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Отче святи, 
опази ги в името Си,

което си Ми дал, 
за да бъдат едно, 
както сме и Ние.
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Берлинският договор, подписан на 
13 юли 1878 г., бе едно от най-важни-
те събития в европейската история от 
ХІХ в., но не отговаряше на интереси-
те на нито един поданик на Турската 
империя. [...] Всяка от Великите сили 
се стараеше да прокара единствено 

собствените си интереси и амби-
ции, а засегнатите от договора наро-
ди изпитаха на собствен гръб войни-
те, метежите и кланетата, които про-
дължават до ден-днешен. Тук не му 
е мястото да обсъждаме договора, но 
е достатъчно да споменем примера 

с българите, тъй като по това време 
колежът се вълнуваше най-много от 
тяхната съдба. [...] Берлинският дого-
вор раздели българите на пет части, 
като даде една част на Сърбия, една 
на Румъния, една на автономната про-
винция, наречена Източна Румелия, 
една на Турция и една на новосъз-
даденото Княжество България под 
сюзеренната власт на султана. Англия 
настояваше най-много за това, както 
и за правото на Турция да разполага 
войски и да се укрепи на Балканите – 
целта бе българите да нямат възмож-
ност да изградят жизнеспособна дър-
жава, която да поддържа приятелски 
отношения с Русия. Англичаните с 
познания за България и нашите при-
ятели сред тях от самото начало бяха 
наясно с погрешността и непочте-
ността на тази стъпка. Вече и цяла 
Англия е наясно с това. [...]

Беше ми казано недвусмислено, 
че рано или късно ще бъде напра-
вен опит за обединение на Източна 
Румелия с България. 

РЕДАКЦИОННА
На герба на Република 

България и над вратите на 
Народното събрание е запи-
сан националният ни девиз: 
„Съединението прави сила-
та“. Макар и зает – ведно с 
Търновската конституция – 
от белгийската политичес ка 
практика, той не би трябва-
ло да е чужд на българския 
обществен живот.  Легендата 
приписва тази мисъл още на 
канас ювиги Кубрат, пока-
зал на синовете си силата на 
единството чрез снопа пръч-
ки, който никой не може да 
пречупи. Позивът към еди-
нение като източник на сила 
съответства и на въжделени-
ята на Възраждането, кога-
то българското национално 
самосъзнание се развива и 
укрепва. Той е прегърнат и 
от Васил Левски, предпри-
ел уникален по мащабите 
си опит за народно едино-
действие в нашата история. 
Естествено е Третата бъл-
гарска държава, възкръсна-
ла след петвековно отсъст-
вие на европейската сце-
на, да издигне за свой идеал 
съединението, даващо сила.

За съжаление са много сви-
детелствата, че български-
ят народ не се води от 
този идеал. Дребнави лич-
ни сметки, стеснен кръго-
зор около непосредствени-
те интере си на семейство-
то и рода, не тър пимост към 
талантливи те и към изя-
ве  ните водачи, неспособ-
ност да се пре о долеят лични 
не съгла сия и вражди в име-
то на общото добруване – 
всич ко това столетия наред 
е тровило и продължава 
да трови битието българс-
ко. Изглежда, че народната 

поговорка „Всяка коза – на 
свой крак“ отразява далеч 
по-точно обществените ни 
дела, отколкото официални-
ят девиз на страната. Слава 
Богу, в нашата история има 
поне едно голямо изключе-
ние – Съединението меж-
ду Княжество България и 
Източна Румелия, от което 
на 6 септември се навърш-
ват точно 130 години. 

Едно автентично българско 
дело, с което можем и трябва 
да се гордеем. Един същин-
ски подвиг на малкия ни 
народ, дръзнал да се опъл-
чи срещу мощта на руския 
император и срещу неодо-
брението на почти всички 
световни сили. Една дата, 
която напълно заслужава да 
бъде истинският национа-
лен празник на България. 
Тъкмо защото носи споме-
на за извисяване над типич-
но българското. И говори 
за независимост на духа – 
квинтесенция и гарант на 
националната независимост.

Не е никак чудно, че само 23 
години след Съединението 
младата българска държава 
по стига своята пълна не за ви -
си  мост1. Съчетанието на на -
цио нал но обединение и не за-
ви си мост, извършено за крат-
ко време, е звуча ло повече от 
обеща ва що. Малко народи 

могат да се похвалят с такъв 
стремителен подем в истори-
ята си. Но уви, едва ли можем 
да посочим други народи, 
при които един голям подем 
е послед ван толкова скоро – 
у нас, от средата на XX век 
насетне – от продължителен 
ценностен, демографски и 
икономически срив, довел до 
днешното печално състояние 
на България. 

Естествено е да се запитаме 
къде се коренят причините 
за това изненадващо обратно 
развитие. То проти ча през 
десетилетията на комунизма 
и на пост комунистическия 
преход. Без съмнение, то е 
обусловено от престъплени-
ята на режима, от налагане-
то на лъжливата му идеоло-
гия и от метастазите му след 
1989 година. 

Но нещо съществено липсва в 
тази картина. От стъплението 
от национал ното единство 
и не зави симост е по съще-
ство духовен процес и има 
измерения извън политиче-
ските и обществени реално-
сти, колкото и сурови да са 
те. Той може да бъде схва-
нат само с оглед на българ-
ската духовност в модерни-
те времена. Ако идеалите на 
Съединението и независи-
мостта са били твърде бър-
зо забравени, или изоставе-
ни, или пък са претърпели 
поражение, те най-вероят-
но не са били дълбоко осъз-
нати и приети от народа като 
цяло. И/или на българина 
не е достигала вяра, за да ги 
отстоява. 

Тези идеали са християн-
ски по произход – нацио-
налните държави неслучай-
но са възникнали в христи-
янска Европа. Според ап. 
Павел Бог е създал народите 
и им е определил „времена и 
предели за заселване“ с една 
велика историческа цел: да 
познаят Бога в своя общно-
стен и културен живот.2  

Съединението от 1885 г. 
през погледа 
на Джордж Уошбърн

През месец септември чества-
ме един от най-светлите българ-
ски празници: Съединението на 
Княжество България с Източна 
Румелия. За християните думите 
„съединение“ и „единство“ имат 
много по-дълбоко значение. 
Забележителното роене на дено-
минации съвсем оправдано буди 
удивление и представлява скан-
дал за невярващия свят – а веро-
ятно и нашето отношение не би 
трябвало да бъде по-различно. 
Но единството не може да бъде 
измерено и постигнато на чисто 
организационен принцип, кой-
то да ни покаже кои са със и кои 
против нас. Хора от една и съща 
църковна група могат на практи-
ка да бъдат дълбоко разединени, 
а от различни – забележително 
свързани. Нито пък единството 
трябва да се бърка с еднаквост. 
Християнството със сигурност 
не е безкрайно разтегливо поня-
тие и има някои ясно определе-
ни граници, но вътре в тях оста-
ва повече от достатъчно място за 
различни хора, различни практи-
ки и дори за различни вярвания 
по редица второстепенни въпро-
си, по които християните са се 
съгласили да не бъдат съгласни.

Единството между християни-
те идва само от Христос, който 
„развали средната стена, която 
ни разделяше” (Ефес. 2:14), така 
че няма „юдеин, нито грък, няма 
роб, нито свободен, няма мъж-
ки пол, ни женски; защото вие 
всички сте едно в Христос Исус” 
(Гал. 3:28, ср. с Кол. 3:11). Това 
означава, че „в Христос” ние сме 
неразделимо свързани с хора, 
които иначе са напълно раз-
лични от нас по възраст, социа-
лен статус, език, занятие и гео-
графско положение. Те могат да 
мислят различно от нас, да пра-
вят нещата по различен начин и 
да работят на съвсем друго мяс-
то, но все пак ние оставаме „едно 
тяло” и те не са наши съперници, 
а „братя и сестри”, членове на 
едно семейство, за които трябва 
да се молим, да обичаме и да им 
помагаме. Дали и как ще успе-
ем да превърнем това в практи-
ка зависи от нас. Можем обаче да 
бъдем сигурни, че нашите слаби 
човешки усилия са придружа-
вани от молитвата на Исус (вж. 
Йоан 17:11, 21-22). 

Радостин МАРЧЕВ

СъЕДиНЕНиЕ
и 

НЕзАВиСиМОСт

Следва на 3 стр. .

Джордж Уошбърн (1833-1915 г.) е американски 
протестантски служител и мисионер, посветил 
десетилетия от живота си на служение сред българите. 

В продължение на четвърт век е ректор на известния 
Робърт колеж в Цариград, чиито възпитаници са плея-
да български политически и обществени дейци. Изиграва 
ключова роля при дипломатическата подготовка и меж-
дународната защита на Съединението.  

Предлагаме на читателите малък откъс от книгата 
му „Петдесет години в Константинопол. Спомени от 
Робърт колеж“. 

Следва на 2 стр. .

снимка: ArmenianHouse.org



Въпреки глобалната си визия, че раз-
личията между народите са временни 
и ще бъдат снети в Божието царство, 
християнството ут вър ждава национал-
ни те култури и проповядване то на 
Божието слово в техен контекст. Цен-
ностите на Евангелието, усвоени с 
вяра, трябва да водят и водят жителите 
на една страна към единство. Именно 
чрез тези ценности човек може да над-
расне ограниченото си его, да надско-
чи в мисленето си тесните интереси на 
дома, рода или партията си и да работи 
за благото на цялото общество.3 

От друга страна, единството има 
сми съл само между свободни и неза-
ви си  ми хора. Обратното би било „обе-
диняването“ на стадото, скупчва що 
се под напора на първичните си стра-
хове или насила, под гегата на всев-
ластен водач. Личността, осво бодена 
чрез Христос от порочни зависимости 
и заблуди4, е способна да гради сво-
бодна общност и да ста не неин пъл-
ноценен член. Спо ред про те стантския 
богослов  П. Тилих тъкмо свободният 
човек има „мъжеството да бъде част“. 

Евангелското разбиране за единст во-
то и свободата спомага за изгражда не-
то на общество от отговорни лично-
сти, способни да се сдружават и да 
се борят за обща кауза. В историче-
ски план такива хора формират нация. 
(Като общият език и произход са 
важни, но не и задължителни усло-
вия за това!) Изглежда, че това е било 
на път да се случи в следосвобожден-
ска България. Далеч преди нейни-
те политически водачи да поставят 
на дневен ред съединението и неза-
висимостта на страната, тя е била 

огряна от светлината на едно дълго 
духовно Възраждане, чрез дейност-
та на множество християнски дейци. 
Възраждането е било достатъчно про-
дължително за постигане на съедине-
нието и независимостта на България, 
но явно недостатъчно продължител-
но, за да бъдат защитени те през бури-
те и погромите на XX век. 

Затова съединението и независи-
мостта на нашата родина отново сто-
ят на дневен ред в началото на XXI 
век. Съединение въз основа на общи и 
истински ценности и идеали, каквито 
драматично липсват в атомизираното 
днешно българско общество. И неза-
висимост, която трябва да се отстоя-
ва срещу надигащи се нови заплахи 

и срещу попълзновенията на същата 
страна „освободителка“, която с всич-
ки сили пречеше на Съединението 
през 1885 г. Очаква се ново поколе-
ние възрожденци по дух. Само то би 
могло да излъчи политически вода-
чи, които да осъществят националния 
девиз. 

тодор ВЕЛЧЕВ

Исус започва Своята известна прит-
ча за блудния син, предавайки накрат-
ко една семейна случка: „Един човек 
имаше двама сина. По-младият от тях 
рече на баща си: „Тате, дай ми дела, 
който ми се пада от имота“ (Лука 
15:11-12). Отдалечени както географ-
ски, така и времево от първоначал-
ната аудитория, повечето хора днес 
никога не осъзнават колко невероят-
но са звучали тези думи. Д-р Кенет 
Бейли, живял повече от 20 години в 
тази част на света, казва: „В продъл-
жение на години съм питал мест-
ни хора: „Случвало ли се е във ваше-
то село син да поиска такова нещо?“ 
Твърдият отговор винаги е бил: „Не, 
това е невъзможно. При нас синът 
наследява имота едва след смъртта на 
баща си, никога по-рано. Да кажеш на 
баща си „Дай ми дела, който ми 
се пада“ на практика означава: 
„Искам да си мъртъв, за да мога 
да разполагам с парите ти.“ 

Ако един баща в Ориента чуе 
подобна молба, той ще набие 
сина си, ще го изгони, дори ще 
се отрече от него. Но този баща 
не прави така. Исус завършва 
кратко: „Той им раздели имота.“

След време същият син се 
за връща като бедняк, изгубил 
всичко. Пропилял е състояние-
то си между езичниците и пора-
ди това е заплашен от специал-
на церемония, наричана kezazah 
(„церемония на отсичането“). 

Съселяните пълнят глинена стомна с 
изгорели семена и я чупят пред прови-
нилия се. Докато го правят, те викат: 
„Този е отсечен от народа си.” От този 
момент насетне селото няма нищо 
общо с човека. Затова, когато научава, 
че синът му се прибира, бащата хуква 
презглава, за да го посрещне и защити 
от грозящата го опасност. 

Уважаваните хора в Ориента никога 
не тичат. Всяка прибързаност за тях е 
унижение. Една стара еврейска кни-
га казва: „Важният човек се позна-
ва по стъпките му.” Това означава, 
че той никога не бърза. Семейството 
от историята, която разказва Исус, 
явно е богато и уважавано. Но когато 
вижда сина си, бащата забравя свое-
то обществено положение, захвърля 
важността си и тича към него.

Когато в Ориента се срещат баща и 
син, синът е този, който целува ръката 
(а в някои случаи дори крака) на баща 
си. Когато две враждуващи страни се 
помиряват, ритуалният знак за взаим-
на прошка и помирение е целувка. Но 
в притчата бащата не чака синът да му 
целуне ръка. Той не пита дали се връ-
ща забогатял или разорен. Той тича 
към него и сам го целува. И не прави 
това хладно и ритуално. Текстът казва 
буквално: „Хвърли се на врата му и го 
целуваше” – не само веднъж, а много 
пъти. Бащата обсипва лицето на сина 
си с целувки.

Синът получава нови дрехи. И не само 
нови, а най-хубавите. В едно източ-
но семейство това може да са само 
дрехите на бащата. Сега той ги дава 
на сина. На ръката му е сложен пръс-

тен. Той не е само 
украшение, а веро-
ятно пръстен със 
семейния печат, 
който дава право 
на носещия го да 
подпечатва доку-
менти. Единствено 
най-доверените 
хора имат такъв. 
Получава го синът, 
който е разпилял 
половината имот 
и се връща като 
просяк. 

На краката му 
се слагат обувки. 
В Ориента все-
ки слуга, който 
влиза в дома на 

господаря си, първо събува сандали-
те си. Синът идва при баща си бос и 
казва: „Искам да бъда твой слуга”, 
но получава обувки. С това действие 
бащата показва: „Ти няма да бъдеш 
слуга.“                     

В историята, която разказва Исус, 
образът на бащата сочи към Бога. 
Христос съзнателно описва как Отец 
действа по нечуван, неприемлив за 
хората начин, за да ни покаже какъв е 
Бог в Своите отношения с нас. И това 
може да бъде огромно предизвикател-
ство за нашето богословие. 

Никой човек не може да бъде напра-
вен християнин насила, против волята 
му. Ние можем да му сочим пътя и да 
даваме пример, но той трябва сам да 
вземе своето решение. Всеки може да 
избере да отхвърли Бога. Всеки може 
да Му каже като малкия син: „Искам 
да си мъртъв. Не желая да вярвам в 
Теб, не желая някой да ми казва какво 
да правя и какво да не правя. Искам да 
живея както си искам. Дай си ми имо-
та (или живота), който ми се пада.“ 

И Бог няма да го накаже, няма да го 
накара насила да вярва в Него, няма 
да го принуди да посещава църква, да 
си чете Библията и да си казва молит-
вите. Той му дава онова, което иска. 

Бог вижда Себе Си като баща на 
едно голямо семейство. Той никога 
не се отрича от децата си, не размах-
ва от небето заплашително юмрук. 
Вместо това Той ги чака с надежда да 
се завърнат при Него. 

Може би трябва отново да се запита-
ме. В какъв Бог вярваме ние? 

Обичащ или мразещ? 
Приемащ или наказващ? 
Търсещ или гонещ? 
И  така може би ще открием един по-

дълбок смисъл на израза „блага вест“. 
Следва

Радостин МАРЧЕВ

1  Обявена на 22 септември 1908 г. във Велико Търново.
2  Деяния на апостолите 17:26,27
3  Римляни 12:16,17
4  Йоан 8:32

Разточителни БАЩи
Притчата за блудния син в контекст

Бележка на редакцията 
Темата продължава от миналия брой. 

...СъЕДиНЕНиЕ и НЕзАВиСиМОСт Следва от 1 стр. .

Преди четвърт век, на 9 
сеп тември 1990 г., руски-
ят православен свещеник 
Александър Мен напуска 
дома си, както обикнове-
но, рано сутрин и се запът-
ва към гарата. Денят се 
очертава да бъде натоварен.
Очакват го няколко кръще-
ния и погребения. Но други 
ще трябва да поемат него-
вите задължения – отец 
Мен става жертва на жес-
токо убийство. Неизвестен 
нападател се нахвърля вър-
ху него в гръб и му нана-
ся удар по главата с брадва, 
традиционното руско оръ-
жие за отмъщение. Окър ва-
вен, Александър Мен успя-
ва да се довлече до вратич-
ката пред своя дом, където 
издъхва.

Кой е имал интерес да лик-
видира този свещеник, довел 
чрез служението си хиля-
ди хора до вяра в Христа? 
Кой посяга на живота на 
талантливия автор, който 
за ради успешната си аполо-
гетика е наречен „руски-
ят К. С. Луис“1? Повечето 
руснаци веднага заподози-
рат КГБ, зловещите тайни 
служби на Съветския съюз. 

От КГБ първоначално обви-
няват антисемитски настро-
ени православни монаси, а 
впоследствие изказват пред-

положение, че убиецът е 
роднина на свещеника или 
човек от енорията му. Но 
конкретни заподозрени не 
са арестувани и убийство-
то на Александър Мен оста-
ва загадка и до ден днешен, 
въпреки че с разследването 
се ангажират лично прези-
дентите Горбачов и Елцин.

Всъщност отец Алексан-
дър Мен има много врагове. 
КГБ го поставя под посто-
янно наблюдение още от 
младите му години и чес-
то го подлага на разпи-
ти. С откритите си крити-
ки спрямо атеизма и безду-
ховността в съветското 
об  щество той си спечел-
ва прозвището „човекът-
проти во отрова на десетиле-
тия марксистка пропаганда“ 

и съответно, омразата на 
режима. Поради еврейския 
си произход е ненавиждан и 
от антисемитски кръгове. 

Консерваторите в Руската 
православна църква го обви-
няват в прекалено свободо-
мислие и в безкритично 

от  ношение към християни-
те от други изповедания и 
заклеймяват неговите книги.

Александър Мен е дейст-
вително уникална личност 
и оригинален богослов и 
мислител. Роден е през 
1935 г. в Москва, в семей-
ство на покръстени полски 
евреи. Този период е наре-
чен „годините на катакомби-
те“ поради яростните гоне-
ния, на които Сталин под-
лага църквите. Християните 
започват да се събират тай-
но. Майката на Александър 
приема Христа и тайно 
по кръства сина си. От ран-
но детство момчето решава 
да стане свещеник. Почти 
неизбежно се захваща и с 
апологетика – има страхо-
вит интелект и още като 
невръстен юноша се задъл-
бочава във философските 
съчинения на Кант.

Записва се в Ир кутския 
селскостопански институт, 
но през 1958 г. е изключен 
заради християнските си 
убе ждения. През следваща-
та година е ръкоположен за 
дякон. 

Мъченичеството 
на отец 

Александър Мен

Следва на 4 стр. .Снимка: о. Александър Мен 
(снимка: Сергей Бессмертни)



Годината била 325-та след Христа. Църквата се 
тресяла от множество спорове, главният причи-
нител на които бил александрийският презви-
тер Арий. Основното, което твърдял той, било, че 
Бог е толкова отделен от света, че въплъщението 
на Господ Исус Христос е невъзможно. Освен 
това, Арий не можел да приеме, че в Себе Си 
Бог е троичен. За него Той бил едно обикнове-
но, просто единство (монада). И тъй като Бог е 
отделен от света и в Себе Си не е троичен, не 
е възможно Той да дойде в света, още пък по-
малко да има единороден Син от преди създа-
ването на всичко. Ако Бог би имал такъв веч-
но роден Син, Той не би могъл да бъде единен 
в Себе Си. Възможно било Бог да има Син, но 
само ако този Син бил сътворен от Него. 

Разногласията станали толкова големи, че 
накрая привлекли вниманието на император 
Константин I Велики. Посъветван от Евсевий 
Кесарийски, той свикал в град Никея първия 
Вселенски събор на църквата. Съборът започ-
нал своята работа през юни 325 г. На него засе-
давали 318 епископи и над 2000 презвитери и 
дякони. Първоначално съборът се провеждал 

в местния храм, но когато императорът пристиг-
нал, благоволил да го преместил в дворцовите 
палати, които били просторни и прохладни. 

След около два месеца заседания Никейският 
събор излязъл с тази изповед на вярата. 

За да запази единството на църквата, Съборът 
също така излязъл и със следното заявление: 

„Онези, които твърдят, че е имало (време), кога-
то Синът не е съществувал, че Той не е бил до 
рождението и е произлязъл не по същност, или 

утвърждаващите, че Синът Божий 
има битие от друго същество или 
същност, или че Той е създаден, или 
сътворен, или изменяем, да бъдат 
предадени на анатема от Вселенската 
църква.“1  

Така арианството било отхвърлено 
и било поставено началото на обе-
динението на Църквата около важни-
те учения, с които днес и ние се 
съгласяваме. 

Макар че някои хора много лесно 
отхвърлят единството на Църквата, 
то съ ществува и продължава до 
ден днешен да доказва правотата 
на Христовата вяра. Историята на 
Църквата говори, че Бог не я е изо-
ставил и че няма да го направи дори 
и пред портите на ада. 

П-р Станислав АЛЕКСиЕВ

Хиляда шестстотин и деветдесет години 
единство

Беше ми казано недвусмислено, че 
рано или късно ще се направи опит 
за обединение на Източна Румелия с 
България. Това обаче не намали уди-
влението ми, както и това на остана-
лия свят, когато на 18 септември1 във 
Филипополис избухна въстание. 

Междувременно бях дал едно дълго 
ин тервю за ситуацията на г-н Пиърс, 
изтъкнатия кореспондент на Лондон 
Дейли Нюз. Материалът с интервюто 
излезе в Лондон в деня, когато теле-
графът възвести избухването на въс-
танието. Тъй като това бе единстве-
ната новина по темата, интервюто се 
разпространи из цяла Европа, което 
създаде общото впечатление, че имам 
някаква връзка с въстанието. Това бе 
абсолютно погрешно. 

Познавам само един възпитаник на 
Робърт колеж, който бе сред водачи-
те му, но поради абсолютната необ-
ходимост тази подробност да се пази 
в тайна от префекта, при когото бях 
отседнал, този ученик не ми разка-
за нищо за начинанието. Бях осведо-
мен единствено за размириците и за 
интересите на Русия от подобно раз-
витие, което би позволило детронира-
нето на княз Александър – главна цел 
на руската политика по онова време. 
Самият княз Александър знаеше за 
заговора и се опита да го предотврати 
преди привеждането му в действие. 

По същото време руският консул във 
Филипополис посещаваше сбирките 
на заговорниците и ги насърчаваше, 
воден от мисълта, че княз Александър 
– по това време във Варна – няма 
нищо да спечели. Това беше безкръв-
на революция, при която сложното, 
но изкуствено управление на Източна 
Румелия се разпадна и изчезна от сце-
ната без бой, а народът започна да 
скандира името на княз Александър. 

Князът пристигна с пълното съзна-
ние, че по този начин рискува трона 
си, а може би и живота си. В истори-
ята на Европа няма нищо по-патетич-
но, а в историята на Русия – нищо по-
диаболично от събитията, последвали 
въстанието във Филипополис. Князът 
бе пожертван от Европа заради лична-
та омраза на руския цар, а България се 
превърна в обединена дър-
жава въпреки усилията на 
Русия. 

Турците почти не се инте-
ресуваха от тази ра бота. 
Искаха само тех ните хора 
в Източна Румелия да не 
пострадат и да не се влиза 
в Македония. Русия  обаче 
настоя за незабавно нахлу-
ване на турската армия в 
страната и успя да привле-
че повечето от Великите 
сили на своя страна. 

За щастие по това време 
Англия се представлява-
ше тук от стария ми при-
ятел сър Уилям Уайт, кой-
то не се боеше да се про-
тивопостави в името на 
справедливата кауза и кой-
то разполагаше с пълното 
доверие на лорд Солзбъри. 
Той успя да спаси положе-
нието със собствени сили, 
ка то наложи во лята си. 
Така турците не предприе-
ха нищо по въпроса. 

Руснаците се опитаха да премахнат 
влиянието на княз Александър чрез 
внезапно отзоваване на всички руски 
офицери от българската армия, коя-
то до този момент бяха държали под 
контрол. Министърът на войната и 
всички офицери с чин, по-горен от 
капитан, бяха руснаци. 

След като не успяха да накарат 
Турция да влезе във война, руснаци-
те насърчиха Сърбия да нападне 
България. Резултатът от усилията им 
бе пълният разгром на сърбите, пре-
връщането на княз Александър в 
герой пред целия свят и нарастване-
то на европейските симпатии към 
българите. 

Никой не знаеше обаче какви зад ку-
лисни битки се водеха ежедневно през 
цялото това време. В Константинопол 
се водеше битка между сър Уилям 
Уайт и представителите на всички 
останали Велики сили, предвожда-
ни от руския посланик г-н Нелидов, 
чиято цел бе да възстанови в Източна 
Румелия status quo ante2 и по този 
начин да предотврати обединението. 

Конфликтът най-накрая бе разрешен 
чрез компромис. Княз Александър бе 
назначен за генерал-губернатор на 
Източна Румелия, която трябваше 

да се ръководи от отделна админи-
страция по правилата на предишния 
режим. В Източна Румелия се водеше 
битка между княз Александър, под-
крепян от приятелите му, предвожда-
ни от префекта на Филипополис г-н 
Димитров3 и руските агенти и техни-
те съмишленици, включващи и кон-
сулите, с изключение на английския 
консул. Княз Александър отново спе-
чели битката, тъй като старото упра-
вление не бе възстановено и обеди-
нението бе закрепено. За този резул-

тат трябва да се отдаде 
дължимото и на султа-
на, тъй като привидно 
той следваше желания-
та на Русия да се спазва 
стриктно Берлинският 
договор, но отказа да се 
превърне в руска маша 
и да попречи със сила 
на обединението. [...]

Изпитанията за княз 
Александър не свър-
шиха с победата над 
сърбите и с назнача-
ването му за генерал-
губернатор на Източна 
Румелия. Русия беше 
решена да го унищожи 
и да не пести усилия за 
разбунване на опози-
ционни настрое ния сре-
щу него сред българи те. 
Организира дори заго-
вори за покушение. По 
принцип бълга рите оби-

чаха княза си, но някои 
политически лидери и 
военни офицери, сред 

които за съжаление имаше възпита-
ници и на Робърт колеж, се оставиха 
да бъдат превърнати в проводник на 
руските интереси. Някои от тях бяха 
водени от убеждението, че България 
не може да си позволи да настрои сре-
щу себе си Русия, а други се водеха от 
чисто егоистични интереси. Тъй като 
поддържах връзка с представителите 
на всички партии, направих каквото бе 
по силите ми, за да поддържам мира 
между тях и да укрепвам управление-
то на княз Александър.

Джордж УОШБъРН

...Съединението от 1885 г. 
през погледа на Джордж Уошбърн

Следва от 1 стр. .

1   По нов стил, на 6 септември. Б.р.
2   Статуквото отпреди (Съединението). Б.р.
3   Петър Димитров (1848-1919 г.), възпитаник на Робърт колеж и впоследствие преподавател там, политически 
редактор на „Зорница” до 1879 г., виден български дипломат. Б.р.

Превод от английски: Филипина ФИЛИПОВА. Подбор и редакция: Тодор ВЕЛЧЕВ

1   www.pravoslavieto.com/history/sabori/325_I_Vselenski_sabor.htm

Джордж Уошбърн (посочен със стрелка) сред свои възпитаници 
от Робърт колеж, 1902 г. (снимка: bg.wikipedia.org)

Вярваме 
в единия Бог Отец, Вседържител, Творец на 

всичко видимо и невидимо;
и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, 

Единородния, роден от Отца, тоест от същността 
на Отца;

Бог от Бога;
Светлина от Светлина, Бог истинен от Бога 

истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, 
и чрез Когото (чрез Сина) всичко е станало, 

както на небето, така и на земята; 
Заради нас човеците и заради нашето              

спасение Той слезе и се въплъти и стана човек; 
страда и възкръсна на третия ден и възлезе на 
небесата, и ще дойде да съди живи и мъртви;

и в Светия Дух. 



зА ВАС
жЕНи

Лековерие значи лесно, бързо, необмислено при-
емане на нещо, без да се задълбочим.

Лековерието не е добра черта на характера. 
То е признак на наивност, на незрялост. Много 
често лековерието води до тежки последствия. 
Лековерният човек може лесно да стане жертва на 
измама. Днес има толкова много видове измами. 
Едни от най-честите са телефонните. 

Друго последствие от лековерието е вземането 
на погрешни решения, които понякога могат да са 
непоправими.

Една от причините за лековерие може да е при-
бързаност или прекалено доверяване на този, кой-
то ни убеждава. Ева е пример за лековерно при-
емане на думите на змията – така тя пренебрег-
на Божията забрана да се яде от плода на дървото 
на познаването на доброто и злото. Всички знаем 
резултата от това.

Много пъти причината за лековерие е незнание-
то. Затова Божието слово казва: „Простият вярва на 
всяка дума.” Но и непълното, повърхностно знание 
е много опасно и може да стане причина за много 
грешки. Точно затова авторът на Посланието към 
евреите ги изобличава: „Според изтеклото време 
трябваше вече да сте учители, а имате нужда да ви 
учи някой отново на най-елементарните неща на 

Божието слово, и сте станали такива, които имате 
нужда от мляко, а не от твърда храна. Понеже все-
ки, който се храни с мляко, не е опитен в Словото 
на правдата, защото е невръстен, а твърдата храна е 
за пълнолетните, които са обучили чувствата си да 
разпознават доброто и злото“ (Евр. 5:12-14).

Вярващите евреи са били небрежни християни и 
затова са останали духовни бебета, т.е. вярващи с 
недостатъчни, повърхностни знания, които лесно 
могат да станат жертва на лъжеучения.

Какви християнки сме ние: зрели или незрели? 
Ап. Павел казва, че трябва да растем в знание, „за 
да не бъдем деца, блъскани и завличани от всеки 
вятър на учение, по човешка измама и заблуди“ 
(Ефес. 4:14).

Бог заповядва на евреите, когато превземат 
Обещаната земя, да изтребват всичките ѝ жители 
и да не правят никакви договори с тях. Но гаваон-
ците проявяват хитрост, като изпращат свои посла-
ници до Исус Навин, облечени в овехтели дрехи 
и носещи мухлясал хляб. Казват, че живеят мно-
го далече, и докато дойдат, пресният хляб, който 
взели със себе си, мухлясал. Те искат да сключат 
договор с евреите, които постъпват лековерно и се 
доверяват на думите им. Божието слово подчерта-
ва: „Мъжете ги приеха поради храната им, но до 
Господа не се допитаха. Исус сключи с тях мир и 
направи договор, че животът им ще бъде опазен“ 
(Исус Навин 9:14-15). Това лековерие става причи-
на да нарушат Божията забрана и след това да си 
носят последствията. Много скоро евреите разби-
рат, че гаваонците са им съседи, но е много късно.

В III Цар. 13 глава е описана историята на един 
пророк, когото Божието слово нарича „Божий 
човек.“ Бог го изпраща да отиде във Ветил при 
цар Еровоам, за да го изобличи за идолопоклон-
ничеството му. Бог изрично заръчва на пророка да 
не яде там хляб, нито да пие вода, както и да не се 
връща по същия път, по който е отишъл. Човекът 
прави точно така – отказва храна и вода и тръг-
ва да се връща по друг път. Когато на връщане 
си почива за малко край пътя, при него идва един 
стар пророк от Ветил и го кани у дома си, за да 
го нахрани. Божият пророк категорично отказва, 

обяснявайки, че така му е заръчал Бог. Но проро-
кът от Ветил му казва: „И аз съм пророк, както си 
и ти, и ангел ми говори чрез Господнето слово, 
като ми каза: „Върни го със себе си у дома си, за 
да яде хляб и да пие вода.“ Библията подчертава: 
„Той го лъжеше“ (III Цар. 13:18).

Божият пророк проявява лековерие. Той не се 
допитва до Господа, а се доверява на думите на 
лъжепророка и се отбива в дома му. Докато още 
седят на трапезата, Господнето слово идва и казва, 
че за това непослушание Бог ще накаже Своя про-
рок. След като той си тръгва, лъв го убива на пътя 
(III Цар. 13:20-22).

Колко важно е да спазваме Божието слово! Ап. 
Павел заявява: „Ако ние или ангел от небето ви 
проповядва друго благовестие, освен онова, което 
ви проповядвахме, нека бъде проклет“ (Гал. 1:8).

Всеки християнин, дори и най-зрелият, може в 
даден момент да прояви лековерие. Затова Господ 
Исус ни предупреждава: „Пазете се да не ви 
подмами някой. Защото ще се появят лъжехрис-
ти и лъжепророци, които ще покажат знамения и 
чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избрани-
те“ (Марк 13:5,22).

Днес има толкова много криви учения и толкова 
много „учители“, като всеки убедително използ-
ва Божието слово. Затова е много важно да позна-
ваме Божието слово, неговия дух, и да се молим 
Бог да ни дава мъдрост, за да не бъдем лековер-
ни, но да различаваме здравото благовестие от 
кривите учения, които се ширят толкова много. За 
тях предсказва и апостол Павел: „Ще дойде вре-
ме, когато няма да търпят здравото учение, а ще си 
натрупат учители по своите страсти, за да им гъде-
личкат ушите“ (II Тим. 4:3).

През м. септември започва новата учебна годи-
на. Започват занимания и групите за изучаване на 
Божието слово. Добре е всяка една от нас да се 
включи в подобна група. Ако няма такава в църк-
вата, можем да започнем сами, с молив в ръка, да 
се задълбочаваме редовно в библейските истини, 
за да не бъдем лековерни християнки, които лесно 
могат да станат нечия жертва.

Цвете КУЛиЧЕВА

Лековерие

На 7 септември т.г. се навършиха 
20 години от преминаването във веч-
ността на Сийка Николова Зяпкова. 
Който я познаваше лично помни, че 
освен като вярна съпруга и помощ-
ник на пастир, тази жена се отлича-
ваше със силен характер, висока кул-
тура и забележителни дарби на пое-
теса и библейска работничка. 

Родена е през 1906 г. в Бургас. След 
като завършва висшето си образова-
ние в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, няколко годи-
ни преподава естествена история и 
химия. През 1929 г. започва семейният 

ѝ живот с п-р Васил Зяпков, с кого-
то имат две дъщери. Както е извест-
но, нейният съпруг има бляскава 
пастирска и обществена кариера, но 
по-късно преживява ада на инсцени-
ран от комунистическия 
режим съдебен процес и 
излежава тежка присъда. 
Семейството е изселено 
от София и подложено на 
системно дискредитиране 
и оскъдица. 

През всички тези годи-
ни Сийка Зяпкова устоя-
ва на изпитанията, като 

свидетел на Христовата сила у тези, 
които уповават на Бога. Тя Му служи 
дори в последните години от живота 
си, когато остава сама. 

Ето и няколко стиха от нея:

Миг живеем на земята
като искри в нощен мрак,
вечна само е душата
и не чезне нейний зрак.

За душите си да бдиме,
чисти да са те от грях,
в Съдний ден да се явиме
без тревога и без страх.
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Еврейският му произход бу ди 
подозрение в църковни те сре-
ди. Но кандидатите за све ще-
ни чес ко служение през труд-
ните години на съветския 
ко мунизъм са малко и през 
1960 г. Александър Мен е ръко-
положен за свещеник. Като 
плодовит автор и убедите-
лен оратор, той се превръща в 
религиозен деец от национал-
на величина. Произведенията 
му се преписват на ръка или 
на машина и се разпростра-
няват нелегално в страна-
та2. Със силните си доводи, 

удовлетворяващи будните умо-
ве, той насърчава и убеждава 
видни интелектуалци (между 
които и писателя Александър 
Солженицин) да се присъеди-
нят към Православната църк-
ва. От средата на 80-те годи-
ни на XX век, след началото на 
„Перестройката“ в Съветския 
съюз, отец Александър полу-
чава възможност за изяви по 
радио и телевизия. Публикува 
статии под различни псевдо-
ними. Посещава тежко болни 
деца, настанени в Детската 
клинична болница в Москва. 

Става учредител на Руското 
библейско дружество (1990 г.) 
и на Отворения православен 
университет. Издава и списа-
нието „Светът на Библията“.

По-голямата част от творче-
ството на отец Александър 
Мен е с практична насоче-
ност. Неговата страст е просве-
тата относно световните рели-
гиите, представяйки ги като 
резултат от религиозните тър-
сения на хората „от дълбини-
те на вековете“ до появата на 
обещания от библейските про-
роци Месия. Тази апологе-
тика е съчетана с въведение 
в Писанията и в основи те на 
християнската вяра. 

Много от лекциите и пропо-
ведите на Александър Мен са в 
диалогичен, импровизационен 
стил. Същевременно пи ше и 

редица исагогически произве-
дения3, които поразяват със 
сво ята за дълбоченост и достъп-
ност: Как да четем Библията, 
В търсене на пътя, истината 
и живота (по Евангелието от 
Йоан), Синът Човешки (жи во-
тът на Исус според еван ге ли ята), 
Вестители на Божи ето цар-
ство (за про роците от Стария 
завет). Последните две книги 
са преведени на български и са 
издадени от изд. „Омофор“.

Александър Мен има не само 
голям принос за възраждането 
на Църквата в опустошената от 
комунизма Русия, но и за про-
никновен поглед към съвре-
менното християнство изоб-
що. Той обичал да казва, че от 
историческа перспектива хрис-
тиянството в неговата родина и 
по света е още в младенческа 
възраст. Неговото разбиране е, 
че православието трябва да се 
отвори радикално към света, 

да има примирително отноше-
ние към другите християнски 
изповедания (без да прави ком-
промис с възгледите си), да се 
посвети на службата на бедни-
те и страдащите и да поощрява 
начин на живот, в който лична-
та вяра се прилага ежедневно. 

Вечерта преди гибелта си отец 
Мен говори пред 600 души по 
темата „Християнство за XXI 
век“. Той изтъква колко абсурд-
но е да се твърди, че животът 
няма смисъл. Христос е при-
дал нов смисъл на заповедта 
да любим ближния си: „Тези 
думи зазвучават по нов начин 
с добавката „както Аз ви въз-
любих“. Христос остана с нас 
в този мръсен, кървав и грешен 
свят поради самоотвержената 
Си любов. И затова каза, че кой-
то Го следва, трябва да се отре-
че от себе си – не от личност-
та си (която е свята), а от лъж-
ливото себеутвърждаване – да 
носи кръста си, т.е. да служи в 
страдания и с радост.“             ◙

Сийка зяпкова

...Мъченичеството 
на отец Александър Мен

Следва от 2 стр. .

„Простият вярва 
на всяка дума” 

(Притчи 14:15)

1   Клайв С. Луис (1898-1963 г.) е един от най-изявените апологети в християнската ис-
тория, познат и на българския читател с книгите си Обикновено християнство, Чудесата, 
Проблемът болка, а на детската публика – най-вече с Хрониките на Нарния.
2  Т.нар. „самиздат“: човек издава самостоятелно произведенията си.
3  Исагогика: въведение в книгите на Светото писание – авторство, автентичност, кано-
ничност, историческа и културна среда. 
Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската история. 
По материали от сайта www.AlexanderMen.com; Подбор и превод: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

in memoriam


