
Скъпи братя и сестри, днешната неделя е изключително важна, защото 

вчера ме посрещнахте и приехте като ваш енорийски свещеник, а днес 

поемаме заедно по общия ни път. И Господ, точно в този ден  ни предлага това 

евангелие. Дарява го на всеки един от нас като отделен вярващ, а 

същевременно го дарява и на всички нас като Общност, като Църква, като 

Негова Невеста. Евангелието ни говори за глухонемия, който среща Господ: 

така, както малко преди това го бяха срещнали напълно парализирания и 

човека с парализираната ръка. 

Коя съм аз, Господнята Невеста? Без Него, далеч от Него, аз съм една 

глуха Общност, няма Общност, парализирана Общност. 

Мисля, че всички вие познавате хора, които не чуват, не говорят или са с 

парализа. 

Глухият е този, който не чува, който не слуша. Онзи, който върви по своя 

път със собствените си идеи. И да викаш след него, той няма да те чуе, и да 

биеш всички камбани едновременно, няма да привлечеш вниманието му, и да 

му говориш нежно, за да го приласкаеш, няма да има резултат: глух е! 

Немият е онзи, който не говори. Мълчи и никога няма какво да каже. Не 

казва „Благодаря”, не казва никога нищо. Таи всичко в себе си, издава странни 

звуци и следва пътя, който е поел. 

Парализираният е онзи, който не прави нищо. Гледа другите, оставя се да 

бъде въвлечен от тях, но не поема никога инициативата. Блокиран е, скован, не 

се отмсетва и на милиметър от позицията си. 

Ето, аз, Господнята Невеста, далеч от Него съм глуха, няма, парализирана. 

Но ако преодолея страховете, идеите и представите, навиците, убежденията ми 

и се приближа до Него...Той ще ме излекува. 

Скъпи братя и сестри, ако аз, Общността не остана близо до Господ Исус, 

малко по малко ще оглушея, ще онемея, ще се парализирам. Ще се превърна в 

група от примерни хора, кръстени, които, обаче не слушат вече Словото на своя 

Господ и на Пастирите си, група, която не намира думи, за да се моли и хвали 

Господ, група, която не е в състояние да направи нищо в името на любовта,  

надеждата и красотата. 

Върху това ще се съсредоточа през следващите години, това ще бъде 

моята цел. 

Аз, Твоята Невеста, ще опитам да се приближавам непрекъснато към Теб, 

Господи Исусе, за да ме излекуваш и обновиш сърцето ми, защото искам да 

бъда прелестна, очарователна, а не глуха, няма и парализирана. 



Това е чудото, което днес, в самото начало на новия път, по който поемам, 

прося от Бога: 

- Приласкай с ръцете си главата и ушите на Твоята Невеста, Господи, моите 

уши, за да преоткрият усета да слушат и приемат Словото ти. 

- Целуни твоята Невеста, Господи, целуни устните ми, за да преоткрият 

сладостта от пеенето, благодаренето, възхвалата на Името ти. 

- Хвани ръката на твоята Невеста, Господи, хвани ръката ми и ме изправи, 

дай ми топлина, енергия и сила, за да върша чудни неща за Теб. 

Ако идните години преоткрия усета да слушам Божието Слово, да участвам в 

катехизиса, ако чуя гласа си да моли и пее радостно, ако направя нещо 

красиво, то това ще означава, че наистина съм срещнал Господа. 

Лек път, Господня Невесто, която живееш в Белене. Амин. 

о. Павел 


