊ любовÊ сÊ
любов,ÊнасоченаÊкъмÊБогаÊиÊхората.
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ИменноÊ заÊ товаÊ съмÊ особеноÊ Ê щастливаÊ даÊ благодаряÊ наÊ отецÊ
ВалтерÊиÊсестраÊЙолаÊзаÊпрекраснияÊпразникÊиÊдаÊизразяÊмоятаÊиÊ
наÊцялотоÊмиÊсемействоÊпризнателностÊзаÊБожиятаÊдобротаÊиÊзаÊ
БожиятаÊбезусловнаÊлюбовÊкъмÊнас.Ê
ПроповедтаÊнаÊотецÊВалтерÊниÊнакараÊдаÊосъзнаемÊощеÊведнъжÊ
колкоÊважноÊеÊПървотоÊпричастиеÊзаÊВалери.ÊЧрезÊнегоÊнашатаÊ
дъщеряÊ получиÊ духовноÊ изцеление,Ê спасениеÊ иÊ пълнота.Ê Ê АÊ
кактоÊ знаем,Ê духовнотоÊ изцелениеÊ еÊ БожиеÊ действие,Ê коетоÊ
даряваÊ равновесие,Ê хармонияÊ иÊ цялостностÊ наÊ тяло,Ê ум,Ê дух,Ê
прощениеÊ иÊ помирение.Ê Ê ОтÊ тозиÊ денÊ БожиетоÊ присъствиеÊ заÊ
ВалериÊсеÊпревърнаÊвÊживаÊреалност.Ê
ОтецÊВалтерÊниÊнапомниÊкаквоÊБогÊеÊсторилÊзаÊнасÊвÊминалото,Ê
изпитвамеÊ каквоÊ БогÊ вършиÊ заÊ насÊ иÊ предвкусвамеÊ това,Ê коетоÊ
БогÊ щеÊ извършиÊ вÊ по-нататъшнотоÊ сиÊ спасителноÊ действиеÊ заÊ
нашатаÊВалери.
СÊ преизпълнениÊ отÊ благодарност,Ê смирениеÊ иÊ Ê радостÊ сърцаÊ
съпреживяхмеÊ празникътÊ наÊ нашатаÊ дъщеря,Ê койтоÊ поставяÊ
началотоÊнаÊнейнотоÊдуховнотоÊизрастванеÊиÊусъвършенстване.Ê
СветотоÊ тайнствоÊ наÊ ПървотоÊ причастиеÊ ниÊ вдъхновиÊ даÊ
изпитамеÊ чувствоÊ наÊ благодарностÊ къмÊ НебеснияÊ ОтецÊ заÊ
ЕдинениетоÊ наÊ НеговияÊ СинÊ иÊ нашатаÊ дъщеряÊ иÊ ниÊ показа,Ê чеÊ
акоÊ живееÊ съгласноÊ СветитеÊ завети,Ê СветиятÊ ДухÊ винагиÊ щеÊ
бъдеÊсÊнея.ÊВÊЙоанÊ6:35ÊИсусÊХристосÊказва:Ê“АзÊсъмÊхлябътÊнаÊ
живота;ÊкойтоÊдойдеÊприÊМен,ÊникогаÊнямаÊдаÊогладнее,ÊиÊкойтоÊ
вярваÊвÊМен,ÊникогаÊнямаÊдаÊожаднее”.
БъдетеÊ БлагословениÊ иÊ продължавайтеÊ даÊ даряватеÊ хоратаÊ сÊ
благодатта,ÊкоятоÊимÊдаватеÊкатоÊукрепватеÊличнатаÊимÊвръзкаÊсÊ
БогаÊ чрезÊ ИсусÊ ХристосÊ иÊ тяхнатаÊ отговорностÊ даÊ живеятÊ иÊ
служатÊвÊХристовотоÊТяло.
СърдечноÊБлагодарим!
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3ÊюлиÊ2022Ê
Кръщение
наÊАлександър

19ÊюниÊ2022Ê
ПървоÊПричастие
наÊВалери
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19ÊюлиÊ2022ÊКръщениеÊнаÊФилип

НаÊ10ÊюлиÊ2022гÊсветатаÊ
ЕвхаристияÊбешеÊотслуженаÊотÊ
МаксимилианÊКониечнъ
ОтецÊ
МаксимилианÊ
КониечнъÊ
еÊ
ръкополаганÊ заÊ свещеникÊ вÊ ПолшаÊ презÊ
майÊмесецÊиÊназначенÊдаÊслужиÊвÊПлевен,Ê
къдетоÊживееÊотÊ22Êюни.ÊПоканенÊбешеÊотÊ
отецÊ ВалтерÊ даÊ отслужиÊ наÊ 10Ê юлиÊ
НеделнатаÊ ЛитургияÊ вÊ Русе.Ê ВÊ краяÊ наÊ
ЛитургиятаÊ
ОтецÊ
МаксимилианÊ
благословиÊвсекиÊединÊотÊприсъстващите.
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НовиÊпрозорциÊвÊнашияÊсайт.
https://www.sveti-pavel.org/
ПродължавамеÊ
даÊ
работимÊ върхуÊ сайтаÊ
наÊнащатаÊенория.
ПредиÊ всичкоÊ искамÊ
даÊ подчертая,Ê чеÊ
разделаÊ „СветциÊ иÊ
Блажени“Ê можетеÊ даÊ
намеретеÊ биографията,Ê документаленÊ филм,Ê докторкатаÊ
дисертацияÊ иÊ пасторалнитеÊ писмаÊ наÊ БлажениÊ ЕвгенийÊ
Босилков.
МногоÊеÊполезноÊдаÊсеÊпрочетатÊматериалитеÊзаÊнашияÊблажен,Ê
заÊ даÊ сеÊ запознаемÊ ощеÊ повечеÊ сÊ него,Ê особеноÊ сега,Ê когатоÊ щеÊ
чествамеÊ годишнатаÊ наÊ неговотоÊ мъченичествоÊ (11Ê ноемвриÊ
1952г).
ВÊ разделаÊ литургииÊ иÊ молитвиÊ можетеÊ даÊ намеретеÊ МолитваÊ
„ОтчеÊнаш“ÊнаÊразличниÊезици,ÊкатоÊтекстÊиÊаудиоÊзапис.ÊИмаÊяÊ
иÊ наÊ арамейскиÊ (езикътÊ говоренÊ отÊ Исус)Ê наÊ фонаÊ наÊ чудеснаÊ
мелодия.
ВÊ разделътÊ „ЗаÊ енорията“Ê щеÊ намеритеÊ книгатаÊ сÊ песни,Ê аÊ
няколкоÊотÊтяхÊиÊсÊаудио.ÊСÊвреметоÊщеÊзапишемÊиÊкачимÊаудиоÊ
записÊ наÊ всичкиÊ песни.Ê „Който пее,Ê се моли два пъти“Ê (Св.Ê
Августин).
ДоÊдекемвриÊщеÊсаÊготовиÊиÊтекстоветеÊнаÊутрините,ÊвечернитеÊ
молитвиÊиÊкомпиета,ÊкактоÊиÊчетиватаÊзаÊлитургиите.
ДостаÊсаÊхората,ÊкоитоÊсеÊвключатÊвÊнашияÊсайтÊзаÊдаÊмолят.
ПредлагамÊ наÊ всичкиÊ васÊ даÊ сеÊ молимÊ всекиÊ денÊ утриннаÊ иÊ
вечернаÊмолитва,ÊзащотоÊниеÊхристиянитеÊтрябваÊдаÊосновавамеÊ
нашатаÊвяраÊнаÊмолитвата.
СамияÊИсусÊеÊпримерÊзаÊнас:
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ЩоÊеÊмолитва?
МолитватаÊеÊиздиганетоÊнаÊдушатаÊкъмÊБогÊилиÊмолбаÊкъмÊБогÊ
заÊблага,ÊсъответстващиÊнаÊНеговатаÊволя.ÊТяÊеÊвинагиÊБожиÊ
дар,ÊкойтоÊидваÊнаÊсрещаÊсÊчовека.ÊХристиянскатаÊмолитваÊеÊ
личнатаÊиÊживаÊвръзкаÊнаÊБожиитеÊчадаÊсÊтехнияÊбезкрайноÊ
добърÊОтец,ÊсÊНеговияÊСинÊИсусÊХристосÊиÊсъсÊСветиÊДух,Ê
койтоÊобитаваÊсърцатаÊим.

ЗащоÊвсичкиÊсаÊпризваниÊкъмÊмолитва?
ЗащотоÊименноÊБог,Êпърви,ÊчрезÊСътворениетоÊизвикваÊвсякоÊ
съществоÊотÊнищото,ÊиÊдориÊиÊследÊпадението,ÊчовекÊ
продължаваÊдаÊеÊспособенÊдаÊразпознаваÊсвояÊСъздателÊиÊ
запазваÊжеланиетоÊзаÊТози,ÊКойтоÊгоÊеÊповикалÊкъмÊ
съществуване.ÊВсичкиÊрелигииÊиÊособеноÊцялатаÊисторияÊнаÊ
СпасениетоÊсвидетелстватÊзаÊтоваÊжеланиеÊуÊчовекаÊзаÊБог.ÊАлаÊ
БогÊеÊпървият,ÊкойтоÊнеуморноÊпривличаÊвсекиÊчовекÊкъмÊ
тайнственатаÊсрещаÊвÊмолитвата.
МолитватаÊеÊнапълноÊоткритаÊиÊосъщественаÊвÊИсус
ОтÊкогоÊИсусÊсеÊнаучиÊдаÊсеÊмоли?
Исус,ÊсъсÊСвоетоÊчовешкоÊсърце,ÊсеÊнаучиÊдаÊсеÊмолиÊотÊСвоятаÊ
майкаÊиÊотÊеврейскатаÊтрадиция.ÊНоÊНеговатаÊмолитваÊбликаÊотÊ
многоÊпо-таенÊизвор,ÊзащотоÊеÊвечниятÊСинÊБожи,ÊКойтоÊвÊ
святатаÊчовешкаÊсъщностÊотправяÊкъмÊСвояÊОтецÊсъвършенатаÊ
синовнаÊмолитва.

КогаÊсеÊмолиÊИсус?
ЕвангелиетоÊпоказваÊчестоÊИсусÊвÊмолитва.ÊВиждамеÊГоÊдаÊсеÊ
уединяваÊзаÊмолитваÊдориÊпрезÊнощта.ÊМолиÊсеÊпредиÊ
решителнитеÊмоментиÊнаÊСвоятаÊмисияÊилиÊтазиÊнаÊапостолите.Ê
Всъщност,ÊцелиятÊМуÊживотÊеÊмолитва,ÊзащотоÊеÊвÊпостоянноÊ
общениеÊнаÊлюбовÊсÊОтец.
КакÊсеÊмолиÊИсусÊвÊСвоетоÊстрадание?
МолитватаÊнаÊИсусÊприÊскръбтаÊМуÊвÊГетсиманскатаÊградинаÊиÊ
последнитеÊМуÊдумиÊнаÊКръстаÊразкриватÊдълбочинатаÊнаÊ
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НеговатаÊсиновнаÊмолитва.ÊИсусÊосъществяваÊлюбящияÊ
замисълÊнаÊОтецÊиÊпоемаÊвърхуÊСебеÊСиÊвсичкиÊтерзанияÊнаÊ
човечеството,ÊвсичкиÊмолбиÊиÊходатайстваÊотÊисториятаÊнаÊ
Спасението.ÊТойÊгиÊпредставяÊнаÊОтец,ÊКойтоÊгиÊприемаÊиÊ
изпълнява,ÊкатоÊвъзкресяваÊИсусÊотÊмъртвите,ÊнадвишавайкиÊ
всякаÊнадежда.
КакÊниÊучиÊИсусÊдаÊсеÊмолим?
ИсусÊниÊучиÊдаÊсеÊмолимÊнеÊсамоÊсÊмолитвата Отче наш,ÊноÊиÊсÊ
примераÊнаÊСвоятаÊмолитва.ÊТакаÊосвенÊсъдържаниетоÊТойÊниÊ
показваÊкакваÊнагласаÊеÊнеобходимаÊзаÊвсякаÊистинскаÊмолитва:Ê
чистотаÊнаÊсърцето,ÊкоетоÊтърсиÊЦарствотоÊиÊпрощаваÊнаÊ
враговетеÊси;ÊдръзкоÊиÊсиновноÊдоверие,ÊотиващоÊотвъдÊонова,Ê
коетоÊчувствамеÊиÊразбираме;Êбдителност,ÊкоятоÊпредпазваÊ
ученикаÊотÊизкушение.
ЗащоÊмолитватаÊниÊеÊдействена?
МолитватаÊниÊеÊдействена,ÊзащотоÊеÊединенаÊвъвÊвяратаÊсÊтазиÊ
наÊИсус.ÊЧрезÊНегоÊхристиянскатаÊмолитваÊсеÊпревръщаÊвÊ
любовноÊобщениеÊсÊОтец.ÊЗатоваÊиÊниеÊможемÊдаÊпредставимÊ
молбитеÊсиÊпредÊБогÊиÊдаÊбъдемÊчути:Ê„Искайте,ÊиÊщеÊполучите,Ê
заÊдаÊбъдеÊрадосттаÊвиÊпълна“Ê(Иоан.Ê16:24).
КакÊсеÊмолиÊДеваÊМария?
МолитватаÊнаÊДеваÊМарияÊсеÊхарактеризираÊсÊнейнатаÊвяраÊиÊсÊ
великодушнотоÊотдаванеÊнаÊцялотоÊѝÊсъществоÊнаÊБог.ÊМайкатаÊ
наÊИсусÊеÊсъщоÊноватаÊЕва,Ê„МайкатаÊнаÊживите“.ÊТяÊсеÊмолиÊнаÊ
Исус,ÊнейнияÊСин,ÊзаÊнуждитеÊнаÊхората.

ÊÊÊÊÊ09ÊсептемвриÊ2022 ЗлаткаÊЙордановаÊГечева
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СестраÊТерезита

ОГЪН
ШестимаÊ душиÊ сеÊ оказалиÊ Ê случайноÊ заедноÊ вÊ
мрака,Ê вÊ мразовитаÊ нощÊ наÊ пустиненÊ остров.Ê
ВсекиÊ Ê ималÊ парчеÊ дървоÊ вÊ ръкатаÊ си.Ê НаÊ острова,Ê изгубенÊ вÊ
мъглитеÊнаÊСеверноÊмореÊнямалоÊдругаÊдървесина.
МеждуÊ тяхÊ слабÊ огънÊ бавноÊ угасвалÊ порадиÊ липсаÊ наÊ гориво.Ê
СтудътÊ ставалÊ всеÊ по-непоносим.Ê ВÊ групатаÊ ималоÊ жена,Ê
пламъкътÊ озарилÊ лицетоÊ наÊ тъмнокожÊ емигрант.Ê ЖенатаÊ гоÊ
забеляза.ÊТяÊстиснлаÊюмрукÊоколоÊсвоетоÊпарчеÊдърво.ÊЗащоÊдаÊ
сеÊ изразходваÊ дървотоÊи,Ê заÊ даÊ топлиÊ единÊ лентяй,Ê дошълÊ даÊиÊ
крадеÊхлябаÊиÊÊработата?ÊЧовекът,ÊкойтоÊстоялÊдоÊнея,ÊразпозналÊ
вÊ женатаÊ поддръжникÊ отÊ другаÊ партия.Ê Никога,Ê никогаÊ неÊ биÊ
пропилялÊ парчетоÊ сиÊ дървоÊ заÊ политическиÊ опонент.Ê ТретиятÊ
билÊ злеÊ облеченÊ иÊ омотанÊ вÊ мазноÊ палто,Ê криейкиÊ парчетоÊ сиÊ
дърво.Ê СъседътÊ муÊ съсÊ сигурностÊ бешеÊ богат.Ê ЗащоÊ трябваÊ даÊ
използваÊдървотоÊсиÊзаÊбезделникÊбогаташ?ÊБогаташътÊседялÊиÊ
мислелÊ заÊ имуществотоÊ си,Ê дветеÊ вили,Ê четиритеÊ колиÊ иÊ
значителнатаÊ сиÊ банковаÊ сметка.Ê БатериитеÊ наÊ телефонаÊ муÊ
билиÊ изтощени,Ê тойÊ трябвашеÊ даÊ запазиÊ парчетоÊ сиÊ дървоÊ наÊ
всякаÊ ценаÊ иÊ даÊ неÊ гоÊ ползваÊ заÊ тезиÊ мързеливиÊ иÊ неспособниÊ
хора.Ê ТъмнотоÊ лицеÊ наÊ имигрантаÊ сеÊ изкривилоÊ вÊ гримасаÊ наÊ
отмъщениеÊвÊслабатаÊсветлинаÊнаÊвечеÊугасващияÊогън.ÊСтискалÊ
здравоÊ юмрукÊ околоÊ парчетоÊ сиÊ дърво.Ê ЗнаеÊ добре,Ê чеÊ всичкиÊ
тезиÊбелиÊгоÊпрезират.ÊНикогаÊнеÊбиÊсложилÊпарчетоÊсиÊдървоÊвÊ
жараватаÊ наÊ огъня.Ê ПоследниятÊ членÊ наÊ тазиÊ групаÊ билÊ
тесногръдÊ иÊ подозрителенÊ тип.Ê НеÊ правелÊ нищоÊ безÊ печалба.Ê
„ТрябваÊдаÊмиÊплатятÊскъпоÊзаÊтоваÊпарчеÊдърво“,ÊпомислилÊсиÊ
той.
НаÊсутринтаÊгиÊнамерилиÊтака,ÊсъсÊстиснатиÊвÊюмруциÊпарчетаÊ
дърво,ÊнеподвижниÊвÊсмърттаÊотÊизмръзване.ÊУмрялиÊнеÊсамоÊотÊ
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студаÊнавън,ÊноÊнай-вечеÊотÊстудаÊвътреÊвÊдушитеÊим.
МожеÊ биÊ дориÊ въвÊ вашетоÊ семейство,Ê въвÊ вашатаÊ
енорийскаÊ общност,Ê средÊ васÊ имаÊ умиращÊ огън.Ê СъсÊ
сигурностÊ държитеÊ парчеÊ дървоÊ вÊ ръцетеÊ си...Ê КаквоÊ щеÊ
правитеÊсÊнего?ÊМислетеÊвнимателно!

ХрамовÊпразникÊ„светиÊПавелÊотÊКръста“
ТазиÊ годинаÊ щеÊ служимÊ празникаÊ наÊ енорията,Ê неделяÊ 16Ê
октомври.
НекаÊдаÊпочетемÊСветиÊПавелÊотÊКръста,ÊкойтоÊразбирайки,ÊчеÊ
грехътÊ наÊ човекаÊ зависиÊ отÊ забравянетоÊ наÊ БожиятаÊ любов,Ê
проявенаÊвÊРазпятието,Êпровъзгласи,ÊчеÊСтраданиятаÊнаÊИсусÊсаÊ
„най-великотоÊ иÊ най-величественотоÊ делоÊ наÊ божественатаÊ
любов…ÊчудотоÊнаÊБожиитеÊчудеса…ÊмореÊотÊлюбовÊиÊболка,ÊиÊ
най-ефективниятÊлекÊсрещуÊболестта.„
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