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Молитва online
Изпрати ни твоето намерение 

fatima_pleven@abv.bg. 
Ще го поверяваме на Бог чрез 

застъпничество на Дева Мария от 
Фатима
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Да вярваш – какво означава 
това?

Този, който вярва, търси лич-
но отношение с Бога и е готов да 
вярва във всичко, което Бог му по-
казва (му открива) за Себе Си (150 
– 152/).

Началото на вярата често се 
съпътства от сътресение или без-
покойство. Човекът усеща, че ви-
димият свят и нормалният ход на 
нещата не изчерпват цялото съ-
ществуване. Той се усеща докоснат 
от тайнство. Той следва дирите, 
които го насочват към съществу-
ването на Бога и малко по малко 
се изпълва с доверие, за да се обърне 
към Него и да влезе в свободно обще-
ние с Него. В Евангелието на Йоан 
можем да прочетем: „Бога никой 
никога не е видял. Единородни-
ят Син, Който е в недрата на 
Отца, той го обясни.” (Йоан. 
1:18) Ето защо ние трябва да вяр-
ваме в Исус, Сина Божий, ако ис-
каме да знаем какво Бог иска да 
ни съобщи. Да вярваш, означава да 
дадеш съгласието си на Исус и да 
насочиш целия си живот към Него.

КАТОЛИЧЕСКО СПИСАНИЕ
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Всеки християнин знае, че в момента на кръщението е поучил дара на вярата. Този дар трябва да разви-

ваме с помощта на Божията благодат. Говорим за жива вяра, тоест не е достатъчно да знам или да вярвам, 

че Бог съществува, но желая да имам лично общение с Него. Вярата означава да приема Исус като моя Господ и 

спасител. Той е в центъра на моя живот. Когато човек има това отношение, в него се 

ражда се желание за молитва, с радост участва в Евхаристията и практи- к у в а 

другите тайнства като извор на Божиите благодати.

Папа Франциск в Краков през 2016 каза на младите: 

„Станете от удобните дивани“. Може би и ние създадохме 

наши „удобни дивани“, тоест едно изкуствено успоко-

ение на нашата съвест. Често казваме: „аз вярвам 

в Бог, чествам Рождество и Великден, имам 

икона вкъщи…“. Много често с това приключва 

практикуването на нашата вяра. Имаме нуж-

да от повече. Не можем да се съгласим с тези 

„успокоения“. Трябва да градим истинска връзка 

с Господа, присъствайки в общността, която е 

Църквата. 

Сещам се за нашите предци, които са страдали зара-

ди живата вяра. Те са пример, че гоненията не са ги уплашили, 

нито отдалечили от Бога. Ние днес имаме сво- бодата да изпо-

вядваме нашата вяра. Може би това, което 

ни преследва, е духовното безразличие. Нека 

този брой, който ви предлагаме, да помогне 

да се замислим как да развиваме посятото 

семе на вярата в нашите сърца в тайнство-

то Кръщение?

                                                JMB

- Вярвам ли в Бог стр. 4

- Защо вярвам в Бог? стр. 6

- Объркани във вярата стр. 8

- Набожността към Дева Мария стр. 10

- Непорочното Сърце Марийно стр. 12 СЪДЪРЖАНИЕ:

У В О Д 
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„Дай ми едно обичащо сърце и ще разбере какво Ти казвам. Дай ми едно неспокойно, 
горящо и странстващо сърце, което е жадно за любов в тази пустиня; едно сърце, 
което жадува за извора на живота във вечното Отечество и то ще разбере, що Ти 
говоря”

       (Св.Августин, слово 26,4 от „Тълкуване на Св. Евангелие от Йоан”)

„И така братя, като се 
осмеляваме да влизаме в не-
бесното светилище, чрез кръв-
та на Исус Христос по нов и 
жив път, нека да пристъпим 
с искрено сърце и пълна вяра, 
като очистим сърцата си от 
лукава съвест, защото вяра-
та е твърда увереност в онова, 
на което се надяваме, и убеде-
ност в онова, което не се виж-
да”  (Евр.10:19.22; 11:1). С тези 
чудни слова, в които се съдържа 
същността на християнската 
вяра, да прекрачим прага на 
живата ни вяра в Бог – Отец, 
Син и Свети Дух. Вярата не е 
чисто и просто религия – един 
човешки копнеж, едно въжде-
ление на духа към Бог, една 
човешка идея за отвъдния и 
недостъпен Бог. Вярата е пре-
ди всичко доверие и връзка с 
Бог – аз вярвам в Бога, но също 
аз вярвам и на Бога. Какво оз-
начава това? Ако прелистим 
страниците на Божието сло-
во, написано и предадено чрез 
книгите на Светото Писание, 
ние ще установим едно чудно 

откриване на Бога, започнало 
още в зората на човечеството; 
Бог, Който е Любов, желае да 
се открива постепенно на чове-
ка – открива се в сътворението 
на всичко, което съществува, 
открива се в избирането на 
Своя народ, открива се в слово-
то и живота на толкова све-
ти пророци, царе и обикновени 
хора в Стария завет и накрая 
се откри в един окончателен, 
завършен вид, като ни изпра-
ти Своя Син. Вярата ни учи, 
че Бог е близо до човека, макар 
и отвъден, той присъства и 
води човека, направлява живо-
та му чрез Своето провидение, 
Бог никога не е отсъстващ, а 
е винаги и навсякъде присъст-
ващ, близък до човека. И защо 
е това? Защото Бог знае, че 
човека, ако остане сам, ще ста-
не жертва на една страшна 
самота – самота, която идва 
със страданието, болката и 
болестта; самота, която взе-
ма най-страшната си форма 
в часа на смъртта; човека без 
Бог е едно обречено на самота, 

нещастно същество, без път в 
живота, без светлина в деня, 
без цел на съществуването, без 
никакъв смисъл на пребиваване 
в този свят. Може би именно 
поради тази страшна самота 
Бог е вложил при сътворява-
нето на човека едно желание в 
сърцето му, едно безпокойство 
в живота му, едно търсене на 
смисъл и посока: Кой съм аз? 
Откъде идвам и накъде оти-
вам? Какво ме очаква след този 
свят? Това желание за отговор 
на най-важните въпроси, кои-
то всеки от нас си задава, е из-
ключително голямо и надхвър-
ля човешките ни възможности 
за отговор ‒ на помощ ни идва 
Бог, Който ни се открива и ни 
отговаря на тези въпроси, но 
желае да го стори с нас, като 
живее, обича, страда и умира с 
нас и за нас – защото Бог же-
лае да бъде винаги с нас; имен-
но Исус е този Бог с нас (Ема-
нуил), и тук се ражда вярата 
ни – аз вярвам в Бог, Който ме 
е сътворил, Който ме е обикнал 
с най-чистата любов, Който 



5

ме е спасил чрез Своя Син и ме е 
призовал да живея като Негово 
дете. Всички хора сме Божии 
създания, твари, но само кръс-
теният става Божие дете, 
получава едно ново, неочаква-
но достойнство като подарък 
от Бог и както всяко дете има 
нужда от много грижи, време 
и любов, така и нашият Бог се 
грижи за нас, непрекъснато ни 
храни и ни дава Своята благо-
дат, а чрез върховната жерт-
ва на Своя Син, ни показва кол-
ко много ни обича, защото ни е 
дал най-скъпото си, Своя Син. 
Постепенно вярата ми в Бога 
става доверие и живот с Бога, 
става вяра на Бога, а това оз-

начава, че се ражда у мен един 
нов живот, една нова любов, 
една нова история, защото мо-
ето име вече е записано в кни-
гата на вечния живот. Няма 
разумно същество, което да не 
жадува със сърцето си истин-
ски живот и абсолютна любов, 
а тези две неща ни ги дава само 
вярата в Бога. Но понякога със 
сърцето си се стремим, а с ми-
слите си се съпротивляваме – 
това може много да ни навре-
ди. Вярата ни дава отговор на 
тези три важни въпроса: коя е 
най-великата мисъл, достойна 
за човека; коя е най-великата 
грижа, достойна за човека и 
кое е най-великото очакване, 

достойно за човека. Мисълта 
за Божия промисъл в човешкия 
живот е най-великата мисъл, 
достойна за човека, защото тя 
дава на душата мъдрост и бла-
женство. Грижата за спасе-
нието на душата е най-велика-
та грижа, достойна за човека, 
защото душата е най-ценното 
съкровище на земята, което 
има нужда от най-голяма гри-
жа. Очакването на смъртта 
е най-великото очакване, до-
стойно за човека, защото то 
очиства съвестта ни и ни под-
каня към добри дела, плод на 
вярата ни.     

О. Койчо Димов 
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За да отговоря на този въпрос, мисля, че трябва да се обърна навътре към 
мен, към сърцето ми.

 Връщам се назад във времето, когато просто знаех за Бог от моите баби, 
дядо, майка, от моите роднини по майчина линия, като за Този, Който всичко 
знае и помага, когато Му се молиш. Майка винаги ми повтаряше, че вярата тряб-
ва да я пазя в сърцето си, че хората около мен не трябва да знаят за това, защото 
ще ми се присмиват, пък и това може да повлие на бъдещето ми. И така години 
наред аз се молех тайно на Бог, винаги когато имах проблеми, благодарях Му за по-
лучените резултати, но не ходех на църква, защото си мислех, че съм праведна във 
всичко и така, докато не настъпи срив в моето семейство. Чувствах се предадена 
и в такъв момент, когато няма на кого да се довериш, хукваш по врачки, ходжи, 
баячки и разни други глупости, каквито можеш да си представиш. Но вместо да 
се поправям, аз ставах все по-зле, бях на косъм от влизането в психиатрия. Тогава 
майка за пореден път ми напомни, че има Църква, има изповед, причастие, в кои-
то Бог живее и ни се дарява жив. Спомням си тази изповед тогава, след 20 години 
отсъствие от Църквата. Имах усещането, че сам Исус ме пита дали да му се до-
веря и, усещайки моето колебание, Той ми показа всички предателства от близки 
хора. И тогава Му казах „да“. Сега не съжалявам за това „да“, защото, обръщайки 
се назад, виждам, че през каквито и изпитания да съм минавала, Той е бил винаги 
от дясната ми страна и ми е помагал, че ме е носел в обятията си. Благодаря Му 
за мира, който ми дава, за новите приятелства, за куража, който имам да говоря 
за вярата си в Него, за това, че ме учи да обичам всички, независимо как се държат 
с мен, защото и аз не съм идеалната Негова ученичка, за прошката и смирението, 
които толкова ми липсват в някои моменти от моя живот. Аз вярвам в БОГ, 
защото Той ми се доверява и ми помага да бъда Негов инструмент. Вярвайте и вие 
в Бог, защото Той ви помага да видите света около вас през Неговите очи, и така 
животът за всички ни става по-лек и смислен.

Невелинка от Варна
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 Спомням си, когато 
присъствах на една конфе-
ренция прибирайки се към 
дома, усетих нов стемеж 
към Бога. Имаше една пла-
менност (жажда) в мен и 
усещах все едно огън се 
беше запалил в сърцето ми. 
Спомням си колко постоя-
нен и добър беше моя жи-
вот в молитва, четях Биб-
лията, молех броеницата и 
ходех на Светата литур-
гия, без да губя съсредо-
точение. Точно това беше 
времето и чувството на 
духовна възвишеност. Но в 
същото време зададен ми 
от някого въпрос или мисъл 
в главата ми пораждаше 
съмнение. Заблудена ли съм 
във вярата ми в Бог? Този 
осветен хляб (причасти-
ето) наистина ли е Исус? 
Наистина ли Бог е жив сред 
нас или се заблуждавам?

В началото е важно 
да разберем, че дяволът не 
иска да сме близо до Исус. 
Това е, защото в момен-
та, когато се доближаваме 
до Исус и разчитаме един-
ствено на Него, дяволът 
вече няма никакво влияние 
над нас. Поради тази при-
чина, дяволът хитро ще 

посява зрънцата на съмне-
нието в нашите умове, как-
то стана и с Ева, която си 
мислеше, че с изяждането 
на плода ще бъде способна 
да различава доброто от 
злото (Битие 3:5). Исти-
ната е, че Ева, направена по 
образа на Бог, вече е знаела 
кое е доброто и кое е зло-
то, защото е знаела, че не е 
правилно да се яде от дър-
вото, което Бог е забранил 
(Битие 3:3). Въпреки това, 
дяволът посява семката на 
съмнението в съзнанието 
й, тя не само убеждава себе 
си, но и Адам, че Бог не е за-
ложил в тях способността 
да различават доброто или 
злото. Точно този капан на 
дявола ги кара да съгрешат. 

Р.Н.

Объркани във вярата 
НОРМАЛНО Е ДА ИМАМЕ СЪМНЕНИЯ В НАШАТА ВЯРА
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Когато нашият Спасител умираше на Кръ-
ста, случи се нещо неочаквано и много красиво. Той 
погледна към Майка Си и към “ученика, когото оби-
чаше” и каза: “Жено, ето син ти! Ето майка ти!” 
(виж Йоан 19:26,27). Защо свети Йоан не спомена 
името си, а каза: “ученика, когото обичаше”? Не 
беше ли затова, за да се почувства всеки един от 

нас директно призован да застане на това място? 
Та нали всички ние сме безкрайно обичани от Исус? 
Ето защо всички ние получаваме Мария за своя 
майка. Фактът, че Исус произнесе тези думи мал-
ко преди смъртта Му на Кръста показва, че това е 
Неговото последно и следователно най-голямо же-
лание. Както Той избра Мария за Своя Майка, така 
желае и ние да направим същото. Майката е тази, 
която възпитава, която се грижи за своето дете. 
Когато расте, то все повече започва да прилича на 
майка си, която оформя в него окончателния образ 
на зрял човек. Исус иска Мария да се грижи за нас и да 

ни възпитава, докато не израснем до пълното Му 
подобие. Мария е непорочно зачената, нейният 
образ и подобие на Бога са най-съвършени, за-
щото в нея няма нито следа от греха, който 
изкривява и нарушава образа на Бога в нас. Ето 

защо няма по-съвършено създание от нея. Тя 
напълно прилича на Христос, Който взе от 
нея тялото Си и се оприличи на тази, която 

е Негов най-съвършен образ. Мария е “образ на 
Този, Който е съвършен Образ на Отца и чието 

лице Той дойде да ни открие”. Ето защо Исус иска, 
да се поверим изцяло на нея, да се предадем напъл-

но на нейните грижи. Тя постепенно ще оформя 
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в нас с помощта на Свети Дух образа на Христос, Сина на Отца, за да станем 
чрез Него и ние синове на Бога. 

За да се осъществи в нас тази воля на Исус, трябва да обърнем вни-
мание и на думите, които Той отправи към ученика, когото обичаше: “Ето, 
майка ти!” Не е достатъчно Мария да ни приеме за свои деца. Трябва и ние 
да я приемем за своя майка. И това означава, че трябва да растем в нашето 
любовно синовно отношение към нея. Само любовта е тази, която оприлича-
ва любящия на любимия. Ако искаме да бъдем подобни на нея, за да постигнем 
подобие със Сина й, трябва да я обичаме. Също така само любовта ни дава да 
познаваме истински любимия. Ако искаме да бъдем подобни на нея, трябва 
да я познаваме. В нормалния случай няма дете, което да не обича майка си. 
Между детето и майката любовта е най-силна. Много познато е, че когато 
човек най-много страда, без да се замисли, той инстинктивно призова-
ва майка си. Така е, защото отношението между детето и  майката е 
най-силно, по-силно от всяка човешка любов. И това отношение е свър-
зано именно с предаването на живота. Майката дава живот на детето, 
то се оформя в утробата й и живее от нея, не само докато се роди, но 
и след раждането си, сякаш връзката му с нея е животворяща. Исус иска 
да ни покаже именно тази тайна: Мария ни дава живот, както го е дала и 
на Него. Както Той се е въплъти в утробата й, за да порасне и се развие, 
така и ние трябва да се скрием в нея, за да може тя да ни предава живота 
на Бога, тъй като тя е Годеница на Бога и е най-тясно свързана с Него. 
Да, Исус е нашият живот, Той ни предава Своя живот, но го прави чрез Ма-
рия и в нея. Именно затова Църквата я нарича Майка на Божията благодат, 
тъй като всички благодати, дадени ни от Отца чрез Сина, както го казва и 
свети Павел в своето послание до Ефесяни (Еф 1:3), ни идват посредством 
Мария. Ето защо, нека се поверим на нея, на нейната любов и нейните гри-
жи, обичайки я искрено и силно и молейки я да ни направи съвършен образ на 
нейния Син.

Кармил “Свети Дух” София

НАБОЖНОСТТА
КЪМ ДЕВА МАРИЯ



Сърцето е двигателят на биологичния живот на човека. От сърцето тръгва и пак в сърцето се връ-

ща кръвта, която е живителната сила на всички членове на човешкото тяло, за да се върне пак във във 

всичките му части.

Освен това сърцето на човека е символ и център на любовта. Затова ние, християните, почи-

таме и обичаме с особена любов Пресветото Исусово сърце. Сам Господ Исус, чрез своята скромна, 

но свята почитателка, св. Маргарита Мария Алакок, е разпространил тази набожност към своето 

Пресвето сърце. Исус е обещал изобилни и особени благодати на ония, които почитат Неговото 

Пресвето сърце и се причастяват в чест на Неговото сърце в първите петъци на девет поредни 

месеца.

При своите явления във Фатима, Дева Мария е казала между другото и следните думи: „Как-

то християните вече почитат и обичат Пресветото сърце на моя обичен Син, така е Божия воля и 

мое желание, християните да почитат и обичат и моето пренепорочно сърце!” Дева Мария също е 

обещала особени благодати на ония души, които шест месеца поред, всяка първа събота на месеца 

се причестяват в чест на нейното пренепорочно сърце. Затова и Папа Пий ХII на 25-годишнината 

от фатимските явления – през 1942 год. – е посветил целия свят на Пренепорочното Непорочното 

сърце на Божията майка Майка – Дева Мария.

ПРЕНЕПОРОЧНОТО СЪРЦЕ МАРИИНО


