
Скъпи братя и сестри, 

Словото Божие днес, чрез примера на пастира и стадото, ни говори за 

връзката между Бог и неговия народ.  

Бог е Отецът, който създава вярващи посредством дара на вярата и ги 

отглежда, грижи се за тях. 

Бог е Светият Дух, който направлява, съпътства и пази вярващите в 

житейския им път. 

Бог е Синът, Възкръсналият Христос, който се превърна в агнеца, който 

дари живота за овците си. 

От както свят светува Бог призовава към споделяне на неговото 

бащинство, избирайки и изпращайки пастири, които да водят народа му. 

Разбрахме от първото четиво, че не винаги пастирите са свети, както Бог е 

Свят... а овците невинаги са кротки агнета. 

Да помолим Господ да помага на християнската общност в нашия град, та 

да бъде кротко стадо, възприемчиво към Неговото Слово и гласа на Св. Дух. 

Стадо, което се оставя да бъде събрано и помирено, което се оставя да бъде 

възпитавано и водено на злачни пасбища, стадо, което на свой ред подава ръка 

на пастирите си, за да туптят сърцата им в едно с Божието сърце. 

Да помолим Господ да помага на пастирите на тази общност – на нашия 

скъп епископ Петко и свещениците, на които е поверена, за да я водят, 

осветяват и наставляват във вярата и милосърдната любов, та да бъде 

възхитителна Невеста за своя Господ, перфектна, неустоима. 

Знам от опит колко е трудно да бъдеш част от стадо – да слушаш, да се 

подчиняваш, да споделяш общия път, да се доверяваш, да се отказваш от 

собствените си идеи... 

Мога да ви уверя, че е също толкова трудно да бъдеш и пастир – да слушаш 

всички, да си внимателен към всеки един, да вземаш решения, да изоставиш 

едно пасбище, за да да поемеш по нов път, да браниш стадото от вълци и да се 

бориш с тях... 

Важно е, обаче и стадото, и пастирите да знаят и помнят винаги, че: „Господ е 

моят Пастир, от нищо не ще се нужая. Не ще се плаша от нищо: Ти си с мен”. 

 

 


