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за Своята смърт. Макар че днес 
„не е на мода“ да се говори за ада 
или за вечно наказание, не можем 
да забравяме основните истини 
от катехизиса.

Светът, в който живеем, 
не допуска в нашия речник ду-
мата „наказание“. Наказанието 
се възприема много отрицател-
но, като синоним на отмъще-
ние, възмездие, отплата, мъст. 
Вместо това доминира така 
наречено „безстресово възпита-
ние“, а манталитетът на днеш-
ния човек е съсредоточен върху 
удоволствията. Много често 
прилагаме това мислене към Бог 
и не допускаме, че Той може да ни 
накаже. Добре знаем, че Божето 
милосърдие е по-голямо от Него-
вия гняв, но не бива да забравяме, 
че наказанието или Божият гняв 
е израз на Божията любов. Не е 
възможно Бог да бъде безразли-
чен към човешкия грях или към 
злото, което вършим. Това би 
означавало, че Той е безразличен 
към нас, което значи, че Той не 
ни обича. Ще направим огромна 
грешка, ако в Божието наказание 
не откриваме Божието милосър-
дие. Когато грешим и оставаме 
в греха, това ни унищожава и 
води към нещастие, отдалеча-
ва от Бога и от вечния живот 
с Него. Грехът сам по себе си е 
наказание, той нанася вреда на 
човека. В това е разликата меж-
ду човешкото наказание и Божи-
ето наказание. Хората наказват 
за стореното зло, Божието на-
казание се съдържа в самия грях, 
само че грешника невинаги го 
забелязва. Ще те накаже нечес-

тието ти, и твоето 
отстъпничество ще 
те изобличи; и тъй, 
познай и размисли, 
колко лошо и горчиво 
е туй, дето остави 
твоя Господ Бог, и не 
те е страх от Мене. 
(Йеремия 2:19).

Днес много трудно 
възприемаме израза 
„Божие наказание“. Иска-
ме да го заменим  с „Божий 
знак“, „Божие допущение” или с 
други подобни термини. Но 
все пак не е трудно да кон-
статираме факта, че от-
хвърляме Бога ‒ в личен 
план и като чове-
чество. Вътрешно 
се бунтуваме, ко-
гато някой каз-
ва: „Коронави-
русът е Божие 
наказание“. Иска-
ме да погледнем положително и 
да кажем „Коронавирусът е дар 
от Бога“. Като християни знаем 
без съмнение, че Бог ни обича и 
то до такава степен, че изпрати 
своя Син като спасител. Добри-
ят баща, когато наказва своето 
дете (поне в далечната епоха на 
„стресовото възпитание“), ви-
наги го прави с любов и за по-го-
лямо добро. Затова нека да не 
се страхуваме да погледнем на 
коронавирусът като Божие нака-
зание и Божи дар за всички. Пре-
ди да започне пандемията смя-
тахме, че можем всичко. Имахме 
план за седмица, месец и година. 
В един миг всичко се промени, 
плановете рухнаха като къща от 

карти. Започнахме да размишля-

ваме за Бог, за човешкия живот, 

с една дума станахме по-смире-

ни. Осъзнахме истината за себе 

си. Също и всички онези, които 

практикуват своята вяра, чрез 

„карантината на Тайнствата“ 

оцениха още повече какъв дар 

приемат. Колкото и да е труд-

но, нека да благодарим на Бог 

за тази благодат. Говори се, че 

светът след пандемията няма 

да е същият. Нека да погледнем 

с вяра и упование, че Бог като 

добър баща има прекрасен план 

за нашето бъдеще, дори и след 

коронавируса.

JMB

 Откакто появи се коро-
навирусът, който обхвана целия 
свят, много често поставяме 
въпроса: дали това е Божие на-
казание? Слушайки различни из-
казвания по този въпрос, чуваме 
различни мнения. Едни казват че 
това със сигурност е Божие на-
казание, други твърдят, че не е 
възможно любящият Бог да на-
казва хората. Може би отгово-
рът на този въпрос е по-сложен 
и не е възможно да кажем прос-
то да, или не.

Ако направим панорамен пре-
глед на Библията, в историята 
на спасението многократно ще 

видим Божието наказание. Ста-
рият Завет разказва как Бог води 
Израил, има моменти, когато го 
наказва, особено когато той от-
хвърля Бога, вършейки зло (виж 
Йеремия 25:15-17, Исая 51:22-
23, Езекиил 9), но виждаме също 
така и как Бог утешава своя на-
род, показвайки своята любов и 
милосърдие. В Новия Завет, Исус 
не винаги ласкае. Има моменти, 
когато прави много строги забе-
лежки на своите ученици или на 
другите. Помним как изгонва от 
храма продавачите, как смъмря 
Петър, който разсъждава само 
по човешки, когато Исус говори 
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Божие наказание или Божи дар?



 Казват, че когато един човек 
изповядва греховете си, получа-
ва от Бога най-голямото чудо в 
живота си – прошката. С прош-
ката идва помирението, с поми-
рението се лекува ранената от 
греха любов и се осъществява 
едно ново творение, все едно 
ни се дава едно съвсем ново 
начало, което получаваме като 
подарък от Бог. Често пъти ние 
забравяме, че прошката от Бога 
предшества вината, която про-
изтича от греховете ни, както 
живота предшества смъртта, 
както Бог предшества човека. В 
Божия език, думата „прошка” е 
синоним на живота, както дума-
та „грях” е синоним на смъртта. 
В днешната култура все по-мал-
ко се говори за грях и за смърт, 
защото се отхвърлят прошката, 
живота и Бог. Но какво е гре-
хът? Когато се греши, човек се 
отдалечава от Бога, от Живота 
и решава да се разболее съзна-
телно и да рискува да завърши 
своето съществуване със смърт, 
защото грехът винаги води до 
смърт – убива благодатта в ду-
шата, унищожава любовта и на 
нейно място въздига егоизма; 
грешникът отхвърля Бог, но с 
това той отхвърля своето поло-
жение на едно крехко създание, 
което се нуждае от много грижи 

и любов, без които не може да 
живее ‒ с една дума грешникът 
отхвърля живота. Ако се вгле-
даме в първия грях на човека, 
този на Адам и Ева в райската 
градина, ще видим, че след като 
отхвърлиха заповедта на Бога 
и избраха да съгрешат, нашите 
прародители вече не можеха да 
гледат към Бог, Който ги вика-
ше и търсеше, но те – уплашени, 
объркани, изгубени, се криеха и 
вече можеха да гледат само към 
плода на греха, към забранения 
плод на дървото, който те вкуси-
ха. И това се повтаря при всеки 
грях – човек пада в изкушенията 
на сатаната, избира съзнателно 
‒ знае, че греши и че нарушава 
Божия закон, и не може за гле-
да към Бога, а само към плода на 
греха си. Бог, Който е един оби-
чащ ни Отец, желае ние да сме 
живи, да сме Негови деца, и ко-
гато се отдалечаваме от Него и 
грешим, Той продължава да ни 
обича и да очаква нашето завръ-
щане, както бащата очакваше 
завръщането на своя блуден син 
в евангелската притча, казана от 
Исус. Чрез греха се отдалечава-
ме от Бога и избираме смъртта, 
чрез покаянието се завръщаме 
обратно при Бог и избираме жи-
вота. Изповедта е само една част 
от Покаянието като Свето тайн-

ство. Преди изповедта ние тряб-
ва да се подготвим, да видим кое 
е това, което трябва да изхвър-
лим от живота си като ненужно, 
което ни вреди и ни причинява 
само болести и смърт, т.е. ние 
трябва да изпитаме съвестта 
си, като прегледаме внимател-
но Божиите заповеди и открием 
нашите грехове. След това идва 
вторият момент от покаянието 
ни – нашето дълбоко разкаяние 
и съжаление за извършените 
грехове, с които сме обидили 
Бог; всяка обида уврежда прия-
телството ‒ дори при нас хората 
обидата може да разруши зави-
наги едно приятелство. Но Бог, 
макар и обиждан от нас, про-
дължава да ни обича и да очаква 
връщането ни при Него. Разкая-
нието е дълбоко съкрушение на 
сърцето, болка, понякога при-
месена със сълзи. След това, на 
трето място, идва изповедта на 
греховете, което е сваляне на то-
вара от плещите ни ‒ един товар, 
който ни прегърбва и може даже 
да ни смаже. Когато се изповяд-
ваме, получаваме прошката за 
греховете ни и накрая, послед-
ният момент е нашето удовлет-
ворение за греховете. Във всеки 
грях ние разграничаваме три 
неща: вина, вечно наказание и 
временно наказание; когато се 

изповядваме Бог ни прощава 
и заличава вечното наказание, 
заслужено поради смъртните 
грехове, или поне отчасти вре-
менните наказания като после-
дица от греха, един вид лекува 
съвършено раните в душата ни, 
но остават белезите от греха – 
щетите, причинени от греха, за 
които ние трябва да удовлетво-
рим пред Бога с нашите молит-
ви, добри дела, размишления 
над Божието слово и т.н. 

 И така, всеки един разкай-
ващ се грешник трябва да из-
пита съвестта си, да се разкая 
и съжали за греховете си, да се 
изповяда, да получи прошката 
и да удовлетвори за вече изпо-
вяданите грехове. Когато сме 
се изповядали, Бог е снел това-
ра от плещите ни, греховете ни 
вече ги няма, те не съществуват 
и идва чудото на помирението 
– с Бога, с Църквата, с ближния, 
с нас самите. Именно поради 

това прошката е най-голямо-
то чудо, което върши Бог. Исус 
при всяко изцеление е казвал 
на човека: „Иди си с мир, тво-
ята вяра те спаси”. Ако наисти-
на вярваме в Божията милост и 
прошка, ние се изповядваме и 
приемаме дара на мира в душа-
та. Върви и живей с Божия мир!

отец Койчо Димов

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ 
ИЗПОВЯДВАМ?

„Още когато ние бяхме немощни, Христос в определеното 
време умря за нечестивите.Но Бог доказва любовта Си към нас с 
това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни.”

(Рим. 5:6, 8)



 Сред множеството пъти, ко-
гато съм се изповядвал, имам 
две изповеди, които са значи-
ми. Едната от тях се случи в 
повратен момент от моя живот. 
Доколкото разбирам, Бог на-
блюдава как реагираме на нес-
годите в живота си; дали става 
дума за физическо заболяване, 
емоционално или умствено, 
трудни житейски обстоятелства 
или загуба на любим човек. Тези 
събития често ни водят или до 
отхвърляне на Бога или до при-
ближаване към Бога.
 В моите тинейджърски го-
дини, повлиян от моите атеис-
тично настроени приятели, за-
почнах да изпитвам съмнения 
за съществуването на Бог. Въ-
просите, които си задавах, бяха 
защо ако Господ съществува, 
има толкова несправедливост в 
живота, и ако Той съществува, 
дали дори ме вижда? По това 
време бях на духовни упражне-
ния за пръв път. Повреме на ду-
ховното споделяне една сестра 
възложи ръцете си върху мен, 
молейки се. Едно от първите 
неща, които Свети Дух произне-
се чрез нея беше: „Аз те виждам, 
но ти можеш ли да ме видиш?“. 
Тези думи носеха толкова много 
сила, че промениха сърцето ми.
 По-късно взех решение да 
направя добра изповед, тъй 

като не се бях изповядвал вече 
от година. Чувството на поми-
рение беше подобно на това да 
изляза от скривалище, където 
се бях укривал много дълго или 
на това да изляза от затвор.  В 1 
Йоан, 1:8-9 се казва: Ако кажем, 
че нямаме грях, себе си мамим, 
и истината не е в нас. Ако изпо-
вядваме греховете си, Той е ве-
рен и праведен, за да ни прости 
греховете и ни очисти от всяка 
неправда. Това е което Бог Отец 
ни обещава, че Той е верен и ще 
ни очисти напълно. В еванге-
лието на Йоан (16: 7-8) Исус ни 
обещава Свети Дух, Който е наш 
застъпник и помощник: аз обаче 
ви казвам истината: за вас е по-
добре аз да си замина; защото 
ако не замина, Утешителят няма 
да дойде при вас; ако ли замина, 
ще ви Го пратя; и Той като дой-
де, ще изобличи света за грях, за 
правда и за съд. Свети Дух знае 
всяка тайна на сърцето ми; Той 
е най-добрият съветник.
 Запитвали ли сте се някога 
какво се разбира в Библията 
под думата „сърце“? Книга Вто-
розаконие 6:5 ни казва: Обичай 
Господа, твоя Бог, от всичкото 
си сърце, от всичката си душа и 
с всичките си сили. От този стих 
научаваме, че когато Библията 
говори сърцето ни, има пред-
вид нашата сърцевина, нашата 

същност. Когато има истинско 
убеждение, то идва от дълбочи-
ната на нашата същност; това е 
работата на Свети Дух.
 Забелязвали ли сте какво се 
случва, когато не хвърляме бо-
клука и особено остатъците от 
храна? След известно време те 
загниват и привличат разни 
лоши същества, включително 
мухи. Това е аналогично с не-
разкаяното сърце – то привлича 
лоша „тайфа“ и нашите модели 
на мислене стават негативни в 
резултат на това, че сърцето е 
станало място, където изобил-
ства греха. В Римляни 6:23 се 
казва: Защото платката, що дава 
грехът, е смърт, а дарът Божий 
е живот вечен в Христа Исуса, 
нашият Бог. Ако спрем притока 
на кръв до ръката за извествно 
време, тя ще изтръпне, но ако 
кръвта спре завинаги, ръката 
ще стане мъртва. Точно това се 
случва с нас, когато не сме изпо-
вядвали греховете си; ставаме 
нечувствителни за Бог и накрая 
ставаме духовно мъртви. Оба-
че имаме Исус, Който възкреси 
мъртвия; Като каза това , изви-
ка с висок глас: Лазаре, излез 
вън! И излезе умрелият с по-
вити ръце и нозе в погребални 
повивки, а лицето му забрадено 
с кърпа. Исус им казва: разпо-
вийте го и оставете го да ходи. 

Изповедта:
мощно средство за спасение
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(Йоан 11:43-44). Исус има силата 
да ни възкреси от мъртвите; Той 
може да ни развърже от греха в 
нашия живот. Вярвам, че това се 
случва в тайнството Изповед. Той 
ни развързва и ни пуска да ходим 
свободни!
 В края на моята изповед, кога-
то свещеникът опрости греховете 
ми, нещо ме разтресе отвътре и 
когато излязох от изповедалнята, 
аз се почувствах толкова свoбо-
ден и лек! Споделих го с братов-
чедите си, които го помислиха за 
глупаво, но сега разбирам значе-
нието му. Тайнството Изповед 
има сила на спасение. Една искре-
на исповед, от сърце, пред Исус 
има силата да разруши твърдина-
та на греха в нашия живот.
 Нека да погледнем момента, в 
който блудният син се завръща у 
дома, както пише Лука в 15:20-22: 
И стана, та отиде при баща си. И 
когато беше още далеч, видя го 
баща му, и му домиля; и като се 
затече, хвърли се на шията му и го 
обцелува. А синът му рече: татко, 
съгреших против небето и пред 
тебе и не съм вече достоен да се 
нарека твой син. А бащата рече 
на слугите си: изнесете най-хуба-
вата премяна и го облечете, и дай-
те пръстен на ръката му и обуща 
на нозете. Забележете как когато 
блудният син се покае и изповя-
да, бащата не казва „Прощавам 
ти“. Вместо това, заповядва на 
слугите си да донесат най-хуба-
вата дреха, пръстен и обувки. 
Бащата вече е простил на прегре-
шилия си син! По същия начин, 
когато се доближим до Исус, Той 
ни обгръща със свъхестествената 
си любов и ни превръща отново в 
синове и дъщери на Бога.

Джоел Йозеф
студент по медицина от Плевен

Една искрена исповед, от сърце, пред Исус има силата да разруши 
твърдината на греха в нашия живот.
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 Темата”Христовият Кръст – 
Дърво на живота“, може да ви се 
струва странна!
Помислете си, след смъртта на 
Исус всички се подиграват на 
християните и ги смятат за без-
умни, защото те се гордеят, че 
са спасени от някой си човек, 
който е умрял на кръста. Поди-
грават се, защото в онези време-
на само злосторниците умират 
разпнати на кръст, а един злос-
торник не би могъл да спаси ни-
кого.
 Исус винаги е казвал, че чо-
век трябва да се мине през кръ-
ста, за да придобие възкресе-
нието. Когато казва, че трябва 
да се мине през кръста, не тряб-
ва да се разбира, че всички ще 
бъдем разпнати като Него или 
че трябва да отидем да търсим 
някакъв кръст. Не! Той иска да 
каже, че всеки от нас всеки ден 
носи своите кръстове и ако ги 
носим с вяра и търпение, с лю-
бов, точно те ще бъдат за нас 
средство за пречистване. Има 
хора, които не искат да носят 
своите кръстове: всеки проблем 
за тях е огромен и трудно пре-
одолим, винаги са недоволни, 
стават заядливи и арогантни 
и няма думи, които да смекчат 
сърцето им.
 По времето на Исус от кръст-
на смърт умират злосторниците, 
прокълнатите, които трябвало 
да умират в страдание, с побой 
и оскърбления, нещо което не 
се случва на тези, които умират 
спокойно, в собственият си дом, 
заобиколени от своите скъпи 
близки.

Когато гледаме Светия кръст, не 
мислим за това, а нашето сър-
це се изпълва с голяма любов 
към Него. Чувстваме се особено 
свързани с Исус на Кръста и Го 
чувстваме много близък на нас, 
които всеки ден носим нашите 
кръстове, и само от Исус можем 
да се научим как да ги носим, 
като непрекъснато получаваме 
уроци от Него.
 Който няма вяра, когато гле-
да Кръста, вижда само един чо-
век, подложен на невъобразимо 
мъчение, и без да размисли за 
друго, критикува Бог и каз-
ва:“Как може един баща да на-
прави това за своя син? Какъв 
баща е Бог?
 За този който има вяра кръ-
ста не е само насилие, а е изява 
на Любов, такава любов, която 
преобразява този човек покрит 
с рани, синини и кръв, в човек, 
които изразява красота, мир, 
спокойствие, дотолкова, че има-
ме желание да се молим пред 
него дълго, искаме да имаме 
кръст в нашия дом, да го носим 
на верижка на врата си или като 
знак, че му принадлежим. 
Този Свети кръст, на който 
виси Исус, се превърна в царски 
престол, средство за освобож-
дение, врата към вечността: от-
въд Кръста е истинският живот, 
вечният живот.
 Кръста беше символ на по-
зор, с Исус стана символ на спа-
сение! За онзи, който не вярва, 
този Кръст е още символ на по-
зор, така че и до днес се водят 
дискусии и кръстът се премахва 
от обществените места, от учи-

лищните зали, а в някои държа-
ви на много хора е забранено да 
носят кръст и дори рискуват да 
се намерят в затвора за това.
 Да, защото Кръстът ни по-
ставя пред дилема: напомня ни, 
че животът не е само развлече-
ния и че не можем да правим 
само това което ни е угодно, 
но е и отговорност и не е без 
проблеми, че те са ежедневните 
кръстове, които всички трябва 
да носим.
Кръстът ни напомня, че трябва 
да се справяме с проблемите, че 
трудностите трябва да се прео-
доляват, не можем да се правим, 
че не съществуват, защото ако 
се правим, че не ги забелязваме 
‒ а много хора постъпват така 
‒ тогава изпадаме в униние и 
депресия. Да, защото който не 
иска да мисли за трудностите 
в живота, се занимава с хиля-
ди други неща, а когато спре за 
малко, застава реалният живот 
и като не намира сили да реаги-
ра, изпада в отчаяние.
Ето защо е важно да гледаме 
често нагоре към Кръста: за да 
разберем, че не само ние носим 
нашите кръстове, а че Той е бли-
зо до нас, помага ни да ги носим 
и ни напомня, че който не вземе 
своя кръст и не го следва, няма 
да има вечен живот.
 Приключвам с малък разказ 
: Един човек бил много оттег-
чен от своя кръст... постоянно 
се оплаквал и казвал, че не е в 
състояние да носи такава голя-
ма тежест. Отишъл пред Бог и 
Му казал: Господи, не мога по-
вече, този кръст е много тежък 

за мен, ще загина под неговата те-
жест. Ти си милостив, не можеш 
ли да ми го смениш?
 Бог го погледнал и казал: ето 
там, виждаш ли всичките онези 
кръстове, пробвай ги и си намери 
този, който е най-лекият за теб.
Човекът се зарадвал, приближил 
се, хвърлил своя кръст и започ-
нал да търси друг. Този не, много 
е тежък ‒ мислел, докато ги оп-

итвал ‒ и този не...а този е още 
по-тежък, не и този не ...
 Минало време, а той не нами-
рал подходящ кръст, но в един 
момент видял в един ъгъл един 
кръст, който още не бил опит-
вал...взел го и казал: Намерих го, 
точно този кръст е за мене. Не 
тежи и мога спокойно да го нося.
Запътил се към Бог, Който на-
блюдавал всичко, и казал: Госпо-

ди, намерих подходящия кръст, 
вземам този! Бог го погледнал с 
усмивка и казал: Синко, радвам 
се, че избра кръста, които ти под-
хожда, виждам че си взел отново 
своя кръст.
 Човекът погледнал кръста и го 
познал, разбрал, че неговият жи-
вот за разлика от този на другите, 
е по-лек...

о. Салваторе Фрашина CP

”Христовият Кръст – Дърво на живота“ 
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 Наскоро бях диагностицира-
на с ревматоиден артрит, едно 
автоимунно заболяване, което 
засяга всички стави в тялото 
и се характеризира с жестока 
болка и ограничена подвиж-
ност. В началото един приятел, 
който се молеше за мен, ме по-
моли да напиша статия за Све-
та Богородица. Нямах пред-
става какво да напиша, а и с 
нестихващата болка в пръстите 
ми беше трудно дори да държа 
химикала. Нахвърлих няколко 
реда и оставих листа настра-

на, тъй като не знаех какво 
друго да напиша. След 
няколко минути обаче, 

си спомних за книга, 
която моят приятел 

ми беше дал преди 
7 години, кога-

то ме измъч-
ваше силен 
световъртеж.   
 Тогава не 
бях проче-

ла дори една 
страница от книга-

та, но сега я взех и 
започнах – „365 Света 

Мария: Ежедневен пъте-
водител към мъдростта и 
утехата на Светата Дева“. 
Всеки ден нашата Майка 
разкриваше нещо ново 
за мен. За мен стана на-

вик да чета по една страница 
на ден и открих огромна ра-
дост и утвърждение, четейки 
тази книга.
 След седмица синът ми ми 
донесе друга книга „Посла-
нието на Света Богородица 
за милосърдие в света“. Осо-
беното на тази книга е, че тя 
не се чете от начало до край, 
както нормално четем кни-
га. Вместо това, я отваряш на 
случаен принцип, след като 
си се помолил, и получаваш 
послание за деня – само един-
два реда на лявата страница, 
последвани от половин стра-
ница описание отдясно. Имах 
усещането, че посланията, 
които получавах, бяха пред-
назначени за съответния ден. 
Приемах ги с отворено сърце 
и размишлявах върху тях, оп-
итвайки се да живея според 
тях по най-добрия начин. За-
почнах да усещам как се до-
ближавам до Светата Дева.
 Всяко послание беше прос-
тичко, но същевременно 
много силно и изпълнено с 
дълбок смисъл. Първото пос-
лание, което получих беше: 
"Моли се бавно, намери време 
да се молиш". С времето, усе-
щах, че се сближавам с Исус 
чрез молитвата. На всички 
места, на които Богородица 
се явяваше, искаше от нас да 
се молим, да се разкаем и да 
правим жертви. Какво голя-
мо съкровище получих само! 
В рамките на два месеца ста-
нах особено посветена на Де-
вата. Днес мога да пиша стра-
ница след страница за нашата 

Света Дева!
 В най-тежкия период на бо-
лестта ми, когато изпитвах за-
труднение да се движа заради 
мъчителната болка или кога-
то нямах сили да вдигна дори 
Библията заради болката в 
пръстите си, винаги държах 
броеницата близо до себе си. 
Молейки броеницата, полу-
чавах утеха и подкрепа, осо-
бено в най-трудните за мен 
моменти. Моята Майка беше 
близо до мен в най-труднопо-
носимите моменти. 
 Един ден, когато отворих 
книгата, посланието гласеше: 
"Ще получиш специална бла-
годат днес". С напредването 
на деня, гледайки новините 
по телевизията, видях ня-
какви хора да обвиняват и да 
се присмиват на жена, която 
беше арестувана заради съм-
нения, че е убила мъжа си. 
Внезапно си спомних два па-
сажа от Библията – какво на-
писа Исус, когато една жена 
беше хваната в прелюбодея-
ние – „Който от вас е без грях, 
нека пръв хвърли камък вър-
ху нея“ (Йоан 8:7) и „А защо 
гледаш сламката в окото на 
брата си, пък гредата в своето 
око не усещаш?“ (Матей 7:3). 
Незабавно изключих телеви-
зора и помолих Исус за изви-
нение и прошка и да даде на 
тази жена разкайващо се сър-
це. Духът на осъдителност и 
обвинение към другите ме 
напусна на мига. По-късно 
през деня разбрах какъв спе-
циален дар съм получила и 
благодарих на Светата Май-

ка от дъното на душата си за 
него!
 Скъпи приятели, нашата 
небесна Майка ни води към 
нейния възлюбен Син. Ней-
ните пътища са много прости 
и сладки. Тя е винаги там, за 
да ни доближи до Исус. От 
Витлеем до Голгота, тя остана 
до Исус. Тя се застъпва за все-
ки един от нас на Небето, за 
да можем да бъдем с Исус във 
вечността. Животът ни е из-
пълнен с възходи и падения, 
тъги, болести и бреме, които 
понякога е трудно да носим 
сами, но като държим ръката 
на Светата Дева и вървим с 
нея, тя ще ни помогне по пътя 
към нашия вечен дом. Света 
Богородица ми показа, че за 
да придобия духовни висо-
ти, трябва да се моля, да ходя 
в простота, смирение, све-
тост и подчинение, за да мога 
да приема това, което Бог е 
отредил за мен. Ние всички 
можем да придобием корона-
та на духовността чрез стра-
данието. Животът на Света 
Богородица не е бил лесен и 
затова тя разбира страдания-
та ни и може да ни помогне да 
преодолеем нашите препят-
ствия. В посланието на Апос-
тол Павел към Филипяни 1:29 
се казва: „Вам е дарувано за-
ради Христа не само да вяр-
вате в Него, но и да страдате 
за Него“. Затова прибягвайте 
към Света Богородица и не се 
пускайте от нейната ръка.

М.Д.

Мария -
новата Ева



Не съм се преоблякла в чисти мисли.
Пред теб заставам с много тегота.
Не съумях сърцето да почистя
от болката, обидата, страха...
И идвам без подарък, но с надежда
да ми протегнеш майчина ръка,
да ме нахраниш с необятна нежност,
да излекуваш болната душа.
За теб говорят много, че умееш
да претвориш тъгата в красота,
в изсъхналата радост да посееш
на силните и плодни семена.
Разказват как повеждаш към небето
дори и най-коравите сърца...
Откриваш любовта дори където
владеят само студ и празнота...
Та... Ето ме и мене - неуспяла,
да се помоля както трябва досега...
На твоята закрила се надявам
по трудния си път към вечността!

Румяна Попова- Бакърджиева

КЪМ ПРЕСВЕТА
БОГОРОДИЦА


