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Скъпи в Господа братя и сестри,

ето, че това, от което се страхувахме сега вече е реалност, а именно забраната за всички
събирания,  включително  и  религиозни.  Кабинетът  на  Бавария  вече  взе  решение  за
строги  мерки за  сигурност  и забрани „всички срещи в църкви,  джамии,  синагоги  и
събирания на други религиозни общности.“

Отсега нататък за неопределен период  няма да се провеждат общи богослужения в
църковния ни храм. Болезнено е да приемем този факт в момент, в който се намираме
в  големи  изпитания  и  си  задаваме  много  въпроси,  на  които  само  Бог  може  да  ни
отговори.  Нека  обаче  всички  продължим  да  се  молим  в  домовете  си,  осъзнавайки
своята обща отговорност и единство в Светия Дух. Псалтирът и четенето на Свещеното
Писание са духовен меч за вярващите, с който всичко може да се победи. Спомняме си
също,  че  постът  е  време  на  вглъбение  и  дълбоко  покаяние.  Тази  година  всички
изживяваме специален пост. Практикуваме работата си от разстояние, отказваме се от
близост, ръкостискане, близки поздрави, също от срещи за молитви, които мнозина с
нетърпение очакваха. В същото време търсим още повече близоста с Бога като деца,
които са се изгубили и с вяра и ревност търсят своите родители. 

Намираме  се  в  трудни  за  цялото  човечество  дни и  точно  сега  трябва  да  изпълним
християнския си дълг като се обединим в обща молитва, дори и извън църковния храм
и да изпросим от Многомилостивия Бог да излее Своята велика благодат към всички
нас.  Нека по Божия милост се преборим  и с по-голямата и по-опасна зараза,  която
оставя по-дълготрайни последствия, а именно страхът от заразяване. В историята на
човечеството  е  имало  много  по-големи  епидемии,  но  хората  с  обща  молитва  са
измолвали от Бога изцеление и спасение. Нека не се страхуваме, а да кажем „Господи,
няма да се уплаша..., защото ти си с мене, Господи“.  Нека не изпадаме в паника, дали
ще се снабдим с необходимите продукти, а да потърсим продуктите за нашата душа,
които никога няма да свършат, защото те се дават от Бога. Ето, че дойде време да се
насладим  с  тази  духовна  храна  още по-смислено  с  нашите  близки,  като  прекараме
времето заедно в поучителни разговори и усилим нашата молитва и вярата ни в Бога. 

Обични в Бога братя и сестри,

като  Ваш  духовен  отец  Ви  уверявам,  че  всекидневно  се  моля   за  Вас  и  Вашите
семейства и, че липсата на богослужения в храма няма да ни отдалечи то Бога, защото
Той  присъства  навсякъде  и  никога  няма  да  ни  остави,  когато  Го  търсим.
Призовавам Ви всяка вечер в 20:00 часа да четем общо молитвеното правило и усилим
още повече личната си молитва към Бога, като пребиваваме в надежда за скорошно
избавление. 

Божието благословение да Бъде с всички Вас!
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Енорийски свещеник: Свещеноиконом Недялко Калинов
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При допълнителни въпроси може да се обръщате лично към отец Недялко Калинов на
телефон 0173 3685566 или имейл nedkal@yahoo.com.
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