ВЯРВАШ ЛИ В СИНА БОЖИЙ?
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There is no translation of this article
Скъпи братя и сестри в Христа!

По време на Втората световна война отец Карло Ниоки бил капелан на италианската
армия. Много пъти виждал как загиват войници и много пъти мислил за техните деца,
които оставали сираци. След края на войната отец Карло решил да открие приют за
болни деца и деца инвалиди. След няколко години усилена работа, на 54 години отец
Карло заболял от тежка болест – рак на кръвта, но и след своята смърт той искал да
продължи да служи на ближните. Затова завещал своите очи – пожелал да бъдат в
помощ на незрящи деца. В Италия това се случвало за първи път! Благодарение на
решението на отец Карло да дари своите очи след смъртта си хирурзите успели да
върнат зрението на 11-годишното момченце Силвио и на 19-годишното момиче Амабил.
След извършената операция зрението на Амабил било толкова подобрено, че тя успяла
да завърши висше образование, после се омъжила, родила две деца, които всеки ден
гледа с любов с очите на отец Карло Ниоки.

В откъса от днешното Евангелско четиво чухме за това, че Исус, виждайки страданията
на незрящия по рождение, изцерява неговите очи, дарявайки му зрение. Преди
родителите на това бедно момче го изпращали да моли за милостиня пред храма.
Хората виждали неговите неуверени стъпки, виждали как внимателно се придвижвал,
опирайки се на стените на къщите и оградите, а сега не можели да повярват, че той с
радостно лице вървял с уверени крачки, наслаждавайки се на пълнотата на живота.

Но за нас, вярващите, това събитие, проглеждането на незрящия, има много дълбок
смисъл. Исус иска днес не толкова да изцери човешкото тяло, но преди всичко да
излекува нашите изранени от грехове души. Той иска ние на гледаме на живота с очите
на вярата. Незрящият няколко дни след своето излекуване отново срещнал Исус, Който
го попитал: „Ти вярваш ли в Сина Божий?” Прогледналият отговорил: „Кой е, господине,
та да повярвам в Него?” Исус му казал: „И видял си Го, и, Който говори с тебе, Той е.”
„Вярвам, Господи!”, възкликнал в отговор прогледналият. (срв. Ин. 9, 35-38)

А как днес аз ще отговоря на Господ по време на моята неделна среща с Него?

Исус, Който изцерява моите грехове в тайнството Покаяние и ме укрепва със Своята
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благодат в тайнството Евхаристия, ме пита: „Вярваш ли в Сина Божий, Който говори с
теб; искаш ли да приемеш Неговото слово, искаш ли с любов да помагаш на другите
хора, искаш ли да свидетелстваш за Мен? Аз отново отворих днес твоите болни очи,
излекувах очите ти, за да ти помогнат да намериш истината и с радост да изпълниш
волята Божия!”
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