Пролетният брой на списанието, който държите в ръцете си, съчетава две теми - Великден и молитва. За пръв
път те се свързват три дни преди първия Великден на
хълма до Йерусалим, наричан Голгота. Едни от последните думи на Иисус Христос на кръста: “Отче, прости им,
защото не знаят какво правят” изразяват молбата Му към
Бог Отец за Неговите палачи.
След възкресението и възнесението Си на небето,
Иисус като Първосвещеник продължава да се застъпва за
хората пред Бог Отец, изслушва техните молитви, отговаря, при това невинаги така, както те искат
(как - вижте в статията на презвитер
Иван Вълков “На молитвената кула”).
Ако искаме да получаваме все повече положителни отговори, необходимо е да се молим така, както ни препоръчва самият Божи Син. Неспазването на
Неговите условия, едно от които е да
поставим Божията воля по-високо от

нашата (нека си спомним молитвата “Отче наш”), може да
ни отведе до взаимоотношения не с живия Бог, а с измамливи духове (Ралф Мюе споделя горчивия си опит в статията “Чувах как проклинам Иисус”).
Молитвата обаче не е само средство да се осъществят
нашите желания и да се решат проблемите, които тук и
сега ни изглеждат нерешени. Чрез нея се приближаваме
към Бога и влизаме в единение с Него, а това променя самите нас, променя нашата природа, която е източник на
проблемите ни, по-точно самата тя е проблем, за което
може би не се досещаме. Вече променени, можем да
сравним настоящето с миналото и да се ужасим, но ако
останем далече от Бога, и в най-дръзките си мечти няма
как да си представим щастието на живота в Божието присъствие. За някои аспекти от тази промяна пише Калин
Михайлов в статията си “Молитвата – път за изцеление на
сърцето».
Предвеликденската молитва на Христос е молитва на
Страдащия. Великденската молитва на християните е

благодарност на Христос за страданието Му, което завършва със смърт. За три дни. На третия ден Той възкръсва. А днес...
… днес ръцете ти замесват
великденските хлябове
и някой скоро ще помести плочата
от гроба на приспаните надежди
И ще се люшне шареният свят
пред погледа
пречистена душата ще притихне
и ще приседне в тъмното да се помоли
Ще приседнеш в тъмното да се помолиш
Ще приседнем в тъмното да се помолим
После ще начупим хляба.1
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