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Защото „всеки, 
който призове Господното 

име, ще се спаси“. 
Но как, ще призоват Този, 
в Когото не са повярвали? 
И как ще повярват в Този, 

за Когото не са чули? 
А как ще чуят 

без проповедник?
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Между вяра и култура има тясна 
взаимовръзка, но и сложно взаимо-
действие. Това се разбира трудно и 
води до редица недоразумения. Ня-
кои хора напълно смесват вярата и 
културата в неразчленимо единство. 
За тях изповядването на определена 
религия е неотделима част от тяхна-
та национална идентичност, родови 

традиции или историческо наслед-
ство. Типът духовност, мислят си 
те, е запечатан едва ли не в гените. 
В подкрепа на този възглед се сочи 
очевидната многовековна устойчи-
вост на дадена религия в рамките на 
определена култура – трудно бихме 
могли да си представим Русия или 
Гърция без православното християн-
ство, Италия и Испания без мощно-
то влияние на Католическата църква 
или арабските градове без извися-
ващите се многобройни минарета и 
повсеместното присъствие на исля-
ма. От друга страна, такова разби-
ране някак предопределя съдбата и 
пътя на цели народи. И затова не зву-
чи приемливо, особено за съвремен-
ния човек, за когото изборът на вяра 
трябва да бъде свободен и съкровен.

Затова някои религиозни мислители 
полагат усилия да разграничат напъл-
но вярата от културата. Това усилие е 
особено характерно за християнски 
богослови и учители от всички веко-
ве и традиции. Според тях принад-
лежността на човека към един народ 
и култура има нищожно или поне вто-
ростепенно значение за неговия ли-
чен път с Бога. Когато Господ срещне 
някого, изтъкват те, и му говори по 
ясен и категоричен начин, промяна-
та на сърцето е не само коренна, но 
и цялостна – тогава повярвалият съу-
мява да скъса връзките на произхода, 
обичаите, възпитанието, социалната 
среда и да преустрои живота си по 
изцяло нов начин. Такова скъсване е 
не само възможно, но като правило и 
наложително. В подкрепа могат да се 

посочат библейски примери. Авраа-
мовият род получава заповед от Бога 
да изостави цветущата цивилизация 
на Ур Халдейски, а впоследствие па-
триархът на вярата е призван дори 
към чисто номадски живот в Ханаан. 
Моисей напуска фараоновия дворец 
и високата египетска култура, за да 
заживее по един немислимо разли-

чен начин и да поведе Божия народ. 
Новоповярвалите християни в Ефес 
изгарят публично своите книги за 
магии и заклинания. Изобщо биб-
лейският призив „Излезте изсред 
тях, народе Мой, и отделете се“ (II 
Кор. 6:17, Откр. 18:4) звучи за та-
кива мислители като недвусмислен 
призив към разделяне на вярата от 
културата. С подразбирането, че ус-
тановената култура е потенциална 
заплаха за чистата вяра. И може да 
изкриви нашето познание на Бога.

Подобна опасност има. Но духовни-
ят живот, животът на вяра, е по-сло-
жен, отколкото понякога ни се иска. 
Той действително се поражда или 
получава нов тласък в дълбините на 
сърцето, където нито езикът, нито 
обичаите, нито прочетените от нас 
книги играят решаваща роля. Кога-
то Създателят се обърне към нас по 
име, човек застава пред Него гол като 
Адам в Едемската градина, когато не 
е имало каквато и да е било култура. 
Но все пак Адам е създаден като кул-
турно и култивиращо същество. „На-
селете земята и обладайте (култиви-
райте) я“ (Бит. 1:28) е едно от получе-
ните от човешкия род благословения, 
неотменени и неосуетени от Грехо-
падението по-сетне. Адам наимену-
ва животните, обработва градината 
и възпява жена си в любовна песен 
като благодарност към Твореца, Кой-
то му я дава. Човекът по своята при-
рода превръща в култура, култивира 
Божиите дарове. Това става и с Божи-
ите откровения към него – преживени 
непосредствено, понякога в мистичен 

унес, но изразени и представени 
със средствата на културата: език, 
писменост, образност, традиции, 
изкуства. До нас не би достигнало 
спасителното послание на Библи-
ята, ако не беше културата (дори 
и нехристиянска по произход) на 
различни епохи и боговдъхновени 
творци. Не бихме могли да вни-
кнем в Евангелието, ако не раз-
бираме културата на неговите ве-
стители. И не бихме могли да го 
предадем на други хора, ако не це-
ним, не развиваме и не използваме 
нашата собствена култура.

Християнинът трябва да дава израз 
на вярата си, като използва пълното 
богатство на своята култура. Като, 
разбира се, не се ограничава само 
в нейните рамки. Напротив, той е 
призван да твори нова култура – и то 
по качествено нов начин в сравнение 
с първия човек. Божият животворящ 
Дух създава в нас нов човек, син на 
последния Адам (I Кор. 15:45), и 
влага в него една нова културопре-
образуваща способност.  Вече сме 
призвани не само да култивираме 
старото творение, но да го обновя-
ваме, като влагаме в него ценности-
те на новото, което е в нас. Нашата 
задача не е да създаваме някаква 
характерна, отделена „чисто хрис-
тиянска култура“, външно различна 
от всички останали. Ние, новите Бо-
жии създания, можем да влеем нов 
живот и импулс и в съществуващата 
съвременна култура. Така ще я прео-
бразим отвътре и тя ще съдейства за 
разширяването на Божието царство.

Имаме пред себе си исторически 
пример за такова преобразуване на 
културата и на създаването на на-
ционална духовна култура: делото 
на светите братя Кирил и Методий 
и на техните ученици. Ще има ли 
днешното българско християнство 
силите и творческото вдъхновение 
да повтори техния подвиг? За да 
можем не само да се поздравяваме 
с „Върви, народе възродени“, но и 
този призив да стане реалност.

Тодор ВЕЛЧЕВ

Вяра и култура

Евангелизиране на културата

Тертулиан е първият богослов, 
който изрично и остро формулира 
противоречието между християн-
ството и философията. В своето 
„Опровержение на еретиците“ той 
пише: „Но какво общо има между 
Атина и Йерусалим, между Акаде-
мията и Църквата, между христия-
ните и еретиците? Нашето учение 
е възникнало от двора на цар Со-
ломон, който ни е научил да тър-
сим Бога с право и чисто сърце. За 
какво са мислили хората, мечта-
ещи да направят християнството 
стоическо, платоническо и диалек-
тическо?“. В тези думи като че ли 
отеква мисълта на апостол Павел, 
който противопоставя спасително-
то слово на кръста, което е безумие 
за погиващите, на глупостта на 
светската мъдрост (Рим. 1:18-31).

Отношението на апостола (а и на 
Тертулиан) към светската мъдрост, 
към светската философия и култура 
в най-широкия смисъл на думата не 
е едноизмерно. Макар че е възмутен 
дълбоко от идолите, които изпълват 
Атина, Павел е готов да потърси и 
намери пресечната точка, от която 
да започне своя диалог с атиняните. 
За него не е проблем да превърне 
в такава точка жертвеника на „не-
познатия Бог“, да цитира древног-
ръцка поезия, да не предложи нито 
един директен цитат от Писанията 
и да говори за „Човека“, определен 
от Бога, без дори да споменава име-
то Му. Апостолът знае, че ако иска 
да влезе в диалог, трябва да говори 
на разбираем за събеседниците си 
език и да покаже уважение към тех-
ните културни достояния.

При изхода си от Египет израил-
тяните „обраха египтяните“ (Изх. 
12:36). За Ориген това е метафо-
ра, която ни говори за дадената 
от Бога свобода на християните 
да изучават и да си присвояват 
всички прозрения и достижения 
на светската култура. Августин на 
свой ред прегръща тази метафора, 
за да окуражи християните, които 
разбират сърцевината на Евангели-
ето и живеят в неговата светлина, 
да изследват светската литература, 
наука и философия, за да обогатя-
ват своята мъдрост и по този начин 
да увеличават своята ефективност 
при споделянето на Благата вест. 

Павел, Ориген и Августин, както 
и мнозина след тях, ни насърчават 
не просто да се възползваме от бо-
гатствата на светската култура, но 
да ги преобразяваме, да евангели-
зираме културата, въвличайки съв-
ременниците си в един смислен и 
разбираем диалог за Словото, което 
стана плът, в контекста на техния (и 
нашия) собствен живот тук и сега. 

П-р Даниел ТОПАЛСКИ

РЕДАКЦИОННА

Българското евангелско дружество 
(БЕД) е основано точно преди 140 го-
дини през 1875 г. и е изиграло особена 
роля в историята на протестантството 
в България. Това е първото българ-
ско религиозно дружество изобщо 
и е едно от малкото възрожденски 
сдружения, просъществувало толкова 
дълго време. Днес БЕД е почти заб-
равено въпреки факта, че преди ко-
мунистическия период то се смята за 
„един от главните фактори на българ-
ския евангелизъм”; не само най-ста-
рата, но и “най-голямата и най-важна-
та евангелска организация в страна-
та“. Струва си да се обърне внимание 
на неговата история, на усилията и на 

постиженията на нашите евангелски 
предци. Това може да послужи като 
вдъхновение и пример за новото по-
коление християни в България.

Още преди Освобождението, дока-
то борбата за политическа независи-
мост от османското владичество се 
засилва, а наскоро създадените бъл-
гарски протестантски църкви имат 
по-малко от 200 членове, Андрей С. 
Цанов (1842-1933), един от първите 
български протестанти и пламенен 
учител, дава тласък за основаването 
на Българското евангелско друже-
ство. В това дело той е подкрепен от 
първите двама ръкоположени еван-
гелски пастири – Иван А. Тонджоров 

(1845-1922) и Никола Т. Бояджиев 
(1841-1891). И тримата са от църк-
ви, които по-късно се обединяват в 
Съюза на Евангелските (съборни) 
църкви. Но макар че основополож-
ниците му произхождат от една и 
съща църковна традиция, БЕД въз-
никва като надденоминационна ор-
ганизация. Дружеството не е създа-
дено от или за целите на определе-
на протестантска деноминация, а с 
желанието да получава подкрепа от 
и да служи на различните съществу-
ващи евангелски църкви. Това реше-
ние се е оказало много важна стъпка.

Следва на 2 стр. .

Българското евангелско дружество (1875-1958) 
и приносът му за българското протестантство



От устава на БЕД научаваме, че 
целта на дружеството е „да се тру-
ди да разпростира чистата Христо-
ва вяра и добра нравственост между 
человеците, особено между нашия 
български народ”. Петдесет годи-
ни по-късно към това е добавено 
също: „да извършва благотворител-
на дейност” и „да работи за обеди-
нението на Българското евангелско 
движение”. Проницателността и 
вътрешният подтик на основателите 
на БЕД личат от следните думи на 
Цанов: „И ний, българите, трябва да 
полагаме усилия и да правим жерт-
ви в тази най-благородна и честита 
работа, а не само да чакаме за по-
мощ от вън“. Това обаче не означа-
ва, че създателите на дружеството 
не са оценявали помощта от чужби-
на, осъществявана от американски 
мисионери, които са работили сред 
българите от 1857/1858 г. Тъкмо об-
ратното - чрез БЕД те са желаели 
да действат заедно с мисионерите и 
да участват в разпространението на 
Евангелието сред своя народ.

В своите усилия за постигане на 
тези цели БЕД започва да издава 

християнски книги и списания (на-
пример след Първата световна вой-
на седмичникът „Зорница” става 
орган на дружеството) и да ги раз-
пространява чрез пътуващи кни-
жари, както и чрез собствената си 
книжарница в София. В допълне-
ние към литературната дейност то 
започва да предоставя финансова 
помощ и на местни църкви, които 
не са били в състояние да издържат 
своя пастир или проповедник. Еван-
гелското дружество влага средства и 
в обучението на (бъдещи) пастири и 
други християнски служители. Под-
помагането на социални проекти не 
е било от първостепенна важност, 
а е било значимо перо единствено 
през 30-те години на ХХ в. Още от 
самото начало на съществуването 
си БЕД провежда четиридневни го-
дишни събори за членовете си, как-
то и за всеки интересуващ се. Това 
изиграва много съществена роля за 
постигане на целите на дружество-
то, особено за поощряването и раз-
виването на практическо единство 
между евангелските християни.

От историята на Българското еван-
гелско дружество се убеждаваме в 
неговото високо ниво на зрялост и 
в посвещението на първото поко-
ление български протестанти на 
евангелската кауза. Тази история 
може да служи като пример за това 
какъв плод е способна да принесе 
една надденоминационна органи-
зация, както и за различните въз-
можности и предизвикателства пред 
нея. Развитието на БЕД до голяма 
степен онагледява и развитието на 
българското евангелско движение 
като цяло. Българското евангелско 
дружество е една забележителна 
инициатива на все още твърде мла-
дото по онова време и малобройно 
евангелско движение. Дружеството 
се радва на добър прием и е под-
крепено от широк кръг евангелски 
вярващи, както и от много техни 
ръководители. Като цяло БЕД се 
утвърждава като значим фактор в 
българската евангелска история 
преди комунистическия режим. 

Българското евангелско дружество 
е свидетелство за това как дори при 
трудни обстоятелства и в несигурни 
времена една малка, но зряла група 
от вярващи чрез съвместни усилия 
може да допринесе значително за 
разпространяване на Благата вест.

Симоне  ФЛАД

Симоне Флад е завършила богословие в Германия и Белгия, а от 2004 до 2015 г. служи в България като 
мисионер на SEND International и на немския им партньор DMG. През 2013 г. защитава докторска дисерта-
ция върху историята на Българското евангелско дружество към Университета на Южна Африка (UNISA). 
Снимка: Симоне Флад, личен архив.

В историята на цялата човешка 
цивилизация градовете кули са 
намирали  неизменно своето цен-
трално място. Варварското уни-
щожение на кулите близнаци на 
Световния търговски център в Ню 
Йорк през 2001 година съвсем не 
е охладило амбициите на няколко 
града в света да се съревновават за 
построяване на най-висока сграда.

През 1919 година група архите-
кти и художници авангардисти на-
чело с Виктор Татлин предлага по-
строяването на сграда-паметник на 
комунистическия Интернационал. 
Сградата трябвало да бъде изклю-
чително функционална, израз на 
последните възможности на стро-
ителната техника, и същевременно 
да символизира „възстановяване на 
единството на човечеството, разде-
лено при строителството на Вави-
лонската кула, мост между Земята 
и Космоса, архитектурно въплъще-
ние на мировото дърво и жилище на 
мъдрите“. В нейната ексцентрична 
двойно спираловидна форма трябва 
да се впишат няколко основни сек-
ции с различна геометрия и меха-
низми на завъртане с различен пе-
риод. В тях трябва да се помещават 
законодателната, изпълнителната и 

информационната власт на Интер-
национала, както и да намират мяс-
то за творчество хора на изкуството. 
Проектът се представя на различни 
изложби, става световноизвестен, 
вдъхновява млади творци от цял 
свят, но никога не  достига до реал-
но изпълнение поради „охладнява-
не“ на съветската власт (реакционна 
в същността си) към авангардизма. 
Проваленият проект за Кулата на 
Татлин е можел да предизвести на 
тези, които могат да четат знаци-
те на времето, неминуемия крах на 
всеки опит да се създава  цивилиза-
ция и култура  без Бога.

Кулите са били  – и дори в рели-
гиозната архитектура – символ на 
човешкия устрем към небето, но 
най-вече израз на религиозния ус-
трем, основан на собствени сред-
ства и собствена праведност. 

Археологическите изследвания 
сочат, че на предполагаемото мяс-
то на Вавилонската кула се нами-
рат основите на култов и астроно-
мически център с формата на стъ-
паловидна пирамида – зикурат. 

Интересно е, че самата структура 
на текста в Битие 11:1-9 подсказва 
конфликта между намеренията на 
хората и предизвестената съдба на 

този проект. Макар че тук 
представяме интерпретация 
на текста в превод на българ-
ски, то тя отразява с голяма 
близост формата на ориги-
налния текст. Този строеж  
от напластени последова-
телно смислови паралели и 
антиномии може да се пред-
стави фигуративно като съ-
четание на „право издигащ 
се“ от долу на горе зикурат 
и „обърната висяща“ от горе 
на долу подобна реплика, 
които се срещат в един цен-
тър. Разбира се, в това мо-
жем да открием типичния  
старозаветен симетричен 
строй – хиазма. Но освен 
това в случая и формата и съ-
държанието на библейското 

послание се припокриват знаково. 
(Горната част на хиазма е повто-
рена като потвърждение на нейно-
то превъзходство.) Тук откриваме 
умението на редакторите на текста 
да илюстрират противостоенето на 
две култури – езическа и библейска 
– чрез неговите фигуративни сред-
ства, с божествена ирония.

Можем да открием, че в центъ-
ра на тази текстова фигура се сре-
щат амбицията за ИМЕ и ИМЕТО 
на Господа. Там, където се издига 
върхът на правостоящия „зикурат” 
с амбиция за ИМЕ и ЕДИНСТВО 
(„да не се пръснем по земята“), точ-
но над него за пръв път се появява 
ИМЕТО на Господа, който Израил 
трябва да проповядва на света като 
единствения истинен Бог, който е 
ЕДИН и в Когото може да има реал-
но единство. („Слушай Израил, Гос-
под, нашият Бог е Един”). Библей-
ското послание е ясно: на тези, кои-
то издигат кули за собствена слава, 
се напомня суверенитетът и славата 
на единствения, Единия Създател и 
Архитект на света. Що се отнася до 
хуманистичния идеал за единство 
на човечеството, историята показва, 
че той е бил експлоатиран най-вече 
от тоталитарни деспотични режими.

Днешните превъплъщения на 
Вавилонската кула са ярък при-
мер на казаното. 

Ако горният библейски пример ни 
дава повод да представим един текст 

като архитектура в отношението 
текст – архитектура – култура, то в 
реципрочен ред можем да предста-
вим архитектурата като текст, или 
да говорим за архитектурата като 
език, който изразява съвременната 
култура. Този подход стана популя-
рен и съзнателно преследван след 
теоретичните разработки на аме-
риканския архитект Чарлз Дженкс 
през 70-те години на миналия век. 
Дженкс анализира градските прос-
транства и самите сгради с мето-
дите на структурната лингвистика. 
Оттогава насетне архитектите знаят 
как може по-убедително да насочват 
вкусовете на клиентите инвестито-
ри и на цялото общество, което ще 
не ще консумира функционално и  
визуално доминантите на човешка-
та среда. Доминантите на човешка-
та среда се оказват, както винаги, 
„кули“. Днешните „кули“ имат раз-
лични форми – „игли“, „спирали“, 
„пури“, „кифли“, „пирамиди“, във 
всевъзможни еклектични компози-
ции. С езика на идеен плурализъм 
те отново въплъщават амбициите на 
вавилонците – за глобален свят, за 
космично устремена култура.

Остава един въпрос: какво ли ще се 
случи с тях, когато Господ дойде, за да 
установи Божието царство на земята?

П-р Данаил ИГНАТОВ,  архитектСнимка: http://www.studyblue.com/

Кулите на културата

Българското евангелско дружество (1875-1958) 
и приносът му за българското протестантство

Следва от 1 стр. .

A’’…..Беше наречен Вавилон,защото там  Господ разбърка езика на цялата земя
Б’’…..Господ  ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя

B’‘…..Те престанаха да градят града
А’….. да разбъркаме езика им, за да не разбират  езика си

Б’…..Господ каза : те са един народ с общ език
B’…..слезе да види града и кулата

Г’…..Господ (името Му)

Д …Да не се пръснем
Г…..Да си спечелим име

В..…Да съградим град и кула с връх до небето
Б….. намериха поле в Сенаарската земя, където се заселиха

А…..А по цялата земя се употребяваше един език и общ говор



На 24 май 1738 г. Джон Уесли, 
бащата на методисткото движе-
ние, преживява своето обръщение. 
Обикновено това преживяване се 
свързва най-вече с неговата реакция 
на чутото от предговора на Лутер 
към Посланието към римляните. Но 
опитността на увереност в спасе-
нието чрез вяра в Христос е подгот-
вена от редовното сутрешно четене 
на Писанието, практика, от която 
Уесли не се отклонява в онзи ден, 
както и от участието във вечерната 
молитва в църквата „Св. Павел“. 
Ето и свидетелството, което откри-
ваме в дневника на Джон Уесли, ци-
тиран тук в българския му превод, 
осъществен от Радостин Марчев 
(https://rado76.wordpress.com):

„Четвъртък, 24 май – Мисля, че 
беше около 5 сутринта, когато от-
ворих своя Нов завет на следните 
думи: „Дадоха ни се твърде големи-
те и изобилни обещания, чрез които 
да станем участници в Божественото 
естество.“ (II Петр. 1:4). Продължих 
да чета нататък и отворих на след-
ните думи: „Не си далеч от Божието 
царство.“ (Марк 12:34). Следобед 
бях помолен да отида в църквата 
„Св. Павел“. Антемът беше „От без-
дната викам към Тебе, о, Господи: 
Господи, послушай гласа ми. О, нека 
ушите Ти добре да чуят гласа на оп-
лакването ми. Ако Ти, Господи, гле-
даше на моите прегрешения, как бих 

устоял? Но в Теб има милост, затова 
ще Ти се боят. Израилю, уповавай на 
Господа; защото в Него е милостта и 
изкуплението. Той ще изкупи Изра-
ил от всичките му грехове“.

Вечерта твърде неохотно отидох 
на събирането на улица „Олдър-
сгейт“, където се четеше предго-
ворът на Лутер към Посланието 
към римляните. Около четвърт час 
преди девет, докато той обяснява-
ше промяната, която Бог извърш-
ва в сърцето чрез вяра в Христос, 
почувствах сърцето си странно за-
топлено. Почувствах, че вярвам в 
Христос, единствено в  Христос за 
спасение; и ми беше дадена една 

увереност, че Той е отнел грехове-
те ми, дори моите, и ме е спасил от 
закона на греха и на смъртта. За-
почнах да се моля с цялата си сила 
за тези, които се бяха отнесли зле 
с мен и ме бяха преследвали. След 
това изповядах открито пред всич-
ки присъстващи това, което чувст-
вах за пръв път в сърцето си. Но не 
след дълго врагът подхвърли: „Това 
не може да бъде вяра; защото къде 
е радостта ти?“. Дотогава аз бях 
учен, че мирът и победата над гре-
ха са основни за вярата в Начина-
теля на нашето спасение; но що се 
отнася до даването на радост, която 
обикновено съпътства нейното на-
чало, особено в тези, които скърбят 
дълбоко, Бог понякога я дава и по-
някога я задържа според решението 
на волята Си. След като се върнах у 
дома, бях силно нападнат от изку-
шения, но аз извиках и те побягна-
ха. Те се връщаха отново и отново. 
Аз често повдигах очите си и Той 
„ми изпрати помощ от високо.“ По 
този начин аз открих основната раз-
лика между това и моето предишно 
състояние. Аз се борех, да, воювах 
с цялата си сила под закона, както и 
под благодатта. Но тогава аз бях по-
някога, ако не и често, побеждаван; 
сега аз винаги побеждавах“.

Преживяното на 24 май 1738 г. 
има ключово значение за живота 
и служението на Джон Уесли. Са-
мият той първоначално дава много 
безпощадна оценка за себе си пре-
ди тази дата, казвайки, че дотога-
ва всъщност не е бил християнин. 
Без съмнение, с помощта на Лутер 
и моравските братя Уесли открива 

необходимата и единствено въз-
можна основа за съвършенството, 
която е търсел – радикалната Бо-
жия благодат. Но това съвсем не 
обезсмисля дотогавашното негово 
търсене и опит, белязани най-вече 
от влиянието на Джеръми Тейлър, 
Тома Кемпийски и Уилям Лоу. 

Новорождението обаче е само на-
чалото на процеса на освещение, 
който разпростира последиците 
на новорождението върху всички 
страни на човешкото съществува-
не, така че то да придобие своята 
цялостност. Този процес отнема 
време и се развива по подобие на 
физическото израстване, започ-
вайки с новото раждане, премина-
вайки през детството и продължа-
вайки към една все по-нарастваща 
зрялост. В една от проповедите си 
Уесли настоява: „Духовното ново-
раждане… е само прагът на осве-
щението, първият вход към него. И 
както в естественото раждане човек 
се ражда изведнъж и след това рас-
те постепенно по-голям и по-силен, 
така и в духовното раждане човек 
се ражда изведнъж и след това рас-
те постепенно в духовен ръст и 
сила“.  Новорождението е начало-
то на едно непрестанно „израства-
не в благодатта“, което има своята 
цел в пълното освещение. Именно 
в светлината на тази цел, която се 
явява главната тема в богословието 
и служението на Уесли, „странното 
затопляне на сърцето“, преживяно 
на ул. „Олдърсгейт“, придобива 
своя истински смисъл.

П-р Даниел ТОПАЛСКИ

Бележка на редакцията: Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската    
история. Илюстрация: Rev. C. Arthur Lane Illustrated Notes on English Church History (London: Society for Promoting 
Christian Knowledge, 1901), courtesy the private collection of Roy Winkelman.

Почувствах сърцето си 
странно затоплено

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ В ХРИСТИЯНСКАТА ИСТОРИЯ

Джон Уесли

Въоръжени членове на органи-
зацията „Ал-Шабаaб“ нападнаха 
колеж в Гариза, Североизточна 
Кения на 2 април 2015 г. и убиха 
148 души. Нападателите отдели-
ха студентите християни от мю-
сюлманите и ги избиха. Жертвите 
са предимно студенти на възраст 
между 19 и 23 години.

„Нападателите бяха в съседната 
стая“, споделя Сюзън Китоко, сту-
дентка. „Чух ги да питат хора дали 
са християни или мюсюлмани и 
след това чух изстрели и писъци.“ 
Сюзън счупила крака си при бяг-
ството, когато скочила през прозо-
реца на стаята си на първия етаж 
на общежитието.

Рубен Муавита, студент на 21 го-
дини, си спомня, че видял как три 
студентки коленичили и молели на-
падателите за милост: „Грешката, 
която направиха, беше, че казаха: 
„Исусе, спаси ни, молим Те“. Точно 
тогава те внезапно ги застреляха“.

Четиримата нападатели са ликви-
дирани от кенийските служби за 
сигурност след еднодневна обса-
да. Всички те са членове на сома-
лийската ислямистка групировка 
„Ал-Шабааб“. Според слуховете и 
четиримата са се самоубили, взри-
вявайки жилетки, пълни с взривно 
вещество. „Ал-Шабааб“ поема от-
говорност за кървавата баня, като 
казва, че това е в отговор на изпра-
тените от Кения в Сомалия войски 
за борба с екстремистите.

Един от оцелелите, Колинс Уетан-
гула, споделя пред Асошиейтед 
Прес, че нападателите преминали 
през колежа, крещейки: „Ние сме 
Ал-Шабааб“ на суахили. Той чул, 
че нападателите влезли в общежи-
тието, отваряли вратите и питали 
хората, които се криели там, дали 
са християни или мюсюлмани.

„Ако си християнин, те застрелват 
на място – казва Уетангула. – При все-
ки изстрел си мислех, че ще умра.“

Синтия Чероитич, на 19 години, 
се скрила в гардероба и се покри-
ла с дрехи. „Аз просто се молех на 
моя Бог“, разказва тя.

Една от студентките първоначал-
но помислила въоръжените мъже 
за полиция: „Изведнъж те хвърли-
ха експлозиви... там, където чле-
новете на християнската организа-
ция се молеха“.  Двадесет и двама 
студенти, които били събрани за 
сутрешна молитва и размишление, 
били убити от хвърлени по техния 
импровизиран параклис гранати.

Атаката е внимателно планирана, 
за да съвпадне с Възкресение Хри-
стово (по католическия календар). 
В църквите в цяла Кения молитви-
те за празника започнаха с тридне-
вен  траур за убитите.

„Тъжно е, че това нападение се 
случи по време на празненствата 
за Възкресение“, казва Джоузеф 
Алесандро, епископ в Римокато-
лическата църва, който служи в 
Гариза, града на нападението. „По-

вечето от студентите в колежа не 
са оттук, не са сомалийци и не са 
мюсюлмани“, добавя той.

Студент в Гариза, прибрал се вкъ-
щи през почивните дни за Възкре-
сение, споделя пред BBC, че много 
от студентите в Гариза са християни 
от Западна Кения. В Кения колежан-
ското и университетското образо-
вание е на разменни начала, което 
означава, че студентите трябва да се 
обучават в област, различна от тази, 
в която са се обучавали в училище.

Повече от 80 процента от кений-
ците са християни, но в Североиз-
точна Кения 90 процента са мю-
сюлмани.

Нека не забравяме да се молим 
за семействата на жертвите, 
за християните в Североизточна 
Кения, които живеят в непреста-
нен страх, и за кенийското пра-
вителство, което трябва да на-
ложи ред в този размирен район. 

Десислава ТОДОРОВА
(По материали на OpenDoors)

К Е Н И Я

OpenDoors e организация, която работи за разпространение на Божието слово и Благата вест в страни, в които 
християните са преследвани. Кения е на 19-то място (от общо 50) в списъка на страните за 2015 г., в които христи-
яните са преследвани. Снимка: http://freedomoutpost.com

ЕДНО КЪРВАВО ВЪЗКРЕСЕНИЕ



ЗА ВАС
ЖЕНИ

ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР

Трудът е много важно нещо в нашия живот. 
Ние знаем това и се трудим, за да задоволим 
своите материални нужди. Но като християнки 
ние трябва да полагаме един друг труд. Това е 
трудът за нашето духовно израстване, за духов-
ното ни усъвършенстване. За него трябва много 
време и постоянство. Този труд обикновено не 
се вижда, но резултатите винаги са налице. Този 
труд ни преобразява, променя нашата вътрешна 
същност, както казва апостолът: „Макар да тлее 
нашият външен човек, пак вътрешният всеки 
ден се подновява“ (II Коринтяни 4:16). Този труд 
е по-ценен от всеки друг труд, свързан с ежедне-
вието ни, защото „видимите неща са временни, 
а невидимите – вечни“ (II Коринтяни 4:18).

Божието слово изисква от нас да се трудим 
с постоянство в изработване и израстване 
на нашия вътрешен човек. В какво трябва да 
растем и да се усъвършенстваме? В любов, в 
чистота, в святост, в упование, в устояване, в 
съчувствие, във всяко добро дело.

Исус обещава да ни помогне: „Онзи, Който е за-
почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства 
до деня на Исуса Христа“ (Филипяни 1:6). От нас 
се иска да не сме лениви. Иска се да постоянства-
ме. Първо, да постоянстваме в молитва. Затова 
Божието слово ни съветва: „Непрестанно се моле-
те, за всичко благодарете“ (I Солунци 5:17,18).

Също много важно нещо е да не сме лениви в 
изучаване на Божието слово, защото чрез него 
намираме спасение. Апостолът казва, че се но-
вородихме „чрез Божието слово, което живее и 
трае до века” (I Петрово 1:23). Затова псалмопе-
вецът възкликва: „Колко обичам аз Твоя закон! 
Цял ден се поучавам в Него“ (Псалм 119:97). 
„Колко са сладки Твоите думи на вкуса ми! По-
сладки от мед в устата ми“ (Псалм 119:103) - той 
казва, че те го правят по-мъдър от неприятелите, 
от учителите, от старите и продължава, че Божи-
ите думи го предпазват от лош път. Затова под-
чертава: „Твоето слово е светилник на стъпките 
ми и виделина на пътеката ми“. Той се моли Бог 
да го научи на добро разсъждение и знание. 

Когато изучаваме Божието слово, ние полу-
чаваме  знание най-вече за Бога, за Неговата 
любов и грижа към нас, за Неговата мъдрост и 
сила, за Неговите правила, които ще ни пома-
гат да израстваме в пълнота и зрялост, за да не 
бъдем духовни бебета или „деца, завличани от 
всеки вятър на учение“. Да не бъдем деца, кои-
то лесно стават жертва на заблудите на Сатана. 
Апостол Павел обобщава това с думите: „Цяло-
то Писание е боговдъхновено и полезно за поу-
ка, за изобличение, за поправление, за наставле-
ние в правдата” (II Тим. 3:16).

Чрез Божието слово ние ще се научаваме 
как да живеем плодоносен, пълноценен хрис-
тиянски живот. То ще ни учи „да заякваме в 
Господа и в силата на Неговото могъщество“ 
(Ефесяни 6:10). Божието слово е нашето всеоръ-
жие срещу хитростите на Сатана. Чрез него ние 
ще ставаме повече от победителки.

Божието слово ни учи как да се усъвършен-
стваме, как да изграждаме Христоподобен 
характер. То ще ни помага да израстваме в 

святост. Затова Божието слово ни казва: „Да не 
бъдете лениви, но да подражавате на онези, кои-
то чрез вяра и устояване наследяват обещаните 
благословения“ (Евр. 6:12).

Толкова много добри съвети има в Божието 
слово, но за да ги изпълним, ние трябва не само 
да имаме желание, но и да се трудим и да по-
лагаме усилия, за да ги приложим в живота си. 
Затова ап. Павел съветва: „Постоянствай в това, 
което си научил“ (II Тим. 3:14). Защото чрез по-
стоянство ние ще израстваме духовно и ще из-
пълним заръката: „Преобразявайте се чрез об-
новяване на ума си, за да познаете от опит каква 
е Божията воля – това, което е добро, благоугод-
но и съвършено“ (Римляни 12:2).

Нека не бъдем духовни ленивки, защото леност-
та е грях, особено духовната леност. Божието 
слово казва: „Ако някой знае да прави добро и 
не го прави, за него това е грях“ (Яков 4:17). С 
други думи, целта на придобиване на знания е да 
ги приложим в живота си. Затова ап. Павел пише: 
„Онези, които са повярвали в Бога, да бъдат ста-
рателни да вършат добри дела“ (Тит 3:8). Да се 
стараем, това значи да полагаме усилия, значи да 
се трудим, а не да бъдем лениви.

Исус каза, че по плодовете ще ни познаят 
дали сме Негови ученици. А също: „Всяко 
дърво, което не дава плод, се отсича и хвърля 
в огъня“ (Матей 7:19,20).

Когато честваме Деня на труда, добре е да ре-
шим да не бъдем лениви в нашия духовен жи-
вот, но християнки, които се трудят, за да дават 
изобилни духовни плодове!

Цвете КУЛИЧЕВА

Духовни ленивки

На 24 и 25 април в София, в 
салона на Първа евангелска съ-
борна църква, се състоя редовен 
годишен събор на Съюза на еван-
гелските съборни църкви в Бълга-
рия. Освен изслушването и прие-
мането  на докладите за дейността 
на Съюза (този път и  по отделни 
съборни области) в дневния ред 
бяха включени две много важни 
точки: приемане на нов устав на 
Съюза и избор на нов състав на 
Съюзно управление след изтича-
нето на четиригодишния мандат 
на досегашното. Главното в про-
мяната на Устава е в засилване на 
ръководната роля на пастирската 
колегия и специализацията на съ-
юзното управление като изпълни-
телен орган по аналогия с разпре-
делението на отговорностите в 
местната църква между Духовен 

съвет и Настоятелство. Събор-
ният принцип се запазва както 
на равнището на съюза, така и на 
равнището на местна църква. 

След поредни три мандата като 
председател на Съюза п-р Данаил 
Игнатов предаде тази отговорност 
на п-р Георги Желев, който беше 
избран с  единодушие за нов пред-
седател. Негови сътрудници в но-
вото Съюзно управление ще бъдат   
п-р Благовест Николов, п-р Рангел 
Кълвачев, п-р Станислав Алексиев 
и проповедникът Румен Ганушев.

По време на събора бяха пред-
ставени четири книги на п-р 
Христо Куличев: „Дарбите на 
Святия Дух“; „Предопределение 
и спасение“; „Църквата – същ-
ност и предназначение“ и „Краят 
на света и бъдещето на църква-
та“. Те се продават в книжарница 

„Защо не?“ в близост до Първа 
евангелска църква.

Нека благодатта на Господ 
Исус Христос, Върховния начал-
ник на Църквата, води църквите, 

пастирите и ръководителите на 
този Съюз в мъдрост и истина, 
със силата на Светия Дух, за ус-
пеха на Божието царство.

П-р Данаил ИГНАТОВ

ГОДИШЕН СЪБОР НА СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ

Редакционна колегия: 
п-р Христо Куличев, п-р Данаил Игнатов, 

п-р Станислав Алексиев, п-р Даниел Топалски, 
Радостин Марчев, Олег Константинов, 

Тодор Велчев, Влади Райчинов

Отговорен редактор: п-р Даниел Топалски

Коректор: Милена Темкова

Предпечат: Олег Константинов

Печат: АБА Принт ЕООД

Адрес на редакцията:
Фондация „Духовност и милосърдие“
София 1225, ул. „Богдан Моцев“ №2

тел.: 02/ 839 4117
e-mail: vestnik.zornitsa@gmail.com

ISSN 0861-3826П-р Данаил Игнатов и п-р Георги Желев. Снимка: П-р Д. Игнатов, личен архив.

Работен момент от Годишния събор. Снимка: П-р Данаил Игнатов, личен архив.

Нови книги от п-р Христо Куличев. 
Снимка: П-р Станислав Алексиев.


