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О.ÊВалтерÊГорра 

  

ДаÊживеемÊРождествоÊХристовоÊ 
катоÊхристияни 

  

  

КакÊ можемÊ даÊ изживеемÊ СветотоÊ РождествоÊ ХристовоÊ катоÊ

християни? 

  

ИсусÊвъвеждаÊвÊнашетоÊежедневиеÊприсъствиетоÊнаÊБог,ÊкойтоÊ

ниÊобичаÊиÊискаÊдаÊниÊспаси:ÊнаÊРождествоÊХристовоÊтрябваÊдаÊ

сеÊ върнемÊ приÊ Бога,Ê даÊ сеÊ обърнемÊ къмÊ Бога,Ê даÊ сеÊ запитамеÊ

какÊ отговарямеÊ наÊ любовтаÊ наÊ БожияÊ Син,Ê койтоÊ еÊ роденÊ заÊ

нас.Ê НиеÊ смеÊ християни,Ê защотоÊ искамеÊ даÊ живеемÊ „новияÊ

животÊ вÊ Христос“.Ê РажданетоÊ наÊ ИсусÊ подновява,Ê нашетоÊ

съществуване,Ê тоÊ ниÊ каниÊ даÊ култивирамеÊ тозиÊ идеал:ÊИскамÊ

даÊ заживеяÊ новÊ животÊ вÊ любовÊ къмÊ ХристосÊ иÊ къмÊ нашитеÊ

братяÊиÊсестри. 

  

ЕдинÊ отÊ обичайнитеÊ стремежиÊ днесÊ еÊ даÊ неÊ остаряваме:Ê

кремове,Êлекарства,Êдиети,Êфизиотерапия,ÊоперацииÊиÊт.н.ÊБихÊ

искалÊдаÊизвикамÊнаÊвсички:Ê „ИстинскатаÊрецептаÊдаÊостанемÊ

младиÊ еÊ даÊ живеемÊ вÊ БожиятаÊ благодатÊ иÊ даÊ обичамеÊ ИсусÊ

ХристосÊ иÊ ближния!“Ê ФизическиÊ тялотоÊ ниÊ сеÊ разпадаÊ иÊ еÊ
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добреÊдаÊсеÊопитамеÊдаÊзабавимÊтозиÊфизиологиченÊпроцес.ÊНоÊ

винагиÊ трябваÊ даÊ останемÊ младиÊ поÊ духÊ иÊ даÊ знаемÊ какÊ даÊ

станемÊотновоÊдеца,ÊосъзнавайкиÊкатоÊдете,ÊчеÊвсичкоÊидваÊприÊ

насÊотÊБога,ÊготовиÊдаÊприемемÊдароветеÊнаÊИсус. 

  

ТоваÊеÊсмисълътÊнаÊРождествоÊХристово,ÊрелигиозенÊпразник,Ê

койтоÊ трябваÊ даÊ изживеем,Ê катоÊ възстановимÊ коренитеÊ наÊ

нашатаÊ вяраÊ сÊ молитваÊ иÊ тайнства,Ê участвайкиÊ вÊ службите,Ê

коитоÊ сеÊ провеждатÊ вÊ църквитеÊ тезиÊ дни.Ê Често,Ê поÊ времеÊ наÊ

коледнияÊсезон,ÊосъзнавамÊколкоÊмногоÊхораÊотиватÊнаÊизповедÊ

иÊ общуватÊ отÊ еднаÊ КоледаÊ доÊ друга,Ê отÊ единÊ ВеликденÊ доÊ

следващия!Ê ЗаÊживот,Ê категоричноÊ ориентиранÊ къмÊБога,Ê товаÊ

неÊеÊдостатъчно. 

  

ВÊнитоÊеднаÊрелигияÊБогÊнеÊеÊстаналÊчовек.ÊЕзическитеÊбоговеÊ

саÊтвърдеÊдалеч,ÊнеÊсеÊинтересуватÊотÊхората.ÊСамобитносттаÊнаÊ

християнствотоÊеÊвÊтова:ÊдаÊприближиÊБогаÊдоÊхоратаÊиÊхоратаÊ

доÊ Бога.Ê ИначеÊ биÊ билоÊ достатъчноÊ спазванетоÊ наÊ закона,Ê

традицията,Ê обредите.Ê ВместоÊ товаÊ християнствотоÊ изискваÊ

любовÊиÊподражаниеÊнаÊХристос,ÊобръщанеÊнаÊсърцето.ÊТрябваÊ

даÊ сеÊ върнемÊ къмÊ

християнскатаÊвяраÊиÊживот,ÊзаÊ

даÊ сеÊ освободимÊ отÊ егоизма,Ê

безразличиетоÊиÊпесимизма,ÊдоÊ

коитоÊ честоÊ ниÊ водятÊ

събитиятаÊотÊежедневието.ÊАкоÊ

гоÊ изживеемÊ добре,Ê РождествоÊ

ХристовоÊ еÊ силенÊ знакÊ заÊ

надеждаÊ иÊ оптимизъмÊ вÊ свят,Ê

койтоÊубиваÊвсякаÊнадежда.Ê 
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ЕтоÊняколкоÊфразиÊотÊпапаÊФранциск,ÊкоитоÊмогатÊ
даÊ ниÊ помогнатÊ даÊ сеÊ подготвимÊ заÊ СветотоÊ
РождествоÊХристовоÊиÊдаÊгоÊизживеемÊинтензивно: 
  

*ÊРождествоÊХристовоÊниÊпризоваваÊкъмÊтова:ÊдаÊотдадемÊславаÊ
наÊБога,ÊзащотоÊтойÊеÊдобър,ÊверенÊе,ÊмилостивÊе.ÊПожелавамÊнаÊ
тозиÊ денÊ всекиÊ даÊ разпознаеÊ истинскотоÊ лицеÊ наÊ Бог,Ê Отец,Ê
койтоÊниÊдадеÊИсус,ÊпожелавамÊнаÊвсекиÊдаÊпочувства,ÊчеÊБогÊеÊ
близо,Ê даÊ бъдеÊ вÊ НеговотоÊ присъствие,Ê даÊ ГоÊ обича,Ê даÊ ГоÊ
обожава. 

*Ê НекаÊ СветиятÊ ДухÊ озариÊ сърцатаÊ ниÊ днес,Ê заÊ даÊ можемÊ даÊ
разпознаемÊ вÊ МладенецаÊ Исус,Ê роденÊ въвÊ ВитлеемÊ отÊ ДеваÊ
Мария,Ê спасението,Ê даденоÊ отÊ БогаÊ наÊ всекиÊ единÊ отÊ нас,Ê наÊ
всекиÊчовекÊиÊнаÊвсичкиÊнародиÊпоÊземята. 

*ÊПророкÊИсаяÊказва:Ê„Хората,ÊкоитоÊходехаÊвÊтъмнина,ÊвидяхаÊ
голямаÊсветлина“.ÊВидяхаÊгоÊобикновенитеÊхора,ÊжелаещитеÊдаÊ
приематÊ БожияÊ дар,Ê напротив,Ê неÊ гоÊ видяхаÊ арогантните,Ê
гордите,Ê тези,Ê коитоÊ установяватÊ законитеÊ споредÊ личнитеÊ сиÊ
критерии,Ê онези,Ê коитоÊприематÊ отношениеÊнаÊ затвореност.ÊДаÊ
погледнемÊяслитеÊиÊдаÊсеÊпомолим,ÊкатоÊпомолимÊБогородица:Ê
„О,ÊМария,ÊпокажиÊниÊИсус!“. 

*Ê Там,Ê къдетоÊ сеÊ раждаÊ Бог,Ê сеÊ раждаÊ надеждата:Ê ТойÊ носиÊ
надежда.Ê КъдетоÊ сеÊ раждаÊ Бог,Ê тамÊ сеÊ раждаÊ мирът.Ê АÊ там,Ê
къдетоÊсеÊраждаÊмир,ÊвечеÊнямаÊмястоÊзаÊомразаÊиÊвойна. 

*ÊИсус,ÊБожиятÊСин,ÊСпасителятÊнаÊсвета,ÊсеÊродиÊзаÊнас.ÊТойÊеÊ
роденÊ въвÊ ВитлеемÊ отÊ девица,Ê изпълнявайкиÊ древнитеÊ
пророчества.ÊИметоÊнаÊдевицатаÊеÊМария,ÊмъжътÊйÊЙосиф.ÊТоваÊ
саÊ смирениÊ хора,Ê изпълнениÊ сÊ надеждаÊ вÊ БожиятаÊ доброта,Ê
коитоÊ приветстватÊ ИсусÊ иÊ гоÊ разпознават.Ê ТакаÊ СветиятÊ ДухÊ
просветиÊ витлеемскитеÊ пастири,Ê коитоÊ сеÊ втурнахаÊ къмÊ
пещератаÊиÊсеÊпоклонихаÊнаÊМладенеца. 

*Ê РадосттаÊ ниÊ уверява,Ê чеÊ посланието,Ê съдържащоÊ сеÊ вÊ
тайнствотоÊ тазиÊ вечер,Ê наистинаÊ идваÊ отÊ Бог.Ê НямаÊ мястоÊ заÊ
съмнение;Ê некаÊ гоÊ оставимÊ наÊ скептиците,Ê коитоÊ никогаÊ неÊ
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намиратÊ истинатаÊ самоÊ катоÊ поставятÊ подÊ съмнениеÊ разума.Ê
НямаÊмястоÊзаÊбезразличие,ÊкоетоÊвладееÊсърцетоÊнаÊтези,ÊкоитоÊ
неÊ могатÊ даÊ обичат,Ê защотоÊ сеÊ страхуватÊ даÊ неÊ загубятÊ нещо.Ê
ЦялатаÊ тъгаÊ еÊ прогонена,Ê защотоÊ дететоÊ ИсусÊ еÊ истинскиятÊ
утешителÊнаÊсърцето. 

*ÊСкъпоценниятÊдарÊнаÊРождествоÊХристовоÊеÊмирът,ÊаÊХристосÊ
еÊнашиятÊистинскиÊмир.ÊИÊХристосÊчукаÊнаÊсърцатаÊни,ÊзаÊдаÊниÊ
дадеÊмир,ÊмирÊнаÊдушата.ÊДаÊотворимÊвратитеÊзаÊХристос! 

*ÊГосподÊниÊповтаря:Ê„НеÊбойтеÊсе“.ÊКактоÊказахаÊангелитеÊнаÊ
овчарите:Ê"НеÊбойтеÊсе".ÊИÊазÊсъщоÊповтарямÊнаÊвсичкиÊвас:ÊНеÊ
сеÊстрахувайте!ÊНашиятÊБащаÊеÊтърпелив,ÊтойÊниÊобича,ÊтойÊниÊ
даваÊИсус,ÊзаÊдаÊниÊводиÊпоÊпътяÊниÊкъмÊобетованатаÊземя.ÊТойÊ
еÊсветлината,ÊкоятоÊосветяваÊтъмнината.ÊТойÊеÊмилост:ÊнашиятÊ
ОтецÊвинагиÊниÊпрощава.ÊТойÊеÊнашиятÊмир.ÊАмин 

*Ê ВÊ тазиÊ святаÊ нощ,Ê докатоÊ съзерцавамеÊ току-щоÊ роденияÊ иÊ
поставенÊ вÊ яслиÊ МладенецÊ Исус,Ê ниеÊ смеÊ поканениÊ даÊ
размишляваме.Ê КакÊ приветствамеÊ БожиятаÊ нежност?Ê ОставямÊ
лиÊ гоÊ даÊ меÊ достигне,Ê оставямÊ лиÊ гоÊ даÊ меÊ прегърнеÊ илиÊ муÊ
пречаÊдаÊсеÊдоближи?Ê„НоÊазÊтърсяÊГоспода“Ê–ÊбихмеÊмоглиÊдаÊ
отвърнем.Ê НоÊ най-важнотоÊ еÊ неÊ даÊ гоÊ търся,Ê аÊ тойÊ даÊ меÊ
потърси,ÊдаÊмеÊнамериÊиÊдаÊмеÊпогалиÊсÊлюбов.ÊТоваÊеÊвъпросът,Ê
койтоÊДететоÊниÊзадаваÊсамоÊсÊприсъствиетоÊси:ÊпозволявамÊлиÊ
БогÊдаÊмеÊобича? 

*ÊВÊ тозиÊ ден,Ê осветенÊотÊ евангелскатаÊ надежда,Ê коятоÊидваÊ отÊ
скромнатаÊ пещераÊ наÊ Витлеем,Ê призовавамÊ коледнияÊ дарÊ наÊ
радостÊ иÊ мирÊ заÊ всички:Ê заÊ децатаÊ иÊ възрастните,Ê заÊ младитеÊ
хораÊ иÊ семействата,Ê заÊ беднитеÊ иÊ маргинализираните.Ê Исусе,Ê
роденÊ заÊ нас,Ê утешиÊ изпитанитеÊ отÊ болестиÊ иÊ страдания;Ê некаÊ
подкрепиÊ онези,Ê коитоÊ сеÊ посвещаватÊ вÊ службаÊ наÊ най-
нуждаещитеÊсеÊбратяÊиÊсестри. 

*ÊРадосттаÊотÊРождествоÊХристовоÊеÊспециалнаÊрадост;ÊноÊтоваÊ
еÊ радост,Ê коятоÊнеÊ еÊ самоÊ заÊ тозиÊден,Ê тяÊ еÊ заÊ целияÊживотÊнаÊ
християнина.ÊТоваÊ еÊ спокойнаÊрадост,Ê коятоÊвинагиÊ съпътстваÊ
християнина. 
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*Ê Благодатта,Ê коятоÊ сеÊ явиÊ наÊ света,Ê еÊ Исус,Ê роденÊ отÊ ДеваÊ
Мария,Ê истинскиÊ човекÊ иÊ истинскиÊ Бог,Ê ТойÊ дойдеÊ вÊ нашатаÊ
история,ÊТойÊсподелиÊнашияÊпът.ÊТойÊдойдеÊдаÊниÊосвободиÊотÊ
тъмнинатаÊиÊдаÊниÊдадеÊсветлина.ÊВÊнегоÊсеÊпоявиÊблагодатта,Ê
милосттаÊиÊнежносттаÊнаÊОтец:ÊИсусÊеÊЛюбов,ÊстаналаÊплът. 

*Ê ПоÊ времеÊ наÊ пътуванетоÊ наÊ историятаÊ светлината,Ê коятоÊ
пронизваÊтъмнината,ÊниÊразкрива,ÊчеÊБогÊеÊОтецÊиÊчеÊНеговатаÊ
търпеливаÊвярностÊеÊпо-силнаÊотÊтъмнинатаÊиÊпокварата.ÊВÊтоваÊ
сеÊсъстоиÊанонсътÊнаÊРождественатаÊнощ. 

*ÊДнесÊсеÊродиÊБожиятÊсин:ÊвсичкоÊсеÊпроменя.ÊСпасителятÊнаÊ
светаÊидваÊ даÊ участваÊ вÊ нашатаÊ човешкаÊприрода,Ê ниеÊ вечеÊнеÊ
смеÊ самиÊ иÊ изоставени.Ê ДеватаÊ ниÊ предлагаÊ свояÊ СинÊ катоÊ
началоÊнаÊновияÊживот.ÊИстинскатаÊсветлинаÊидва,ÊзаÊдаÊосветиÊ
нашетоÊсъществуване,ÊчестоÊзатвореноÊвÊсянкатаÊнаÊгреха. 

*ÊТоваÊДетеÊниÊучиÊкаквоÊеÊнаистинаÊважноÊвÊживотаÊни.ÊТойÊеÊ
роденÊ вÊ бедносттаÊ наÊ света,Ê защотоÊ заÊ негоÊ иÊ семействотоÊ муÊ
нямаÊ мястоÊ вÊ хотел.Ê НамираÊ подслонÊ иÊ подкрепаÊ вÊ оборÊ иÊ сеÊ
поставяÊ вÊ хранилкаÊ заÊ животни.Ê ИÊ всеÊ пакÊ отÊ тазиÊ нищетаÊ
излизаÊ светлинатаÊ наÊ БожиятаÊ слава.Ê ПътятÊ наÊ истинскотоÊ
освобождениеÊиÊвечнотоÊизкуплениеÊзапочваÊоттукÊзаÊхоратаÊсÊ
обикновеноÊсърце. 
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ЕнцоÊБианки 

ДаÊживеешÊРождествоÊ
ХристовоÊиÊдаÊнеÊгоÊ
празнувашÊпоÊнавик 

 

ВÊ сезон,Ê вÊ койтоÊ универсалниÊ даровеÊ катоÊ мирÊ иÊ единство,Ê
доверчивоÊ съжителствоÊ иÊ солидарностÊ изглеждатÊ изгубениÊ вÊ
плетеницаÊотÊ страхове,ÊРождествоÊХристовоÊможеÊиÊ трябваÊдаÊ
бъдеÊмястото,ÊпривилегированиятÊмоментÊзаÊпрепотвърждаванеÊ
наÊ добратаÊ новинаÊ заÊ братствотоÊ наÊ тазиÊ земя,Ê БожияÊ дарÊ заÊ
добротоÊнаÊвсички,Êсъкровище,ÊкоетоÊпринадлежиÊсамоÊнаÊнегоÊ
иÊкоетоÊние,Êхората,ÊможемÊдаÊсподелямеÊсамоÊвÊсправедливост,Ê
мир,ÊвзаимноÊдоброжелателство. 

„ДориÊИсусÊ даÊ сеÊ еÊ раждалÊ хилядиÊ пътиÊ въвÊ Витлеем,Ê заÊ менÊ
нямаÊ полза,Ê акоÊ неÊ сеÊ еÊ родилÊ вÊ мен“!Ê ТазиÊфразаÊ наÊ мистикаÊ
АнджелоÊ СилезиоÊ ниÊ предизвикваÊ днесÊ повечеÊ отÊ всякога,Ê вÊ
сезон,Ê вÊ койтоÊ дориÊ изглежда,Ê чеÊ това,Ê коетоÊ празнувамеÊ наÊ
РождествоÊ Христово,Ê имаÊ многоÊ малкоÊ общоÊ сÊ тайнатаÊ наÊ
Въплъщението.ÊИÊвсеÊпакÊзаÊхристиянитеÊРождествоÊХристовоÊ
означаваÊ точноÊ това:Ê идванетоÊ наÊ БогÊ средÊ насÊ вÊ едноÊ бедно,Ê
слабо,Ê крехкоÊ детеÊ отÊ Витлеем.Ê ТоваÊ еÊ великатаÊ тайнаÊ наÊ
християнскатаÊ вяра:Ê БогÊ направиÊ човека,Ê БогÊ междуÊ нас!Ê НоÊ
товаÊсъщоÊеÊстрахотноÊсъобщение:ÊБогÊниÊеÊвъзлюбилÊдоÊстепенÊ
даÊ станемÊ това,Ê коетоÊ сме,Ê защотоÊ ниеÊ ставамеÊ това,Ê коетоÊ еÊ
Той. 

Християнинът,Ê осъзнавайкиÊ качествотоÊ сиÊ наÊ БожиеÊ дете,Ê
засилваÊмолитватаÊиÊпразнуванетоÊнаÊРождествоÊХристово.ÊНоÊ
тозиÊ подновенÊ религиозенÊ пламÊ оставаÊ напразен,Ê акоÊ
християнинътÊ неÊ дойдеÊ даÊ живееÊ иÊ даÊ сеÊ молиÊ заÊ РождествоÊ
ХристовоÊиÊакоÊсеÊограничиÊдаÊгоÊпразнуваÊпоÊнавикÊилиÊкатоÊ
догматичнаÊистина,ÊкоетоÊнеÊгоÊзасягаÊлично. 

ДаÊ празнувашÊ РождествоÊ ХристовоÊ неÊ означаваÊ даÊ сиÊ
припомняшÊфакт,ÊкойтоÊсегаÊеÊотнесенÊкъмÊмитичнотоÊминало,Ê
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нитоÊдаÊсеÊопитвашÊдаÊгоÊразберешÊинтелектуално,ÊаÊдаÊкажеш:Ê
днесÊ еÊ РождествоÊ Христово,Ê заÊ нас,Ê тук,Ê сега,Ê доÊ степенÊ даÊ
повтарямеÊ сÊ вяраÊ евангелскотоÊ слово:Ê „ДнесÊ ниÊ сеÊ родиÊ
Спасител,ÊХристосÊГоспод“Ê(вж.ÊЛукаÊ2:11).ÊНеÊеÊдостатъчноÊдаÊ
размишлявамеÊвърхуÊРождественотоÊсъбитие,ÊнеобходимоÊеÊдаÊ
гоÊ „видим“,ÊдаÊбъдемÊвъвлечениÊвÊнегоÊ сÊцялотоÊсиÊсъщество:Ê
пророкÊ СофонийÊ сеÊ обръщаÊ къмÊ хоратаÊ сÊ думите:Ê „Ликувай,Ê
дъщеÊСионова!Êтържествувай,ÊИзраилю!ÊвеселиÊсеÊиÊрадвайÊсеÊ
отÊ всеÊ сърце,Ê дъщеÊ Иерусалимова!Ê ...Ê ..Ê Господ,Ê БогÊ твой,Ê еÊ
посредÊтебе:ÊТойÊеÊсиленÊдаÊтеÊспаси;ÊщеÊсеÊразвеселиÊзаÊтебеÊсÊ
радост,ÊщеÊ бъдеÊ милостивÊ поÊ любовтаÊСи,ÊщеÊ тържествуваÊ заÊ
тебеÊсÊпесниÊ”Ê (вж.ÊСоф.Ê3,14,16).ÊТоваÊеÊРождествоÊХристово:Ê
Бог,Ê койтоÊ танцуваÊ отÊ радостÊ иÊ обгръщаÊ човечеството,Ê кактоÊ
правиÊ любовникÊ сÊ момиче.Ê ПразнуванетоÊ наÊ РождествоÊ
ХристовоÊозначаваÊдаÊприемемÊдараÊнаÊБог,ÊКойтоÊсеÊдаряваÊнаÊ
човечеството,ÊнаÊнас,ÊиÊдаÊотговоримÊсÊрадост,ÊтанцувайкиÊпредÊ
радосттаÊнаÊ Бог,Ê който,Ê ставайкиÊчовек,Ê достигаÊ човечеството,Ê
обичаноÊкатоÊневеста.ÊРождествоÊХристовоÊеÊсъбитието,ÊвÊкоетоÊ
Бог,ÊвÊражданетоÊнаÊдете,ÊниÊдаваÊСвоетоÊслово,ÊстаналоÊплътÊиÊ
въвÊвъплъщениетоÊниÊсеÊпроявява,ÊпоказваÊСебеÊСи,ÊсъобщаваÊ
всичкоÊ наÊ всякоÊ човешкоÊ съществоÊ иÊ приемаÊ цялатаÊ
„човечност“. 

РазбираÊ се,Ê товаÊ известиеÊ сеÊ правиÊ наÊ християните,Ê коитоÊ вÊ
покорствотоÊнаÊвяратаÊзнаятÊкакÊдаÊприематÊидванетоÊвÊсветаÊнаÊ
Бога,ÊкойтоÊставаÊплът,ÊкойтоÊставаÊчовек. 

ТоваÊ обачеÊнеÊ еÊ привилегия,Ê аÊ радикаленÊкомпромисÊ сÊБога,Ê аÊ
същоÊиÊсÊчовечеството.ÊВсъщностÊнашетоÊРождествоÊХристовоÊ
сеÊслучваÊмеждуÊпървотоÊидване,ÊобявеноÊсамоÊзаÊпастиритеÊотÊ
Витлеем,Ê заÊ бедните,Ê коитоÊ очаквахаÊ спасението,Ê донесеноÊ отÊ
Месията,ÊиÊвторотоÊидване,ÊкоетоÊщеÊвключваÊвсичкиÊчовешкиÊ
същества,Ê отÊ всякоÊ времеÊ иÊ място,Ê всичкиÊ отÊ сътворението,Ê
универсалносттаÊ наÊ съществата.Ê НаÊ РождествоÊ ХристовоÊ БогÊ
предадеÊ себеÊ си,Ê заÊ даÊ включиÊ цялотоÊ човечествоÊ вÊ планаÊ заÊ
всеобщоÊ спасениеÊ иÊ товаÊ обхващаÊ всичкиÊ онези,Ê наÊ коитоÊ
събитиетоÊеÊбилоÊсъобщеноÊсÊвяра. 
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СледователноÊ всякаÊ християнскаÊ общност,Ê когатоÊ празнуваÊ
РождествоÊХристово,ÊтрябваÊдаÊстанеÊабсолютноÊкрасноречиваÊ
дориÊ заÊ тези,Ê коитоÊ неÊ сеÊ наричатÊ християниÊ илиÊ коитоÊ неÊ
практикуватÊотÊизвестноÊвреме… 

ВъпросътÊ еÊ даÊ преживеемÊ РождественитеÊ празнициÊ поÊ такъвÊ
начин,Ê чеÊ християнскатаÊ радостÊ иÊ посланиетоÊ заÊ помирениеÊ иÊ
мир,ÊкоитоÊЕмануилÊдонесе,ÊдаÊдостигнатÊдоÊвсичкиÊиÊдаÊбъдеÊ
провъзгласенаÊдобратаÊвестÊзаÊ„мирÊнаÊземятаÊнаÊхората,ÊкоитоÊ
ГосподÊобича“. 

НеÊ ставаÊ думаÊ заÊ общуване,Ê направеноÊ простоÊ сÊ думи,Ê ставаÊ
думаÊзаÊобщностенÊ„опит“,ÊкойтоÊдостигаÊдоÊбратятаÊиÊсестритеÊ
вÊчовечеството. 

ВÊ сезон,Ê вÊ койтоÊ универсалниÊ даровеÊ катоÊ мирÊ иÊ единство,Ê
доверчивоÊ съжителствоÊ иÊ солидарностÊ изглеждатÊ изгубениÊ вÊ
плетеницаÊотÊстрахове,ÊРождествоÊХристовоÊможеÊиÊтрябваÊдаÊ
бъдеÊмястото,ÊпривилегированиятÊмоментÊзаÊпрепотвърждаванеÊ
наÊ добратаÊ новинаÊ заÊ братствотоÊ наÊ тазиÊ земя,Ê БожияÊ дарÊ заÊ
благотоÊнаÊвсички,Êсъкровище,ÊкоетоÊпринадлежиÊсамоÊнаÊнегоÊ
иÊкоетоÊние,Êхората,ÊможемÊдаÊсподелямеÊсамоÊвÊсправедливост,Ê
мир,ÊвзаимноÊдоброжелателство. 
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ПетÊстъпкиÊзаÊизживяванеÊнаÊ 

истинскотоÊзначениеÊнаÊРождествоÊХристово 

ВсякаÊгодинаÊРождествоÊХристовоÊеÊсветлаÊточка.ÊКъщи,ÊулициÊ
иÊосветениÊвитриниÊниÊнапомнятÊзаÊтова,ÊноÊнеÊразкриватÊкаквоÊ
означава.ÊЗаÊмнозинаÊтоваÊеÊпростоÊвремеÊзаÊпочивка,ÊраздаванеÊ
наÊ подаръциÊ илиÊ чаканеÊ даÊ гиÊ получат.Ê НякоиÊ хораÊ можеÊ даÊ
кажат,ÊчеÊтоваÊеÊпразникÊзаÊдаÊсеÊпомниÊражданетоÊнаÊчовекÊнаÊ
имеÊИсусÊХристос.ÊЗаÊдругиÊКоледаÊеÊпростоÊрождениятÊденÊнаÊ
Исус. 

РождениятÊ празникÊ навлизаÊ вÊ християнскияÊ календарÊ многоÊ
късно,ÊпрезÊ354Ê г.Ê сл.ÊХр.,Ê сÊимператорÊКонстантин.ÊВсъщностÊ
презÊ първитеÊ вековеÊ християнитеÊ неÊ саÊ ималиÊ другÊ празникÊ
освенÊ Великден,Ê койтоÊ еÊ билÊ наричанÊ „ДенÊ наÊ слънцето“,Ê
защотоÊнапомнялÊзаÊвъзкресениетоÊнаÊХристос.ÊВÊминалотоÊнаÊ
25Ê декемвриÊ вÊ РимÊ сеÊ празнуваÊ зимнотоÊ слънцестоенеÊ иÊ
наближаващияÊ пролетенÊ празник.Ê ТоваÊ еÊ празник,Ê
характеризиращÊ сеÊ сÊ неудържимаÊ радост,Ê защотоÊ слънцетоÊ
отновоÊ започваÊ даÊ грее.Ê ХристиянитеÊ взематÊ тозиÊ езическиÊ
празник,Ê защотоÊсмятатÊИсусÊ заÊ слънцето,Ê коетоÊдойдеÊотгоре,Ê
заÊ даÊ просветиÊ онези,Ê коитоÊ саÊ вÊ тъмнинаÊ иÊ вÊ сянкатаÊ наÊ
смъртта. 

НоÊкакваÊеÊстойносттаÊнаÊРождествоÊХристово? 

ТоваÊниÊобясняватÊритуалите,ÊкоитоÊизпълнявамеÊвсякаÊгодина.Ê
РитуалътÊпредаваÊсъдържание,ÊноÊнеÊеÊцелта. 

РазменямеÊ пожеланияÊ „ВеселаÊ Коледа“,Ê безÊ честоÊ даÊ знаемÊ
каквоÊсиÊпожелаваме.ÊПорадиÊтазиÊпричинаÊ„коледнотоÊпарти“Ê
можеÊдаÊ сеÊпревърнеÊвÊчистаÊформалност,ÊпростаÊиÊповтарящаÊ
сеÊтрадиция,ÊизживяванаÊпоÊповърхностенÊиÊсветскиÊначин. 

ДобреÊ еÊ даÊ припомнимÊ иÊ уточним,Ê чеÊ РождествоÊ ХристовоÊ
означаваÊ "раждане".Ê ПожелавайкиÊ сиÊ веселаÊ Коледа,Ê
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пожелавамеÊ сиÊ "честитоÊ раждане".Ê ВсекиÊ денÊ трябваÊ даÊ сиÊ
напомняме,ÊчеÊеÊнуженÊживот,ÊзаÊдаÊобичашÊживота. 

ИзворътÊ наÊ животаÊ еÊ зареденÊ сÊ постояннаÊ промяна.Ê ВÊ товаÊ
време,Ê когатоÊ смеÊ проектираниÊ даÊ сеÊ реализирамеÊ външно,Ê еÊ
добреÊ даÊ приветствамеÊмалкоÊ празнота,Ê тишина.Ê ЗаÊ даÊ сеÊ родиÊ
отново,ÊчовекÊнеÊтрябваÊдаÊбягаÊотÊсебеÊси,ÊаÊдаÊприемаÊпаденияÊ
иÊпровали.ÊНовотоÊвинагиÊвъзникваÊвърхуÊтова,ÊкоетоÊсмеÊбили,Ê
дориÊ акоÊ вÊ някоиÊ случаиÊ отÊ миналотоÊ саÊ останалиÊ самоÊ
развалини.Ê ЖивотътÊ непрекъснатоÊ ражда,Ê трябваÊ даÊ следвашÊ
неговияÊ ритъм.Ê ТоваÊ еÊ непрекъснатаÊ смъртÊ наÊ стариÊ баланси,Ê
начиниÊнаÊмислене,Êнагласи,ÊзаÊдаÊсеÊстимулиратÊумаÊиÊсърцетоÊ
даÊсеÊпрераждатÊсÊновиÊизбори,ÊновиÊмотивации,ÊновиÊинтереси. 

ДругÊтипиченÊ„коледенÊритуал“ÊеÊсъбиранетоÊ съсÊсемейството,Ê
околоÊ масата,Ê къдетоÊ можемÊ даÊ преоткриемÊ вкусоветеÊ наÊ
хранитеÊ отÊ нашитеÊ традиции.Ê ВÊ семействотоÊ ниеÊ същоÊ
преоткривамеÊчувствотоÊиÊнуждатаÊотÊпринадлежност,ÊкоитоÊниÊ
помагатÊ даÊ преодолеемÊ самотата.Ê СъздаванетоÊ наÊ домÊ същоÊ еÊ
красотатаÊ иÊ радосттаÊ даÊ сиÊ казвашÊ даÊ споделяшÊ опитÊ иÊ
постигнатияÊ напредък.Ê НикогаÊ нямаÊ даÊ наречемÊ офисÊ илиÊ
училищеÊ дом,Ê защотоÊ вÊ домоветеÊ нямаÊ официалниÊ жестове,Ê аÊ
самоÊ жестовеÊ наÊ познаване,Ê коитоÊ предлагатÊ атмосфераÊ наÊ
общениеÊ иÊ приемане.Ê ДаÊ сиÊ уÊ домаÊ означаваÊ даÊ имашÊ
внимателноÊ сърцеÊ иÊ ум,Ê даÊ отворишÊ душатаÊ си,Ê безÊ даÊ
спестявашÊзаÊнуждитеÊиÊстраданиятаÊнаÊхората,ÊнаÊонези,ÊкоитоÊ
срещашÊ поÊ времеÊ наÊ пътуванетоÊ си,Ê иÊ предиÊ всичкоÊ наÊ тези,Ê
коитоÊ живеятÊ доÊ теб.Ê ОсъзнайтеÊ колкоÊ важнаÊ еÊ билаÊ заÊ васÊ
помощтаÊ наÊ другите,Ê наÊ вашетоÊ семействоÊ вÊ определениÊ
моменти,ÊзащотоÊможеÊбиÊнеÊбихтеÊсеÊсправилиÊсами. 

ДругÊколеденÊобичайÊеÊразмянатаÊнаÊподаръци.ÊПривилегированÊ
начинÊдаÊ съчувстватеÊ наÊ хората,Ê коитоÊ срещатеÊиÊ саÊ виÊ скъпи.Ê
КогатоÊноситеÊподарък,ÊвиеÊискатеÊдаÊпочететеÊчовека,ÊкойтоÊгоÊ
получава,Ê иÊ посрещането,Ê коетоÊ виÊ еÊ предложено.Ê РадосттаÊ еÊ
споделенаÊвÊтозиÊобменÊиÊакоÊсеÊзамислите,ÊможетеÊдаÊпознаете,Ê



11 

чеÊпритежаватеÊсамоÊтова,ÊкоетоÊдавате,Êтова,ÊкоетоÊпазите,ÊнеÊ
притежавате,ÊноÊтоÊвиÊпритежава. 

НаÊРождествоÊХристовоÊукрасявамеÊдомоветеÊсиÊсъсÊсветлини,Ê
поставямеÊ свещи,Ê светлинниÊ точки,Ê защотоÊ светлинатаÊ еÊ
символÊ наÊ любовÊ иÊ мир.Ê ВсичкиÊ имамеÊ желаниеÊ заÊ мир.Ê
Качество,Ê коетоÊ всичкиÊ ниеÊ можемÊ иÊ искамеÊ даÊ имамеÊ катоÊ
посокаÊиÊдаÊнамеримÊвÊсебеÊси. 

ОтворетеÊсърцетоÊсиÊзаÊистинскатаÊсветлина:Êсветлината,ÊкоятоÊ
можеÊдаÊниÊосветиÊиÊпреобрази,ÊакоÊсеÊродиÊвÊнас,ÊсветлинатаÊ
наÊ доброто,Ê коетоÊ побеждаваÊ злото,Ê наÊ любовта,Ê коятоÊ
побеждаваÊомразата,ÊнаÊживота,ÊкойтоÊпобеждаваÊсмъртта. 

ПървитеÊстъпкиÊкъмÊсветлината 

1.Ê ТъмнинатаÊ никогаÊ неÊ еÊ побеждавалаÊ светлината;Ê неÊ йÊ
позволявайтеÊдаÊвиÊ завладее,Ê защотоÊтяÊнеÊ еÊ последнатаÊдума,Ê
дориÊвÊизпитания,ÊвÊболести,ÊвÊнесправедливост.ÊСветлинатаÊеÊ
Христос. 

2.Ê НеÊ бъдетеÊ дългоÊ разтревожениÊ илиÊ сÊ натъженоÊ сърце,Ê имаÊ
рискÊ даÊ изключитеÊ светлинатаÊ наÊ очитеÊ си,Ê защотоÊ
негодуваниетоÊилиÊпреценкатаÊнаÊумаÊвиÊнадделяват.ÊХристосÊеÊ
утешението. 

3.ÊНамеретеÊкрасотатаÊиÊрадосттаÊотÊсподелянето.ÊОбщносттаÊеÊ
основанаÊвърхуÊХристос. 

4.ÊАкоÊ работитеÊ съсÊ смирение,Ê постоянствоÊ иÊ решителностÊ заÊ
добротоÊнаÊвсичкиÊхора,ÊвашатаÊсветлинаÊщеÊбъдеÊвидимаÊиÊщеÊ
бъдеÊнаистинаÊдобреÊдошла.ÊПокажиÊХристос,ÊКойтоÊеÊвÊтебе. 

5.ÊСърце,ÊпримиреноÊсÊминалотоÊси,ÊживееÊвÊмирÊсъсÊсебеÊсиÊиÊсÊ
другитеÊ създания:Ê тоÊ еÊ новаÊ светлина.Ê Прощавай,Ê кактоÊ БогÊ
прощава. 
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oтÊVaticanÊNews 

ВÊКатедралнияÊхрамÊ„Св.ÊПавелÊотÊКръста“Ê
вÊградÊРусеÊбеÊмонтиранаÊ 

РождественскатаÊпещера. 
 

ТяÊеÊсÊвпечатляващитеÊразмериÊотÊ12Êм.ÊдължинаÊиÊединÊметърÊ
ширина.ÊВÊ църкватаÊ вÊ Русе,Ê аÊ иÊ вÊНикополскияÊ диоцез,Ê товаÊ еÊ
най-голяматаÊ строенаÊ досегаÊ пещера.Ê ВÊ неяÊ еÊ представенаÊ
възстановкаÊ наÊ ВитлеемÊ катоÊ селище,Ê вÊ коетоÊ хоратаÊ вършатÊ
своитеÊ ежедневниÊ задължения,ÊимаÊмногоÊдвижещиÊсеÊчастиÊиÊ
фигури,Ê аÊ центърÊ наÊ композициятаÊ еÊ РождественскатаÊ яслаÊ сÊ
ДеваÊМария,ÊСв.ÊЙосифÊиÊмалкиятÊИсус.ÊВернитеÊотÊенорияÊ"Св.Ê
ПавелÊ отÊ Кръста"Ê саÊ участвалиÊ активноÊ вÊ изработванетоÊ наÊ
всичкиÊчастиÊиÊфигуриÊвÊкомпозицията.ÊТринадесетÊсемейства,Ê
заедноÊ сÊ енористаÊ отецÊ ВалтерÊ ГорраÊ иÊ с.Ê ЙолантаÊ Галах,Ê саÊ
планиралиÊиÊизготвилиÊ възстановкатаÊ наÊ РождествоÊХристово.Ê
НачалотоÊ наÊАдвентаÊ еÊмногоÊ специалноÊ времеÊ иÊ БогÊ ниÊ водиÊ
чрезÊ своетоÊ СловоÊ вÊ подготовкатаÊ заÊ РождествоÊ Христово,Ê
напомняÊ енорийскияÊ свещеникÊ наÊ КатедралатаÊ отецÊ ВалтерÊ
Горра,Ê катоÊнасърчаваÊ всичкиÊпрезÊтезиÊдниÊдаÊотделятÊповечеÊ
времеÊ заÊ молитва,Ê размишленияÊ върхуÊ БожиетоÊ словоÊ иÊ заÊ
участиеÊвÊбогослуженията.Ê 
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МартинаÊВестраете 

ПоÊпътяÊкъм 

РождественскатаÊпещера 
 

АдвентътÊ еÊ времеÊ наÊ очакване,Ê наÊ
радостнаÊ надеждаÊ иÊ подготовкаÊ заÊ
посрещанеÊнаÊТози,ÊкойтоÊидва. 

ПрисъствиетоÊ наÊ БогÊ вÊ нашияÊ животÊ неÊ еÊ самоÊ чрезÊ
Евхаристията,Ê ноÊ сеÊ проявяваÊ въвÊ всекиÊ моментÊ въвÊ всичко,Ê
коетоÊ сме,Ê въвÊ всичко,Ê коетоÊ правим,Ê въвÊ всякаÊ срещаÊ иÊ въвÊ
всякаÊразмяна. 

ЕтоÊкакÊмногоÊотÊнасÊрешихаÊтазиÊгодинаÊдаÊсъздадат,ÊвÊнашатаÊ
църкваÊ вÊ Русе,Ê различниÊ макети,Ê коитоÊ представятÊ ежедневниÊ
сцениÊотÊживота,ÊвъвÊвръзкаÊсÊетапитеÊнаÊнашатаÊподготовкаÊзаÊ
идванетоÊ наÊ Спасителя,Ê коитоÊ саÊ отварянеÊ наÊ сърцатаÊ ни,Ê
слушанеÊ иÊ вниманиеÊ къмÊ "Другия“,Ê общественаÊ работаÊ иÊ
взаимопомощ,ÊтайнствотоÊнаÊпрошкатаÊ-ÊстълбÊнаÊнашатаÊвяраÊ-Ê
иÊ нашетоÊ ходенеÊ доÊ РождественаÊ пещера,Ê къдетоÊ сÊ
развълнуваноÊ сърцеÊ щеÊ сеÊ оставимÊ даÊ бъдемÊ обитаваниÊ отÊ
утешителнотоÊиÊлюбящоÊприсъствиеÊнаÊДетето-Бог 

КактоÊ приÊ всякоÊ новоÊ раждане,Ê първоÊ трябваÊ даÊ отворимÊ
вратитеÊ наÊ сърцетоÊ сиÊ иÊ даÊ направимÊ мястоÊ заÊ товаÊ малкоÊ
съществоÊ вÊ процесÊ наÊ изграждане,Ê даÊ гоÊ обичамеÊ иÊ даÊ гоÊ
оставимÊдаÊрастеÊвÊнасÊвÊспокойствиеÊиÊдоверие.ÊДаÊсеÊзапитаме.Ê
КоеÊмястоÊсъмÊспособенÊдаÊдарявамÊнаÊДетето-БогÊвÊживотаÊсиÊ
днес? 

ВсякаÊ добраÊ новинаÊ сеÊ обявяваÊ иÊ споделя,Ê именноÊ катоÊ сеÊ
грижимÊзаÊДругия,ÊвслушвамеÊсеÊиÊгоÊпосрещамеÊщедро,ÊниеÊщеÊ
муÊпомогнемÊдаÊрастеÊиÊдаÊсеÊизправи.ÊВсекиÊимаÊсвоетоÊмястоÊ
наÊшахматнатаÊдъскаÊнаÊживота,ÊноÊзаедноÊсмеÊсилни,ÊможемÊдаÊ
напредваме,Ê даÊ сиÊ помагамеÊ иÊ даÊ сеÊ подкрепяме,Ê вÊ духÊ наÊ
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истинскаÊиÊискренаÊлюбов. 

ВремеÊ наÊ молитваÊ иÊ обръщане,Ê АдвентътÊ ниÊ предлагаÊ всякаÊ
годинаÊвъзможносттаÊдаÊукрепимÊвяратаÊси,ÊдаÊсеÊдоближимÊдоÊ
Господ,Ê даÊ МуÊ предложимÊ по-голямоÊ мястоÊ вÊ животаÊ си,Ê ноÊ
трябваÊ даÊ сеÊ потопимÊвÊ „ЖиватаÊ вода“Ê иÊ сеÊ оставимÊ даÊ бъдемÊ
завладениÊотÊБожиятаÊбезкрайнаÊмилост,ÊкоятоÊследÊтоваÊщеÊниÊ
позволиÊдаÊвървимÊпоÊСвещенияÊпът,ÊкойтоÊниÊводиÊкъмÊНего,ÊиÊ
поÊ тозиÊ начинÊ даÊ сеÊ присъединимÊ къмÊ множествотоÊ отÊ онези,Ê
коитоÊ саÊ наÊ път,Ê укрепениÊ отÊ това,Ê чеÊ смеÊ работилиÊиÊживелиÊ
тритеÊ богословскиÊ добродетелиÊ наÊ Вяра,Ê НадеждаÊ иÊ
МилосърдиеÊ. 

ТогаваÊщеÊможемÊдаÊсеÊ
поклонимÊпредÊДетето-
БогÊиÊдаÊмуÊпредложимÊ
злато,ÊтамянÊиÊсмирнаÊсÊ
обновеноÊ сърце,Ê
свободноÊ отÊ всякакваÊ
вина,Ê всякоÊ съжаление,Ê
всякакъвÊстрах. 

НекаÊ тазиÊ КоледаÊ бъдеÊ
денÊ наÊ празникÊ иÊ
споделенаÊ радост,Ê мирÊ
иÊ любовÊ заÊ всекиÊ отÊ
вас. 
 

ВÊ изработванетоÊ наÊ всичкиÊ частиÊ вÊ композициятаÊ саÊ
участвалиÊактивно: 

ДаниелаÊФедева,ÊМартинеÊ ВестраетеÊ иÊИванÊ Иванов,Ê ПенкаÊ иÊ
РашкоÊ Сиромахови,Ê ТоткаÊ Иванова,Ê МарияÊ иÊ ВелизарÊ
Проданови,ÊДианаÊКючукова,ÊЛуисÊиÊАмелияÊСентено,ÊС.ÊЙолаÊ
Галач,Ê О.Ê ВалтерÊ Горра,Ê ПавлинаÊ иÊ ЙонатанÊ иÊ ВалериÊ
Миндендорф,ÊАниÊКонстантинова,ÊЧавдарÊГеоргиев,ÊСилвияÊ иÊ
ЗбигниевÊКуровски. 
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13ÊноемвриÊ2022Ê 

Кръщение 

наÊВенимир 

ВÊ неделята,Ê когатоÊ
празнувахмеÊ 70Ê годиниÊ отÊ
МъченичествотоÊ наÊ блаженияÊ
ЕвгенийÊ Босилков,Ê товаÊ
кръщениеÊ имаÊ голямоÊ
значение,Ê свързаноÊ сÊ думитеÊ
му:Ê 

„СледитеÊотÊнашатаÊкръвÊсаÊ
гаранцияÊ заÊ едноÊ прекрасноÊ
бъдещеÊ наÊ църкватаÊ вÊ
България“. 
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СестраÊТерезита 
  

БадемовотоÊдърво 
 

ВисокоÊ иÊ триумфално,Ê правоÊ нагореÊ иÊ
насоченоÊ къмÊ небето,Ê едноÊ бадемовоÊ дървоÊ
доминирашеÊ вÊ градината.Ê РадвашеÊ се,Ê когатоÊ

грациознитеÊкъдравиÊпапагалиÊсÊяркиÊцветовеÊиÊелегантнитеÊиÊ
величествениÊсинигериÊсеÊгонехаÊпоÊклонитеÊму.ÊПосрещашеÊсÊ
радостÊиÊкардаринкиÊиÊславеиÊиÊдругиÊпойниÊптици. 

НоÊединÊденÊеднаÊкачулатаÊкукувицаÊÊкацнаÊнаÊединÊотÊклонитеÊ
му.ÊПтицатаÊдолепиÊухоÊдоÊкоратаÊнаÊдървотоÊиÊусетиÊжуженетоÊ
наÊ малките,Ê ноÊ ненаситниÊ ларви,Ê коитоÊ изобилствахаÊ подÊ
кората.ÊТяÊзабиÊдългияÊсиÊизвитÊклюнÊвÊстволаÊнаÊбадемовотоÊ
дърво,ÊзапочнаÊдаÊкълвеÊларвитеÊиÊдаÊгиÊпоглъща. 

БадемовотоÊ дървоÊ изпаднаÊ вÊ мрачнаÊ тъга.Ê ТазиÊ отвратителнаÊ
птица,Ê коятоÊ ровешеÊ вÊ коратаÊ иÊ сÊ клюнаÊ сиÊ Ê разваляшеÊ
съвършенатаÊ йÊ красота,Ê бешеÊ наистинаÊ непоносима.Ê
ПревъзходнотоÊбадемовоÊдървоÊнаправиÊвсичко,ÊзаÊдаÊпрогониÊ
кукувицата,ÊкоятоÊнай-накрая,ÊединÊден,ÊсиÊотиде. 

ОтÊ тозиÊ моментÊ нататъкÊ малкитеÊ ларвиÊ успяхаÊ даÊ напълнеятÊ
спокойноÊ иÊ бавноÊ Ê окупирахаÊ целияÊ ствол.Ê ЕднаÊ вечерÊ силенÊÊ
поривÊ наÊ вятъраÊ бешеÊ достатъчен,Ê заÊ даÊ строшиÊ гордотоÊ
бадемовоÊдърво. 

АкоÊнякойÊÊ“успееÊдаÊвиÊвлезеÊподÊкожатаÊ",ÊпоказвайкиÊвиÊ
вашитеÊдефектиÊиÊнедостатъци,ÊнеÊсеÊсърдете.ÊБлагодаретеÊ
му. 


