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 Това вършете, 
като знаете времето, 
че е настанал часът
вече да се събудим 

от сън.
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На 20 юни т.г. Евангелската събор-
на църква в Пазарджик отвори вра-
ти да посрещне десетки гости, до-
шли по случай 130-годишния юби-
лей от учредяването на църквата и 
105 г. от изграждането на сградата. 

Беше мило събиране. Чрез снимки 
и слова си припомнихме заслугите 
на Божиите служители през този 
дълъг период. Пастирят на църква-
та Рангел Кълвачев припомни как-
ва е мисията на църквата – да бъде 
сол и светлина. Това беше и основ-
ното послание на пожеланията, от-
правени към местните вярващи. 

Салонът беше пълен с християни 
от Пазарджик и гости от евангел-
ски църкви в други градове. При-
ветствия бяха поднесени от пред-
седателя на СЕСЦ в България п-р 
Георги Желев, от други евангелски 
съборни църкви, както и от Петде-
сятната евангелска църква в Пазар-
джик. Особено значимо беше при-
съст вие то на г-жа Попчева, социа-
лен работник в затвора в града. 
Като официален представител на 
тази институция тя поднесе по-
здравителен адрес, в който подчер-
та добрите връзки и благотворното 

влияние, което църквата в лицето 
на п-р Кълвачев оказва върху ли-
шените от свобода чрез редовните 
седмични посещения, в които се 
представя Божието слово.

Юбилеи като този потвърждават 
думите на Господ Исус, че вратите 
на ада няма да надделеят над Бо-
жията църква. Нека Бог благосла-
вя това общество от вярващи и да 
им дава сили още по-ревностно да 
разпространяват благата вест за 
спасение чрез вяра в Христос.

Небесна ХРИСТОВА 

РЕДАКЦИОННА
Ние, християните, сме свикнали 

да живеем с усещането, че време-
то е наближило, че с идването на 
Христос пясъчният часовник на ис-
торическото време е вече обърнат и 
пясъкът неумолимо изтича. С всеки 
следващ ден идването на Христос не 
просто приближава, всеки следващ 
ден, всяка следваща минута може да 
е мигът на Неговото завръщане. Деня 
и часа на Господното второ пришест-
вие знае само Отец, но ние живеем с 
усещането, че времето е наближило, 
че оставащото време е кратко (късо).

Когато се заговори за „краткостта 
на времето“, ние почти без да се за-
мислим, разбираме наближаващия 
край на историята – края на време-
ната. И почти също така неусетно, 
без да се замислим, виждаме себе си 
измежду тези, които ще бъдат живи 
при Господното пришествие, когато 
„сам Господ ще слезе от небето с по-
велителен вик, при глас на архангел и 
при Божия тръба; и мъртвите в Хрис-
тос ще възкръснат по-напред“ (І Сол. 
4:16). Този интересен феномен може 
да бъде обяснен именно със съзна-
нието ни, че „краткостта“ на времето 
означава, че Христос може да дойде 
всеки момент и наша длъжност е да 
го очакваме, като че ли това ще се 
случи в рамките на нашия земен жи-
вот, че в тези именно 
рамки времето изоб-
що ще при-
ключи.

Н я м а  
съмнение, 
че когато говори 
за краткостта на оставащото време (І 
Кор. 7:29), апостол Павел има пред-
вид и окончателния край на исто рия-
та, защото в неговата светлина тряб-
ва да се разглежда всичко, дори и 

при временните кризи и катаклизми, 
които ни спохождат. Но в същото 
време той мисли и света с неговите 
непрекъснато променящи се полити-
чески, социални, културни и иконо-
мически структури: „този свят е пре-
ходен“ (Нов превод), „сегашното му 
състояние преминава“ (Ревизирано 
издание), „преходен е неговият об-
раз“ (Синодален превод).

Времето е кратко обаче и в един 
съвсем непосредствен смисъл за все-
ки един от нас. Говорейки за края 
на времената, ние не трябва да за-
бравяме, че това включва и края на 
времето на нашия земен живот. Есха-
тологията винаги включва и личната 
есхатология. Не просто светът е пре-
ходен, преходен съм и аз, моето се-
гашно състояние преминава, прехо-
ден е и сегашният ми образ. Аз също 
непрекъснато усещам как времето се 
изплъзва от ръцете ми, как не може 
да бъде върнато назад, как в неговия 
често пъти лудешки бяг загубвам са-
мия себе си и когато отново се наме-
ря, вече не съм същият, а различен. 

     И в моята лична есха-
тология краят е не-
известен – мога да 
доживея до дълбо-
ка старост, но мога 

и да си отида 
преждевре-
менно. 

Ала след 
като време-
то е кратко, 

тогава нищо 
не е нито пре-

ждевременно, 
нито твърде късно.
И тук идваме до най-

     съществения въпрос. 
Когато говорим за „краткост на вре-

мето“, каква категория имаме пред-
вид всъщност? Просто количество 
време ли? Броят на оставащите ни 
минути, часове, дни и години? Крат-
костта на времето, провокираща 

едно непрестанно очакване, едно не-
престанно усилие да бъдем намерени 
„будни“, не е ли по-скоро качестве-
на категория, която, без да изпуска 
напълно от поглед протяжността на 
времето, се интересува по-скоро от 
случващото се в него, от неговата из-
пълненост със смисъл, която за нас, 
християните, се задава от срещата 
ни с Христос, от живота ни с Него, 
от слушането на Неговите думи, от 
присъствието на Неговата трапеза, 
на която Той е домакин.

Времето е кратко, защото с идване-
то на Христос то е изпълнено с при-
съствието на Бога, Който стана един 
от нас, за да изкупи и нас, и времето 
от неговата суетност. Времето е крат-
ко, защото се налага да изкупуваме с 
Божия помощ всяка секунда, минута, 
час, ден, година от собствения си жи-
вот и да го превръщаме, пак с Божия 
помощ, във време спасително, изпъл-
нено със смисъл, в което чрез бла го-
датта Си Бог ни прави съпричаст ни 
на богатствата на собствения Си жи-
вот. Когато времето се изпълва със 
смисъл по този начин, то естествено 
се съкращава, свива се, събира се в 
себе си и все не достига, защото ни 
се иска да не пропуснем нито една 
възможност, нито една минута, нито 
един ден. 

Изпълненото с Бога време за нас е 
качествена категория и неговата про-
тяжност сякаш е престанала да бъде 
толкова обременяваща. Ние се радва-
ме на това, което времето съдържа, 
което му придава смисъл, което пре-
одолява и самата времева ограниче-
ност, отваряйки ни вратата на Божие-
то царство, което е близо, в нас.

Не бягството от този свят изкупва 
времето и го прави наситено със сми-
съл, а неговото преобразяване. Без 
съмнение неговото сегашно състоя-
ние ще премине, но ние жадуваме за-
едно с цялото творение, което сега е 
подчинено на робството на немощта 
и тлението, подновяването на всичко. 
Затова и с усърдие не преставаме да 
се молим: „Ела, Господи Исусе!“ 

Такава е молитвата на всички, за 
които времето е станало „кратко“, за-
щото новият живот е посят и жътвата 
е наближила. Затова за тях не е важно 
да знаят деня и часа. Достатъчно им 
е, че небесният им Отец ги знае.

П-р Даниел ТОПАЛСКИ

ВРЕМЕТО 
е 

КРАТКО

Годишнини в Пазарджик ХРОНИКА

Отново е лято. Календарът се 
за  въртя още веднъж, за да дойде 
времето на дългите светли дни: за 
едни – време да жънат и да приби-
рат реколта от ранна утрин, за дру-
ги – да съзерцават изгрева и залеза 
на слънцето, отпуснати в безвре-
мието на дългоочаквана почивка.

За мнозина – а колко повече за 
тези, които осъзнават краткост-
та на времето и отговорността си 
пред Този, от когото идват дните 
ни – това е възможност да осмис-
лят по нов начин своите постиже-
ния и намерения за бъдещи дела в 
света и в църквата.

Да помниш миналото, за да отсе-
еш и вземеш от него силата, приме-
ра, уроците от това, което е било, и 
да държиш погледа си отворен за 
настоящето, за да отстояваш исти-
ната за това, което ще бъде, е неле-
ка, но жизнеутвърждаваща задача.

Нещо такова правят и членове-
те на редакционната колегия на 
в. „Зорница“. В обновен състав те 
работят вече от около две години. 
Намерението им е да продължат да 
се трудят за едно от най-старите 
български периодични издания. 

„Зорница“ е вестник, на чиито 
страници са запечатани по впе-
чатляващ начин промените в духа 
на времето както в България, така 
и по света, и то с една неотмени-
ма особеност – тяхната оценка от 
християнска гледна точка. Днес 
имаме привилегията да поемем 
щафетата от предишните поколе-
ния на списващи това издание и да 
го насочим към бъдещето според 
Божия промисъл.

Не можем да не отбележим, че 
към осъзнаването на такава при-
вилегия бяхме предизвикани от 
един мъж, на чиито плещи лежат 
времето и опитът на 85 лета – пас-
тир Христо Куличев. По негова 
иници а тива (преди цели 25 годи-
ни) вестникът беше изваден от 
принудителното мълчание, нало-
жено от ко му нистическия режим, 
и заговори отново с висок глас за 
евангелски те истини и за христи-
янското благочестие. Изразяваме 
благодарност на п-р Куличев за 
това дело и се радваме да виждаме 
неговия неуморен стремеж да ук-
репва силите си чрез обновяване 
на духа в Христовата благодат!

П-р Данаил ИГНАТОВ



В настоящите времена на всеобща 
девалвация на ценности и традиции 
християнските празници също са 
заплашени от обезсмисляне. Усеща-
нето за духовно тър жест во, за све-
щено време все повече липс ва в 
общест ве на та среда – а нерядко и в 
църквата. Евангелски те 
общности са особе но 
уязвими в това отно-
ше ние. При нас ви на ги 
е съществувало опасе-
ние, че църковната тра-
диция може да засенчи 
проповядването на Бо-
жието слово. Затова и 
християнските празни-
ци не са твърде важна 
част от нашия живот на 
вяра. А всъщност всеки 
църковен празник е по-
кана да преживеем още 
веднъж чудото, което 
го е създало като такъв. 
Да го преживеем цялостно: не само 
чрез слово, но и чрез музика и обра-
зи. Празникът е и добра възможност 
протестанти и православни да преот-
крият общото си духовно наследство 
и да поведат диалог за своето общо 
призвание – духовната просвета на 
съвременното българско общество.

Водено от това разбиране, граж дан-
ско сдружение ХАРТА органи зи ра 
артистично-богословски проя ви по 
повод значими християн ски праз-
ници с участието на православни и 
протестантски богослови. Втората 
от тях се състоя на 3 юни и беше 

посветена на двойния празник Пет-
десетница и Св. Дух.* Малката зала 
на музикалния център „Борис Хри-
стов“ в София отново се оказа твър-
де тясна, за да побере всички при-
състващи. Музикалната програ ма 

включваше произведения от Йохан 
Себастиан Бах, Хендел и Бенджамин 
Бритън, а също от Добри Христов и 
Дубенски, вдъхновени от православ-
ни църковни песнопения. Овациите 
на публиката събраха музикантите 
от бароков ансамбъл „Афетуозо“ – 
Христина Василева (сопран) и ма-
естро Йосиф Герджиков (пиано), а 
ученичката Рада Йосифова направи 
приятно впечатление с професио-
налното си изпълнение на флейта, 

незави симо от крехката си въз-
раст. Дизайнерът и реставра-
тор Мариан Томов, работил и в 
Атонските манастири, направи 
представяне на някои интерес-
ни иконографски изображения 
по темата Петдесетница. Оказва 
се, че раждането на Христовата 
църква се представя в иконог-
рафията по специфичен начин, 
който отива по-далеч от исто-
ричността на събитието. Сред 
събраните апостоли е включен 
и Павел, който към деня на Пет-
десетница все още е гонител на 
християните (вж. Деян. 2, 9 гл.), 
а е оставено и едно празно място 

– за Господ Исус Христос, Който ще 
се върне на земята за Своята невеста, 
Църквата.

Богословският панел на проява-
та се състоеше от две изложения, 
свързани с темата за Петдесетница 

и Светия Дух, и време за въпроси 
от публиката. Православният бого-
слов д-р Светослав Риболов, доцент 
в Богословския факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“, изнесе кратка 
лекция относно учението за нетвар-
ните божествени енергии в съвре-
менното православно богословие, 
като проследи и развитието на това 
учение в Източната църква през ве-
ковете. Богословското участие от 
протестантска страна беше на п-р 
Данаил Игнатов от Първа евангел-
ска съборна църква в София. Той се 
фокусира върху мисията на Светия 
Дух на Петдесетница, като направи 
паралел между Неговото участие в 
Сътворението и в Новото творение. 
След това присъстващите се вклю-
чиха в оживена дискусия с модера-
тор Александър Александров, член 
на сдружение ХАРТА и магистър по 
богословие от СУ „Св. Климент Ох-
ридски“.

Не само залата, но и времевата 
рамка се оказа тясна за протичането 
на музикално-богословската вечер. 
Всеобщо беше мнението, че таки-
ва прояви са събития от значение за 
духовния и културния живот на сто-
лицата и трябва да се организират и 
в бъдеще. Те спомагат за укрепване 
на доверието между православни и 
евангелски християни, които са дей-
ни в обществото и загрижени за не-
говото духовно състояние.

Тодор ВЕЛЧЕВ

Петдесетница 
в музика, образи, слово

През първите десетилетия от свое-
то съществуване Българското еван-
гелско дружество (БЕД) се съсредо-
точава най-вече върху литературната 
дейност. Освен малки книги на раз-
лични християнски теми то издава 
и месечното списание „Домашен 
приятел“ (1889-1901 г.). В списание-
то се публикуват статии на най-раз-
нообразни теми: религиозни и други 
новини от България и чужбина, нови 
научни разработки и открития, бого-
словски проблеми, здравни въпроси 
и др. Винаги има и отделна рубрика 
за родители, за жени и даже за деца. 
Така списанието е предвидено да 
бъде журнал, в който почти всеки да 
намери нещо интересно за себе си 
и същевременно да занесе Благата 
вест в домовете на различни хора. 
„Домашен приятел“ е илюстрова-
но списание, което за времето си е 
нещо почти непознато и модерно. Но 
поради финансови проблеми издава-
нето му е спряно през 1901 г. Око-
ло година по-късно възстановеният 
седмичник „Зорница“ (който вече е 
съществувал през 1876-1897 г.) за-
пълва празнината с подобен широк 
обхват от теми. БЕД подпомага „Зо-
рница“ със статии и финанси до края 
на Първата световна война, след кое-
то дружеството поема изцяло вест-
ника от мисионерската организация, 
известна като „Американски борд“. 
„Зорница“ става печатно издание на 
БЕД и с това основен проект на дру-
жеството от 1920 г. насетне.

Чрез периодични издания като „До-
машен приятел“ или „Зорница” БЕД 
се опитва да посрещне голямата 
нужда на българите от образование 
и познания както за християнството, 
така и по общи теми. По онова време 
повечето хора нямат друг достъп до 
разнообразна информация. По съща-
та причина БЕД отваря книжарница 
в София още през 1880 г., която през 
1896 г. се премества в новата сграда, 
собственост на дружеството, на ул. 
„Леге“ № 29 – място в самия център 
на града, където днес се намира Пре-
зидентството.

Но не само жителите на София се 
нуждаят от лесен достъп до хрис-
тиянска литература. Като последва 
примера на американските мисии, 
БЕД назначава пътуващи книжари. 
Тяхната задача е да пътуват от град 
на град и от село на село не само за 
да продават библии и християнска 
литература, но и за да проповядват 
Евангелието, ако хората са отворени 
да слушат. Известно е, че след 1887 
г. пътуващ книжар на БЕД посещава 
над 80 селища в района около Со-
фия. По време на Балканската война 
през 1913 г. по този начин са прода-
дени 70 библии, 794 нови завета и 
542 други части от Библията. През 
онзи период това се оказва ефекти-
вен начин да се осигури на хората 
достъп до Божието слово и до хрис-
тиянска литература.

На годишния събор на БЕД през 
1915 г. публично се оповестява идея-

та за обединяване на всички евангел-
ски църкви в България в една Обеди-
нена евангелска църква. Призивът е 
отправен най-вече към двата големи 
църковни съюза – на конгрешаните 
и на методистите. Макар че за някои 
начинанието е изглеждало неосъ-
ществимо, БЕД подкрепя идеята с 
ентусиазъм и получава подкрепа от 
различни евангелски пастири, както 
и от двете чуждестранни мисии. 

През 30-те години на ХХ в. прего-
ворите почти достигат до положи-
телен край, но тогава се установя-
ва, че все още са налице сериозни 
различия, най-вече по въпроса за 
собствеността. През последните го-
дини преди т.нар. Пастирски проце-
си (1948-1949 г.) дори и съюзите на 
баптистките и петдесетните църкви 
се включват в тези усилия за обеди-
нение. Единствено потискането на 
евангелските църкви от страна на 
комунистическия режим слага окон-
чателен край на начинанието. Фа-
ктът, че такава инициатива не е чак 
толкова нереалистична, личи напри-
мер от успешното обединение на пет 
евангелски деноминации в Австрия 
през 2013 г. под названието Свобод-
ните църкви на Австрия. Интересно 
е да си представим как би изглежда-
ла България днес, ако усилията за 
създаване на Обединена евангелска 
църква се бяха увенчали с успех.

Българското евангелско дружество 
оцелява през периоди на война и 
преживява две сериозни вътрешни 

кризи, свързани с финансови про-
блеми и трусове в ръководството. 

След Втората световна война обаче 
сякаш БЕД навлиза в нова фаза на 
ползотворна дейност. Има младо и 
решително ръководство, а членската 
маса отново нараства – приблизи-
телно 10% от членовете на четирите 
регистрирани по това време еван-
гелски деноминации (конгрешани, 
методисти, баптисти и петдесетни) 
участват в дейностите на дружество-
то. Политическата ситуация обаче 
се променя рязко. Първоначално 
Отечественият фронт не проявява 
враждебност към евангелистите. 
Но с целенасоченото арестуване на 
всички водещи евангелски пастири 
през есента на 1948 г. и след осъж-
дането им на дългогодишен затвор в 
резултат на пастирските процеси по-
ложението се преобръща. Църквите 
са парализирани, ръководството на 
БЕД и редакторът на „Зорница“ са 
арестувани. Българското евангелско 
дружество продължава да съществу-
ва само на хартия. 

Делото срещу дружеството през 
1952 г. се проваля, което е изненад-
ващо с оглед на масовото закрива-
не на всички видове доброволчески 
сдружения от страна на властите. 
Но след като през 1958 г. се завеж-
да ново дело, съдът се разпорежда 
за прекратяване дейността на БЕД. 
Така краят на дружеството се дължи 
не толкова на неуспех в мисията или 
на вътрешни проблеми, а изцяло на 
политическата ситуация в комунис-
тическа България.

Това са само някои интересни фак-
ти за БЕД. Те показват важната роля, 

която дружество-
то е играло за раз-
ви тие то и за ис то-
рия та на еван гел-
ското дви  же ние в 
Бъл га рия преди 
кому низма.

Симоне ФЛАД

Бележка на редакцията 
Изследванията на историята на евангелското движение в България са оскъдни. Затова издаването на книгата на Симоне Флад „За разпространението на 
Христовата вяра. История на Българското евангелско дружество (1875-1958 г.)“ е събитие на пазара за духовна литература. То беше отбелязано на 18 юни 
т.г. в салона на издателство „Верен“ в София (пл. „Славейков“ 1). Авторката разказа накратко как се е насочила към тази тема и с какви предизвикателства 
се е сблъскала в своята работа. Марияна Иванова, управител на книжарница „Верен“, и Тодор Велчев, редактор на българския превод, споделиха своите 
впечатления от книгата. Присъства и п-р Данаил Игнатов, съучредител на възстановеното Българско евангелско дружество.
Предлагаме на читателите още един текст на Симоне Флад, представящ някои интересни факти от нейното изследване.

Още за дейността на Българското 
евангелско дружество (1875-1958 г.)

Маестро Й. Герджиков и Христина Василева от ансамбъл „Афетуозо“.

 * Първата проява беше по повод Благовещение и се състоя на 26 март 2015 г.



Палатката била прокъсана. Парца-
лите, с които била закърпена, прос-
то съдирали още повече прогнилото 
платно. Поляната, на която била раз-
пъната, представлявала неизползва-
но квакерско* гробище. Но човекът, 
който се изправил да проповядва на 
това място преди 150 години на 2 
юли 1865 г., бил уверен в това, кое-
то искал да каже. Използвайки под-
ходите за съживление, въведени от 
Чарлз Фини, той сочел с пръст към 
грешниците и пряко ги призовавал 
към покаяние. Това била първата от 
девет поредни проповеди на Уилям 
Буут в прокъсаната палатка. Той 
говорел от името на Християнска-
та мисия за Източен Лондон, която 
тринайсет години по-късно се пре-
върнала в Армията на спасението.

Днес наименованието Армия на 
спа се нието е доста добре познато в 
англо езичния свят. Във всеки голям 
град в САЩ и във Великобритания 
орга ни зацията има свои постове, 
както и множество клонове в дру-
ги стра ни. Около Рождество звън-
четата на Армията кънтят с призив 
за дарения. Дейността й помага на 
бедните и страдащите, където и да 
се намират.

Уилям Буут се включва в различни 
душеспасителни мисии от юноше-
ските си години. След обръщението 
си към Христа той се присъединя-
ва към местна методистка църква. 
Скоро обаче Буут влиза в постоян-
на схватка със своите събратя зара-
ди нетърпението си да проповяд-

ва без съответните пълномощия и 
заради пламенното си желание да 
води в църквата хора, които „пъл-
нят пейките с въшки“. Църковното 
ръководство прави всичко възмож-
но да го възпре да проповядва и на-
края прекратява неговото църковно 
членство поради подозрения, че е 
станал „реформатор“ (движение за 
благовестие сред бедните и бездом-
ниците).

По-късно Уилям Буут действител-
но се присъединява към реформира-
ните мето дисти** и проповядва по 
англий ските провинциални краища. 
При бли зително по същото време се 
запо знава с бъдещата си съпруга – 
Катрин Мъмфорд, която била дъл-
боко развълнувана още от първата 
му проповед, която чува. През онзи 
ден тя била болна и след събрание-
то Уилям я придружил до вкъщи. 
Така започва тяхната връзка, довела 
до венчавка през 1855 г. Рядко мо-
гат да се посочат съпруг и съпруга, 
които са работили съвместно и са 
направили толкова добро на хората.

Застанал насред кърпената си па-
латка, за да проповядва на мили-
они несретници от Лондон, Уилям 
намира своето място. Самият той е 
от беден произход и често е бил в 
голямо затруднение как да изхрани 
собственото си семейство. И тъкмо 
затова разбира прекрасно отчайва-
щото положение на бедните. Не-
говата жена Катрин също е съпри-
частна към техните нужди. Макар 
и с по-високо социално положение 

и по-добро образование от съпруга 
си, тя съчувства на бедните градски 
слоеве и започва дейност сред лон-
донските проститутки. Силен за-
стъпник на женското служение, тя 
проповядва не по-ряд-
ко от мъжа си и също 
така убедително, ако 
не и по-добре от него. 
Често поканите към 
нея да изнася публич-
ни лекции са основен 
източник на доходи за 
нарастващото семей-
ство Буут. Благодаре-
ние на настоятелност-
та ѝ да се позволи на 
жени да проповядват, 
жените – служители в 
Армията на спасение-
то, са мнозинство от 
самото начало.

Уилям и Катрин ос-
ъзнават, че трябва 
да посрещат не само 
духовните нужди на 
хората – физическите 
нужди са също огро-
мни. Техният подход 
се натъква на яростна 
съпротива в първите 
години от дейността 
на Армията – особено 
от страна на съдържа-
телите на кръчми, чи-
ято търговия започва 
да запада с обръще-
нието на техни клиен-
ти към Христос. 

Други непреклонни врагове на 
Армията са някои пастири, които 
се възмущават от нейните „твърде 
необмислени“ (според тях) методи. 
Самият Уилям Буут многократно е 
замерван с всевъзможни предмети.  

Някои от съратниците му дори са 
убити. Но Армията на спасението се 
превръща в обществена сила, слу-
жеща за добро в Англия, Америка 
и в много други страни. В послед-
ните си години Уилям Буут се радва 
на всеобщо одобрение и е канен на 
приеми от много държавни глави, 
които се възхищават от дейността 
му. Той продължава да служи на 
Господа почти до сетния си дъх. 

Когато Буут умира на 83-годишна 
възраст през 1912 г., на погребение-
то му се стичат 40 000 души, вклю-
чително и кралицата.

Днес Армията на спасението е све-
товно призната институция.         ◙

* Квакери – движение в англосаксонското протестантство, зародило се през XVII век в Англия – б. пр.
** През 1857 г. голяма част от това движение се обединява с Уеслианската асоциация и се образува Обедине-
ната методистка свободна църква – б. пр.

Бележка на редакцията: Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската 
история. По материали от Christianity.com. Превод с допълнения: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

Първата проповед 
на Армията на спасението

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ В ХРИСТИЯНСКАТА ИСТОРИЯ

С известна гордост Бог пита 
Сатана: „Обърнал ли си внима-
ние на слугата Ми Йов, че няма 
подобен на него на земята, чо-
век непорочен и правдив, който 
се бои от Бога и се отдалечава 
от злото?“ (Йов 1:8). Сатана от-
говаря, че е лесно да почиташ 
Бога, когато си обсипан с бла-
гословения, но ако Бог му от-
неме всичко, което има, Йов ще 
похули Бога.

Бог позволява на Сатана да 
отнеме всичко, което Йов при-
тежава, само да опази живота 
му. И така едно след друго връх-
литат нещастия. Огън поразява 
добитъка и слугите му. Къщата 
се срутва, докато всичките му 
деца са вътре, и ги убива. Като 
всеки човек Йов скърби, но той 
не роптае. Йов се смирява пред 
Божията воля и с вяра и прими-
рение приема сполетялото го. 
Колко силна вяра е нужна, за да 
можеш след всичките тези не-
щастия да кажеш: „Гол излязох 

от утробата на майка си, гол ще 
се върна там. Господ даде, Гос-
под взе“ (1:21). 

С това Йов признава, че няма 
нищо свое в този свят, че всич-
ко, което има, е дар от Бога. 
Всичко е притежание на Бога и 
Бог като собственик има право 
да прави каквото си иска със 
Своето. Има право да го даде, 
има право и да го отнеме.

Така Йов засвидетелства своя-
та вярност и силна вяра в Бога. 
Вяра в Неговото върховенство 
и суверенност. Засвидетелства 
и своята покорност на Божията 
воля, затова Бог го нарича „не-
порочен и правдив“.

Ако съзнаваме, че всичко – 
здраве, умения, дарби, таланти, 
материални придобивки – са 
неща, за които нямаме никаква 
заслуга, ако гледаме на тях като 
на благословения към нас, като 
на незаслужен дар от Бога, то-
гава, когато дойдат изпитания и 
несгоди в живота ни, ние няма 

да роптаем, но като Йов с вяра 
ще ги приемем и така ще про-
славим Бога.

Йов не търси друго убежище 
освен Бога, но Бог „не чува“ 
молитвите му – „Викам към 
Тебе, но не ми отговаряш“ 
(30:20). Той не може да разбере 
защо Бог мълчи и не отговаря 
на молитвите му, но въпреки 
това остава верен на Всемогъ-
щия. Продължава да вярва и да 
се надява на Бога: „Дори да ме 
убива Той, аз на Него се надя-
вам“ (13:15). Защо? Йов се пла-
ши от нещо по-страшно – да не 
загуби вечния живот. „Погибел 
от Бога беше ужас за мен и пред 
Неговото величие не можех да 
направя нищо“ (31:23).

Това не разбират неговите 
приятели. Много пъти и ние не 
разбираме, че понякога Бог „не 
чува“ някоя молитва не защото 
ни наказва, но защото иска да 
изпита верността ни. 

Цвете КУЛИЧЕВА

Проповед на Уилям Буут „в най-мрачния ъгъл на Англия“ 
(рисунка от неизвестен негов съвременник)

Източник: www.InspirationalChristians.org

КОГА БОГ НЕ ЧУВА МОЛИТВИТЕ НИ

За да изпита верността ни
ОБРЪЩЕНИЕ      ОТ      РЕДКОЛЕГИЯТА

Скъпи приятели на вестник „Зорница“, 
Както сами виждате през последните ме-

сеци, екипът на вестника се старае да спи-
сва едно приветливо, вярно на Словото и в 
също то време актуално издание. „Зорница“ 
с радост ще се вслушва във вашите пред ло
жения и идеи. Какви нови рубрики и теми 
бихте искали да виждате на страниците ни? 
Има ли автори, които бихте препоръчали? 
Сами те вие бихте ли писали статии? Какво е 
мнението ви за откриване на онлайн профил 
на вестника? Бихте ли абонирали приятел? 

На новата ни редакционна електронна поща 
vestnik.zornitsa@gmail.com ще очакваме пис-
мата ви. Не се колебайте да ни пишете! 

Заедно ще творим едно хубаво издание за 
слава на Бога и благословение на всички ни! 



ЗА ВАС
ЖЕНИ

Що е пламенност или плам? Това е вътрешен 
огън, енергия. Пламенността е вътрешен заряд, 
вдъхновение, въодушевление, порив за добро.

Между пламенност и дързост има сходство, но 
те не се покриват. Между тях има съществена 
разлика. Дързостта е смелост, която се проявява 
в опасни ситуации, т.е. смелост въпреки опас-
ностите, докато пламенността е вътрешно със-
тояние на човека, на неговата душевна същност. 
Това е въодушевление, радост, целенасоченост, 
отдаденост, порив за добро, за действие. Пла-
менността е като огън. Тя възпламенява, прави 
човека да гори и този огън се предава наоколо, 
възпламенява околните.

Кой и кое запалва нас, християните? Псалмопе-
ве цът знае, че това е Бог. Затова уверено казва: 
„Ти ще запалиш светилото ми“ (Пс. 18:28).

Пророк Еремия е пламенен пророк. Цял живот  
той говори само истината и изявява само онова, 
което му казва Бог. Ала никой не вярва на думите 
му. Всички му се подиграват, той търпи побоища, 
хвърлят го в яма и в затвор. 

Въпреки това Еремия не може да не изявява Бо-
жието слово. Той казва: „Словото Господне става 
причина за позор и присмех над мене цял ден. Но 
ако кажа: „Няма да спомена за Него, нито ще про-
думам вече в името Му“, тогава Неговото слово 
става в сърцето ми като пламнал огън, затворен 

в костите ми, уморявам се да го задържам, но не 
мога“ (Ерем. 20:8-9). С други думи, Божието сло-
во гори в него и го възпламенява. И той трябва да 
го изявява, да каже на хората, за да чуят всички.

Какво е Божието слово за мен и за теб? Пламти 
ли то в нашите сърца? Изгаря ли всичко нечисто 
в тях? Те горят ли да споделяме с околните оно-
ва, което Бог е направил за нас? Да споделяме за 
Неговата жертва, за Неговата любов към всички 
хора? За Неговата милост и дълготърпение?

Добре е така да горим, че околните да виждат и 
усещат пламъка у нас и да пожелаят същия огън 
в себе си. Ако Божието слово е наша постоянна 
духовна храна, то ще изпълва цялата ни същ-
ност, а ние ще горим за Бога, за Неговото дело, за 
прослава на Името Му. Както казва Исус, „реки 
от жива вода ще потекат“ от нас.

Когато гори, огънят осветява наоколо и светли-
ната му се вижда отдалече. Огънят отделя и то-
плина. Тя въздейства, сгрява и запалва околните.

На Петдесетница огънят в сърцето на апостол 
Петър запалва хиляди. Апостол Павел е пламе-
нен свидетел навсякъде – в синагоги, в затво-
ри, на Ареопага, пред тълпи, пред цар Агрипа и 
Фест, сред корабокрушенците. Навсякъде той за-
палва огън в сърцата на тези, които слушат.

Огънят, който гори в апостолите, запалва пожа-
ри. Затова когато апостол Павел и Сила присти-
гат в Солун, юдеите възкликват: „Тези, които раз-
мириха света, дойдоха при нас“ (Деян. 17:6).

На Синайската планина Бог дава на Мойсей За-
кона. Когато слиза от планината, лицето на Мой-
сей блести, понеже той е говорил с Бога. Божието 
слово, Божието присъствие се отразява на лицето 
на Мойсей толкова силно, че се налагаше той да 
слага покривало на лицето си.

Благовестието започва от дванадесет пламенни 
Исусови ученици, но огънят, който запалват те, 
се предава от човек на човек. И се разнася нав-
ред, докато не пламва целият тогавашен свят. 

Как горим ние? Пламенни свидетели ли сме? 
Или сме вяли и анемични, сякаш вярата ни е ня-
какво тежко бреме? Въздишаме ли под житей-
ските товари, или като дякон Стефан сме вперили 
очи в Небето? Докато го убиват с камъни, Стефан 
сякаш не усеща болка, а лицето му сияе, защото 
излъчва пламъка, който гори в него.

Нека не бъдем като двамата ученици по пътя 
към Емаус – уплашени, смазани от мъка и отчая-
ние. Нека сме като тях, когато се връщат от Емаус 
към Ерусалим! След като познават Исуса, Той ги 
запалва и те споделят помежду си: „Не горяха ли 
в нас сърцата ни?“ 

Според Божието слово Бог е поставил всяка една 
от нас на своето място. Нека като Негови слугини 
с този пламък да осветяваме своя си ъгъл! 

Цвете КУЛИЧЕВА

Пламенност

Както апостол Йоан е страдал 
на остров Патмос, така и всеки 
един от нас има своя остров на 
страдание. Може да се чувства-
ме изолирани, самотни, отблъс-
нати. Едно болнично легло може 
да бъде нашият остров Патмос. 
Това, че сме единствените вяр-
ващи в семейството, в работата 
си. Възрастни родители, болни 
деца може да са нашият остров 
Патмос.

На остров Патмос внимание-
то, погледът на Йоан са насоче-
ни към Исус. Когато сме в стра-
дание, накъде насочваме своя 
поглед? На остров Патмос Йоан 
дава цялото време на Исус. За 
нас това означава да прекарваме 
време с Господа, да не се отде-
ляме от църквата и от вярващи-
те. Отделяш ли всеки ден време 
за Господа?

Апостол Йоан отдава своя ум 
на Господ Исус. Той чува, кога-
то Исус му говори. Чува, защото 
слуша внимателно. На теб Бог 
говори чрез Словото, не чрез 
глас. Ако искаш да чуеш Божия глас, 
чети Словото Му всеки ден!

Мисля, че апостол Йоан не е съжаля-
вал за заточението си, защото е видял 
Господ Исус по нов начин. Научил 
е нови неща за Исус. Понякога и ние 
трябва да страдаме в усамотение, за да 
видим Исус. Йоан вижда Исус между 
светилниците (между църквите). Кога-
то ние страдаме, Исус е между църкви-
те, между нас. Ние не сме сами. Той е 
тук и ни подкрепя. Приеми страдание-
то, когато идва в твоя живот, за да те 
моделира по Божия образ.

Йоан вижда Господа „препасан със 
златен пояс“. Това значи, че Исус е цар. 
„Даде Ми се всяка власт на небето и 
на земята“, казва Той на учениците си. 

Косата Му е „бяла като бяла вълна“, 
което значи мъдрост. Приеми Неговата 
мъдрост да осмисли страданията, кои-
то идват в твоя живот!

Очите Му са като „огнен пламък“, 
разгневени срещу всички онези, които 
при чиняват страдание.

Краката Му са като „лъскава мед“ – 
тоест нозе на съдия. Един ден Той ще 
стъпче в краката Си всеки грях и ще 
осъди виновните за него.

Гласът Му е „като глас на много 
води“. Когато Той говори, никой друг 
глас не може да се чуе. Неговата дума 
е последна. Той говори чрез Словото 
и когато го четем, това дава живот и 
надежда в страданията. Словото Му е 
като „двуостър меч“. 

Лицето Му сияе, „както свети слън-
цето в силата си“. Апостол Йоан виж-
да не ръцете, а лицето на прославения 
Спасител.

„Когато Го видях, паднах при крака-
та Му като мъртъв“. 

Мъртвият не говори, не спори, не 
мърда, не се защитава, не се бори с Не-
говата воля, не настоява за собствените 
си пътища. На път за Дамаск апостол 
Павел също пада като мъртъв и по-къс-
но свидетелства: 

„Сега вече не аз живея, а Христос 
живее в мен“. Тоест умрял съм за света 
и вече живея за моя Господ и Спасител 
Исус Христос!

„Напиши това, което видя!“ 
С други думи, Господ иска да 

Му служим насред страданието 
си. Исус осмисля страданието на 
апостол Йоан. Той казва на теб и 
на мен: „Искам да ми служиш не-
зависимо в какво положение си.” 

Нека да служим с пълна отда-
деност на Исус! Да почувстваме 
Неговата ръка в нашия живот. 
Христос иска при всяка възмож-
ност да говорим, да свидетелст-
ваме, да споделяме вярата си със 
съседи, колеги, приятели. 

Нека да се подчиним на Исус! 
Както апостол Йоан нека паднем 
пред нозете Му, да гледаме лице-
то Му и да Го прославяме.

Това е покана да се покорим и 
поклоним на Исус, като предадем 
живота си на Него с пълно посве-
щение. Дори в тежки изпитания 
можем да открием силата на ду-
мите на Йов: „Дори да ме убива 
Той, аз на Него се надявам!“

Цвете КУЛИЧЕВА

24. Остров Патмос и Откровение
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