
Първият брой на вестника е отпечатан в Цариград на 2.I.1876 г.

За всичко 
благодарете, 

защото това е 
Божията воля за вас 

в Христос Исус.
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Повечето евангелски християни са присъствали 
на нещо, наречено „благодарствена служба“. Това 
е богослужение, в което на хората е предоставена 
възможност публично да благодарят за това, което 
Бог е направил за тях. Най-концентриран израз по-
добно отношение намира в Деня на благодарност-
та, който празнуваме този месец. За мен има нещо 
изключително впечатляващо в традицията да се 
украсява амвонът с плодове от реколтата – често 
свещенослужителят е почти из-
губен зад маси, които се огъват 
под тежестта на кексове, ябълки, 
чушки, круши, сливи, гроздове, 
домашно изпечени пити хляб, 
сокове, компоти, карфиол, тикви 

и какво ли още не. И когато най-различни хора – 
богати и бедни, учени и необразовани, говорещи 
гладко и запъващи се – пристъпват напред и спо-
делят големи и малки неща, във и с които Бог е 
работил в живота им, всяка година отново и отно-
во оставам поразен от осъзнаването колко причини 
имам да казвам „Благодаря“ на Бога и колко недос-
татъчно го правя. Нямам предвид само онези спе-
циални моменти, в които Бог е показвал особена 

милост и които всеки християнин добре познава. 
Те просто ни помагат да осъзнаем, че голяма част 
от това, което приемаме за даденост, всъщност е 
чиста милост – неща като въздуха, здравето, се-
мейството или способностите, с които си изкар-
ваме прехраната. „И нека царува в сърцата ви 
Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно 
тяло; и бъдете благодарни”, се обръща Павел към 
християните (Колосяни 3:15).

Но в християнската благодарност има (или поне 
би трябвало да има) нещо повече от това как Бог 
е посрещнал личните ми нужди. През XI век 
Анселм от Кентърбъри в своя онтологичен ар-
гумент определя Бога като най-великото нещо, 
за което човек може въобще да мисли [quo nihil 
maius cogitari potest], отреждайки Му по този на-
чин мястото на най-висшето благо. Деветстотин 
години по-късно Е. Тоузър казва, че разстояние-
то между херувима и червея е несравнимо с раз-
стоянието между Твореца и творението. И все пак 
християнското откровение ни разкрива, че целта 
на Бога е да ни обвърже със Себе Си за цялата 
вечност чрез връзките на една себераздаваща се 
любов. Ние виждаме движението към тази цел в 

цялата библейска история, разказвана в Стария и 
Новия завет и кулминираща в Исус Христос. В и 
чрез Христос ние не просто получаваме помощ и 
подаръци – ние получаваме Самия Бог. Във Въ-
плъщението получаваме Неговата природа, която 
се свързва неразделно с нашата, на кръста полу-
чаваме Неговата смърт за нашето спасение, при 
Възкресението получаваме Неговия живот, побе-
дил смъртта, в Господнята вечеря получаваме Не-

говото тяло и кръв, при новорож-
дението Бог заживява в нас чрез 
Светия Дух, в Църквата ставаме 
„части от Неговото тяло” (Ефеся-
ни 5:30). Калвин чудесно отразя-
ва тази истина, когато пише: „За-
щото ние очакваме спасение от 

Него, не понеже Той ни се явява отдалеч, а понеже 
ни прави, присадени към Неговото тяло, да ста-
нем участници не само на всички Негови облаги, 
но и на Самия Себе Си… Христос ти е бил даден 
до такава степен с всичките Си облаги, че всичко 
Негово е станало твое, ти си станал част от Него, 
наистина едно с Него… Той не само се прилепва 
към нас чрез една невидима връзка на общение, 
но с едно прекрасно общение ден след ден Той все 
повече става едно тяло с нас, докато стане напъл-
но едно цяло с нас“ (Институти 3.2.24).

Нашите свидетелства често се въртят около 
отговор на здравословни, финансови или меж-
дуличностни проблеми. Тези неща, разбира се, 
заслужават нашата благодарност. Но над тези по-
даръци ние получаваме като дар и самия Дари-
тел. Бог, Който в Себе Си е най-висшето благо, ни 
е даден изцяло и напълно. И това е неизмеримо 
повече. Древните християни добре са разбирали 
това, когато са се поздравявали с думите „Желая 
ти Христос“. Това е нашият ден на благодарност-
та, който продължава през цялата вечност.

Радостин МАРЧЕВ

Денят на благодарността 
и висшето благо

Снимка: http://morguefile.com/

Както съобщихме вече в брой девети, тази го-
дина Първа евангелска църква в София отбеляз-
ва един забележителен юбилей – 150 години от 
зараждането на евангелско общество в града. 
През 1864 г. тук се образува  група за изучава-
не на Библията, съставена от двама братя – Ге-
орги и Михаил, жените им, двете им сестри и 
няколко приятели, между които и един турчин 
– Саид бей. По това време в София пристигат 
американските мисионери Чарлз Морс и д-р 
Хенри Хаскел, които работят за разпростране-
ние на Библията и подпомагат в духовно и ор-
ганизационно отношение младата евангелска 
общност. Само петнадесет години по-късно тя 
се обособява като самостоятелна църква. След 
още десетина години нейните членове  пред-
приемат строителството на църковна сграда, 
която с някои по-късни подобрения (издигане 
на камбанария) виждаме и сега. Строителните 
работи са изпълнени за 11 месеца и завършват 
с освещаването на храма (преди 125 години) на 
17 септември 1889 г. Това е повод за честване-
то на още един юбилей. Юбилеите бяха отразе-
ни с организирането на няколко събития. 

На 10 септември се откри Музей на евангелски-
те църкви в прилежащите на главния църковен 
салон помещения. Така се осъществи един мно-
гогодишен проект на пастир Христо Куличев. 
Композицията и аранжиментът на експозицията 
дължим главно на професионалната намеса на 

г-жа Фана Коларова и г-н Стоян Райчевски. Тя 
се състои основно от фотоси, портрети на пас-
тири, периодични издания и книги от различни 
периоди на евангелското движение в България, 
както и някои характерни предмети от възрож-
денската епоха. Специален раздел е посветен на 
нелегално разпространяваната литература през 
епохата на комунистическия режим. 

На 13 септември в главния салон на църквата 
се проведе юбилейна научна сесия. Доклади 
и съобщения представиха проф. Бистра Нико-
лова, проф. Румен Генов, проф. Райна Захари-
ева, п-р д-р Христо Куличев, д-р Тодор Вел-
чев и п-р Данаил Игнатов. Темите на техните 
изложения засегнаха нови изследвания на до-
кументи от архива на църквите, биографични 
данни на изтъкнати мисионери и представи-
тели на евангелизма в България, приноса на 
Елизабет Кларк за педагогическото образо-
вание в България, както и някои проблеми на 
бъдещото развитие на евангелските църкви. 

На 14 септември отново в големия салон 
на Първа евангелска църква се проведе тър-
жествено юбилейно богослужение. Слово 
за библейския смисъл на юбилейните го-
дини и празници произнесе п-р Данаил Иг-
натов. П-р Христо Куличев представи мал-
ко известни факти от живота на църквата.           

150 ГОДИНИ ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА 
СЪБОРНА ЦЪРКВА

Следва на 2 стр. .

ДО ВСИЧКИ АБОНАТИ 
И ЧИТАТЕЛИ  НА 

Благодарим за вашата подкрепа досега! Благодаре-
ние на вас „Зорница” продължава да излиза. Помог-
нете ни тя да продължава да свети всред духовния 
мрак у нас и занапред. Помогнете тя да достигне до 
повече хора. Станете проповедници на истината за 
Нашия Господ и Спасител чрез разпространяването 
на „ЗОРНИЦА“. Таксата за годишен абонамент за 
2015 г. остава непроменена – само 3,60 лв. за цяла-
та година (при цена на отделен брой 30 стотинки).

Абонирането започва от 1 октомври и ще про-
дължи до 13 декември 2014 г. в пощенската стан-
ция под каталожен № 312, като уведомявате служи-
телите в  пощата, че в. „Зорница“ е месечно издание.

Редакцията приема групови абонаменти – най-
малко 4 броя.

Побързайте да се абонирате групово или единич-
но. Така вие ще си осигурите получаването на вест-
ника за цялата година на една нищожна цена и ще 
ни улесните в неговото издаване.

Изненадайте и някой ваш приятел или познат, като 
го абонирате за в. „Зорница“. Ако го поканите на 
църква, може би няма да дойде с вас, но ще погледне 
вестника, като го получи, и вие ще станете съработ-
ник на Бога и благовестител на евангелските истини.

Бог да ви благослови и употреби за разпространя-
ването  на в. ЗОРНИЦА! Разчитаме на вашата ду-
ховна и материална подкрепа.

С благодарност и благословения, ЗОРНИЦА



П-р Благовест Николов и д-р Пол Риджуей водеха хвалебната част. Участваха мъжки квартет и хорът на 
църквата, подсилен от участието на гости хористи от братски евангелски църкви. Музикалните изпълнения 
предизвикаха истински дух на тържествено  поклонение и прослава на нашия Господ. Зам.-кметът на общи-
на „Триадица“ г-жа Силва Аврамова поздрави църквата с топли прочувствени думи. Поздравления поднесо-
ха представители на други евангелски деноминации в София, християнски организации и учебни заведения, 
представители на църкви от Съюза на евангелските съборни църкви. Бяха прочетени поздравления от пре-
зидента на Република България, от директора на Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет, 
както и на сродни църковни организации в чужбина. 

Тържеството продължи като Ден на отворените врати с младежка програма, прожекция на видеоматериа-
ли, свидетелства, представяне на прочетени книги.

Снимачният екип на църквата (виж на сайта esc1.org), както и оператори от „Студио 685“, направиха 
пълен видеозапис на тържеството.

П-р Данаил ИГНАТОВ

150 ГОДИНИ ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА 
СЪБОРНА ЦЪРКВА

Когато говори за Своята църква, 
Господ Исус Христос  казва, че „пор-
тите на ада няма да ѝ надделеят“ 
(Матей 16:18). С тези думи Той раз-
крива, че църквата ще бъде постоян-
но атакувана от силите на ада, които  
възпрепятстват нейната дейност и 
развитие. Църквата води една не-
престанна борба, за да стане позната 
на всички истината, която Христос 
изяви, че Той е единственият Спаси-
тел на света и всеки грешник може 
да получи прощение на греховете си, 
спасение и вечен живот само чрез 
вяра в Него. Църквата постоянно во-
юва за запазването на своята чисто-
та. Тя е в непрестанна духовна вой-
на срещу всички опити на сатана да 
пречи за разпространяването на тази 
истина и срещу всяка негова хитрост 
да я изопачава  и заблуждава хората 
чрез лъжебратя и лъжеучители, чрез 
лъжеапостоли и лъжепророци.

Животът на всеки последовател на 
Христовата църква е едно пътуване 
през долината на смъртната сянка. 
Пътуване, което е изпълнено с много 
опасности, страдания и борби. Уте-
шителното за всички е, че щом в тази 
долина има сянка, значи има слънце, 
което черните облаци не могат да за-
тъмнят. Сянката в тази долина е плод 
на светлината на Слънцето на Правда-
та, за което няма прегради. Псалмопе-
вецът свидетелства: „И в долината на 
смъртната сянка ако ходя, няма да се 

уплаша от зло, защото Ти си с мене” 
(Пс. 23:4). Така той потвърждава ду-
мите на Исус: „Аз съм с вас през всич-
ките дни до свършека на света” (Мат. 
28:20). Неговото постоянно присъст-
вие, помощ и утеха укрепват всички, 
които преминават през долината на 
смъртната сянка, когато са преслед-
вани, гонени и убивани заради своята 
вяра и свидетелство за Христос.

Когато ние в България преминава-
хме през тази долина на смъртната 
сянка, мнозина наши братя от сво-
бодния свят се отнасяха с голямо 
съчувствие към нас като „страда-
щата църква”, „преследваната” или 
„гонената” църква за Христос. Това 
е вярно, но не е пълно определение. 
Страдащи хора има много по све-
та. И вярващи и невярващи хора са 
измамвани, онеправдавани и мина-
ват през различни страдания. Мно-
го невярващи хора са подлагани на         
гонения поради своите престъпле-
ния или поради своите политически 
убеждения. Господ Исус Христос 
определи Своята църква като „вою-
ваща” църква. Затова апостол Павел 
съветва младия Тимотей: „Подви-
завай се в доброто войнстване на 
вярата” (І Тим. 6:12). Нека гледаме 
на себе си като част от Христовата 
армия – войници, които са готови 
да минат през гонения и мъки, да 
страдат и умират, да бъдат ранявани 
и убивани, но да останат верни на 

своя Господ и Спасител. „Бъди ве-
рен до смърт и ще ти дам венеца на 
живота” ни казва Той (Откр. 2:10).

Това, което преживя църквата в 
България по време на комунисти-
ческата диктатура, беше държав-
на политика за духовното унищо-
жаване на българския народ и на 
всички негови традиции и обичаи. 

Когато при тези гонения и пише-
щият тези редове беше арестуван,  
те открито му заявиха: „Ти тряб-
ва да знаеш, че ние живеем в една 
атеистична държава и всеки, който 
вярва в Бога, е враг на тая държава”.

Гонението на християните и 
унищожаването на църквата в 
България се превърна в държав-
на политика.

Това време премина. Тази държав-
на политика се промени. Остана 
тяхното наследство. Църквата про-
дължава да живее  в същото обкръ-
жение. В нея  са същите ръководи-
тели, които не сa изповядали своите 
грехове, проявяват лицемерна лю-
бов, лицемерна вяра, лицеприятие. 
Не  случайно апостол Павел  избро-
ява между многото опасности в своя 
живот  и опасността от  лъжебратя.

Църквата е минавала и ще минава 
през много борби и от вътре, и от 
вън. В нея е имало  и  до идването 
на Христос ще има ученици като 
Юда, който предаде своя Учител, 
служители като Димас, който 
обикна сегашния свят, ръководи-
тели като Диотреф, който обича 
да първенствува, пророци като 

Валаам, който мисли за своята 
печалба, царе като Саул, който е 
загрижен за своя авторитет.

Заедно с това Бог има в Своята 
църква усърдни и верни Свои слу-
жители с чистотата на Йосиф, с 
ревността на Мойсей, със сила-
та на пророк Илия, с верността 
на Данаил и неговите приятели 
Седрах, Мисах и Авденаго, с ис-
креността на дякон Стефан, с не-
подкупността на апостол Петър, 
с усърдието на апостол Павел, с 
кротостта на евангелист Йоан и 
безброй герои и мъченици, които се 
подвизават за вярата, веднъж за-
винаги предадена на светиите неза-
висимо от пламъците на гоненията.

Пред нас стои открит въпросът – 
каква църква сме ние?

Ще осъзнаем ли отговорността да 
бъдем воюваща църква? Ние не мо-
жем да излезем срещу нечестието 
в света, ако то  спокойно се шири 
между нас в църквата и нямаме 
смелостта на апостол Павел, който 
открито изобличи апостол Петър  
заради лицемерието му.

 Воюващата църква е реформатор-
ска църква. Тя постоянно обновява 
себе си и реформира обществото.

 Воюващата църква буди народна-
та съвест. Тя не допуска народът да 
спи. Разобличава народните  недъзи 
и му посочва  пътя, истината и жи-
вота към духовно издигане на ли-
чността, семейството и обществото.

П-р Христо КУЛИЧЕВ

Воюващата църква

Хорът на Първа ЕСЦ с гости от ОЕЦ и диригент д-р Пол Риджуей. Снимка: п-р Тошко Христов
От името на СЕБЦ поздравление поднесе п-р Стойчо 
Апостолов. Снимка: п-р Тошко Христов

Програмата. Снимка: п-р Тошко Христов

Следва от 1 стр. .



В Унгария идеите на Реформацията проникват 
най-напред от Германия, с разпространението на 
лютеранството, още в първите десетилетия на 
ХVІ век. Но те се приемат най-вече от немско го-
ворещото население в северните части на страна-
та (днешна Словакия) и в някои големи градове. 

През 1526 г. победата на Османската армия над 
унгарците довежда до дълбоки и дълготрайни 
рани в единството на този народ. Страната е раз-
делена на три части. Западът остава под управле-
нието на Хабсбургите в рамките на Свещената 
Римска империя, средната става част от Отоман-
ската империя, а северозападната – Трансилвания 
– получава известна автономия, но подчинена все 
пак на турския султан. Това довежда до някои спе-
цифични форми на развитие на протестантизма.

Тук калвинистката реформация намира по-до-
бра почва в края на ХVІ век и печели душите на 
значителна част от населението. Първи нейни 
разпространители са проповедниците Михали 
Штарай (Mihály Sztárai) и Иштван Киш (István 
Szegedi Kiss). Епископът на Дебрецен Петер 
Мелиуш (Р. Méliusz) приема протестантското 
учение и редактира през 1559 г. първата ре-
формирана изповед на вяра на унгарски език. 
Дебрецен става център на новото движение. 
Започват да го наричат „унгарската Женева“. 
В 1567 г.  там се провежда първият Синод на 
реформираните църкви. На него се възприема 
по-късната редакция на Хелветската изповед 
на вяра редактирана от Булингер. В по-специ-
фичните условия, в които живеят унгарските 

протестанти, те структурират църквата си в 
провинции, всяка от които се ръководи от супе-
ринтендант или епископ. 

В Трансилвания (голяма част от територията ѝ 
в днешна Румъния) сред унгарски говорещото 
население женевската реформация се разпрос-
транява също много успешно,. Но тук се развива 
и движението на унитарианите, водени от бив-
шия лютерански епископ Давид Ференц (Dávid 
Ferencz 1520-1579). Лютеранството е доминира-
що в районите с немски говорещо население.

Реформаторското движение в Унгария получава 
нов импулс поради връзките, които установява с 
английските пуритани. Те имат по-опростен начин 
на проповядване и общуване с обикновените ми-
ряни. Обръщат по-голямо внимание на практич-
ното християнство и ежедневното благочестие. 

В началото на ХVІІ век реформираните църкви 
в Унгария утвърждават презвитерианския модел 
на управление, но с една особеност, че начело в 
ръководството на църквите се поставя редом до 
пастирите и по един мирянин. Това се приема с 
оглед на случаите, когато църквите са подложени 
на гонение, и то най-напред засяга пастирите.

Годините от 1671 до 1681 са време на най-силно 
активизиране на контрареформацията в Унгария. 
Пастири и учители са изгонени от страната или 
са осъдени на каторжен труд. Църковните сгради 
на протестантите са предадени на католическата 
църква. Жестокостите и насилието на имперски-
те военни поделения над протестантското насе-
ление предизвикват въстание. То се подкрепя от 

трансилванците, от французите и дори от турци-
те. През 1681 г. на Законодателното събрание в 
Сопрон император Леополд І приема документ, 
който дава някои свободи на протестантите.

П-р Данаил ИГНАТОВ

Кога Исус ще се върне отново? 
Самият Христос предупреждава, че 
никой човек не знае точния момент: 
„А за онзи ден и час никой не знае, 
нито небесните ангели, нито Синът, 
а само Отец.“ (Мат. 24:36) Но това 
Негово заявление не е възспирало 
различни богослови прибързано да 
обявяват пресметнати от тях дати 
на Второто пришествие. Всички те 
впоследствие са претърпявали голя-
мо разочарование от това, което (не) 
се е случвало. Един от най-извест-
ните автори на подобни предсказа-
ния е бил баптисткият проповедник 
от XIX век Уилям Милър.

Милър си спечелва многоброй-
ни последователи, когато преди 170 
години предсказва, че Христос ще 
дойде отново на 22 октомври 1844 г. 
Неговите теории не изглеждали из-
смукани от пръстите за хората, които 
приемали тълкувания, периодично 
излизащи „на мода“ в хода на църков-
ната история. Аргументът на Милър 
бил разгърнат приблизително така. В 
8 глава от книгата на пророк Даниил 
се говори за 2300 денонощия, докато 

„светилището се очисти“, след прес-
таването на „всегдашната жертва“ 
(Дан. 8:12-17). Много от изтъкнати-
те църковни писатели като бл. Авгу-
стин, Беда Достопочтени и Николай 
от Куза приемали, че пророческите 
„дни“ трябва да се разбират като „го-

дини“. Уилям Милър извадил от 2300 
години 490 години, т.е. „седемдесетте 
седмици за... умилостивение за безза-
конието, въвеждане на вечна правда... 
и за помазване на Пресветия“ (Дан. 
9:24). Така останали 1810 години. По-
нататък Милър приел, че Христос е 
умрял през пролетта на 31 г., след кое-
то трябвало да изтекат три и полови-
на години от седемдесетата седмица 
на пр. Даниил. Прибавяйки тези три 
и половина години към 31 г. сл.Хр., 
той стигнал до есента на 34 г. сл.Хр., 
откогато би трябвало да започне пе-
риодът от 1810 години. Така била по-
лучена годината 1844, а въз основа на 
допълнителни разглеждания била оп-
ределена и датата 22 октомври.

В рамките на тази интерпретация 
изглеждало възможно да се намери 
съответствие между действителни 
исторически събития с последо-
вателността, описана в 11 глава от 
книгата на пророк Даниил. Визан-
тийската империя, папството, Еги-
пет, Османската империя, Франция 
и други страни сякаш изпълнявали 
различните предсказания, изведени 
от библейския текст. Целият аргу-
мент на Уилям Милър бил подробно 
развит и убедил голям брой хора.

Близо 100 000 души в САЩ се събра-
ли в предсказания ден във временно 

издигнати светилища и по хълмовете, 
облечени в бели дрехи, за да „срещ-
нат Жениха“ (срв. Откр. 19:7-9, 21:2). 
Един от участниците в тези събрания, 
Максуел Гадис, е описал какво се е 
случило. Когато настъпила полунощ 
и Христос не се е завърнал на земята, 
хората станали все по-неспокойни. 
Някои демонстративно се разотиш-
ли. Някой казал, че би трябвало да се 
вземе под внимание разликата в гео-
графската ширина и дължина между 
Палестина и Америка. Около един 
часа един от водачите на събранието 
станал и казал: „Лично аз никога не 
съм се вторачвал в точния момент на 
Второто пришествие и винаги съм 
казвал на братята, че ще си навлекат 
неприятности, ако правят така; но те 
не искаха да ме слушат, а следваха 
други водачи... Вярвам, че в крайна 
сметка най-важното е да бъдем гото-
ви за Христовото пришествие.“

Унизени от това събитие, което по-
късно е наречено „Голямото разоча-
рование“, някои последователи на 
Милър напълно изоставили християн-
ската си вяра. Други, под ръководство-
то на самия Милър, започнали движе-
ние, което се превърнало в Църквата 
на адвентистите от Седмия ден. Но 
мнозинството от очакващите Христос 
през 1844 г. се завърнали към по-тра-
диционни християнски църкви.         ◙                       

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. 

Милър се опитва да датира 
Второто пришествие

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ В ХРИСТИЯНСКАТА ИСТОРИЯ

БЕЛЕЖКИ ЗА РЕФОРМАЦИЯТА16. РЕФОРМАЦИЯТА В УНГАРИЯ 
И ТРАНСИЛВАНИЯ

Уилям Милър (1782 – 1849) 

Бюст на Михали Штарай в гр. Сароспатак
Снимка: http://refisk.media9.hu/

„Ще направя дупка в този негов 
барабан!“, се заканва августинският 
монах Мартин Лутер към друг доми-
никански монах на име Йохан Тецел. 

Предисловието на тази закана е във 
факта, че на папите Юлий II и Лъв X 
им трябват пари. Много пари. 

В изпълнение на едно твърде задъл-
жаващо завещание от предходните 
папи те трябва да създадат материа-
лен и духовен център, който да при-
влича погледа и да фокусира въоб-
ражението и предаността на всички 
католически християни от цял свят. 

Те се вдъхновяват от 
ролята, която е имал 
за евреите Храмът на 

Соломон, издигнат на ерусалимския 
хълм Сион.  Най-подходящо място за 
тази цел е територията, свързана със 
седалището на римския епископ – Ва-
тиканът в Рим. За осъществяването на 
този грандиозен проект са необходими 
значителни капитали. Така се ражда 
идеята за индулгенциите – продажба 
на документ за опрощение на грехо-
вете срещу съответната парична сума. 

Подобна идея е била присърце и 
на предишния папа Александър VI 
(Родриго Борджия). В резултат на 
това решение католическите монаси,   

перове и кюрета се натоварват с ро-
лята на продавачи. Един вид бакали 
на индулгенции.

Някои обаче, като доминиканския 
монах Йохан Тецел, вземат идеята 
твърде присърце. Тецел обикаля ре-
дица германски градове, биейки по 
площадите едно барабанче. Когато на-
родът се събира около него, той държи 
патетични речи (а красноречие не му 
е липсвало), след което се захваща с 
разпродажба на индулгенции. Масово.

Първоначално Мартин Лутер не му 
обръща особено внимание. Но кога-
то вижда, че тази търговия добива за-
страшителни мащаби, той се заканва 
съвсем сериозно: „Ще направя дупка 
в този негов барабан!“ 

На 31 октомври 1517 г. по обед Лу-
тер окачва на вратите на Витемберг-
ската катедрала знаменитите си 95 
тезиса, с които изобличава грешките 
и заблудите на католицизма. Четири-
десет и три от тях са насочени имен-
но срещу индулгенциите. Ехото на 
неговите тезиси отеква като гръм не 
само из германските княжества, а и 
из цяла тогавашна Европа. 

Тезисите на Лутер са искрицата, 
която ще възпламени яростта и въз-
мущението на стотици хиляди хрис-
тияни. Те са стартовият сигнал на 
Реформацията.

Петър БОГДАНОВ

Пробитият барабан



ЗА ВАС
ЖЕНИ

ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР

В предишен брой писахме, че непослушанието 
е незачитане, неподчинение на чужда воля. Някои 
наричат непослушанието свобода, независимост, 
но свобода без ограничение не е свобода, а анархия.

Всички знаем, че цялата природа и вселена има 
строги закони. Така и за живота, за обходата на 
човека Бог е установил специални закони. Тези 
Божествени закони са записани в Библията. Ако 
човек ги изпълнява – ще живее. Ако е непослушен 
и ги нарушава – ще търпи различни наказания.

Библията е изпълнена с примери на личности 
и народи, които живеят напълно в противоречие 
на Божиите правила и закони. Това бе причина 
те да понасят горчивите плодове на своето непо-
слушание. Най-показателен е еврейският народ. 
Историята му е низ от непослушание, наказа-
ние, обръщане към Бога и благословения и пак 
наново непослушание и т.н.

Преди да влезе в обетованата земя, Бог много 
ясно казва на народа си: „Ето днес представям 
пред вас благословения и проклятие. Благослове-
нието ако слушате заповедите на Господа, вашия 
Бог, които днес ви заповядвам; и проклятие, ако 
не слушате заповедите на Господа, вашия Бог, а 
се отклоните от пътя, който днес ви заповядвам, и 
следвате други богове“ (Второзаконие 11:26,28).

Когато сме непослушни на Бога един от резулта-
тите е, че Бог няма да отговаря на нашите мо-
литви. Когато израиляните бяха непослушни на 

Бога, Той каза на пророк Еремия „Недей се моли 
за тия люде, защото няма да те послушам“ (7:13).

Друг резултат на непослушанието ни на Бога 
е отхвърлянето ни от Него. „Понеже Аз ви го-
ворих, вие не послушахте, ще ви отхвърля от ли-
цето Си“ (Ер. 7:13,15). Когато Саул прояви непо-
слушание, Бог го отхвърли. Отне Святия Дух от 
него и зъл дух го мъчеше. Отне и царството му. 
До края на живота му Бог не отговори на негови-
те молитви.

Трети резултат е наказание. „Недей се моли за 
доброто на този народ. Даже да постят, не ще пос-
лушам вика им, но ще ги довърша с глад и мор“ 
(Ер. 11:12). Заради непослушанието си евреите са 
наказани да се скитат 40 години в пустинята, дока-
то измира цялото поколение, което е непослушно. 
В Обетованата земя влизат само децата им.

Заради непослушанието на Израил Бог не само 
ги отхвърли, но изпълни страшното наказание – 
„Понеже не послушаха гласа Ми, но ходеха по 
упоритостта на своето сърце, затова ще ги раз-
пръсна между народите“ (Ер. 9:13).

 Векове евреите се скитат без държава по целия 
свят. Търпят унижения, подигравки, непрекъс-
нати гонения. Почти на всеки 100 години в раз-
лични части на света е имало някакво гонение на 
евреи. Върхът е Третият райх, когато 6 милиона 
евреи са убити. От тях милион и половина деца. 
„Страшно е да падне човек в ръцете на живия 
Бог”(Евреи 10:31). 

Фараон каза: „Кой е Господ, че да послушам 
гласа Му и да пусна Израил? Не познавам Госпо-
да и няма да пусна Израил“ (Изх. 5:2), и за непо-
слушанието си на Бога, заедно с войските си, той 
се намери на дъното на Червено море.  

Когато пророк Йона не послуша Бога и побягна, 
се озова в корема на рибата. Всички знаем участ-
та на Лотовата жена на Содом и Гомор. 

Макар непослушанието на някого да изглежда 
дребно, незначително нещо, непослушанието 

на Бога е най- големият грях. То е бунт, неза-
читане, отхвърляне, непокорство на Бога. Затова 
непослушанието на Бога има най-тежки послед-
ствия. „Всяка душа, която не слуша този пророк 
(Исус Христос), ще бъде изтребена“ (Деян. 3:23).

Защо непослушанието, отхвърлянето на Бога, е 
с най-тежки последици? – Защото отхвърлянето 
на Исус донася смърт.

Заради нашите грехове ние заслужаваме смърт. 
Но вместо нас умря Исус. Вместо нас Той плати 
цената със Своята смърт. Ако приемем тази за-
местническа жертва, ние ще бъдем оправдани и 
ще живеем. Ако не приемем жертвата на Исус, 
тогава нашата вина остава и ние ще трябва да по-
несем наказанието за нея, което е смърт.

Божието слово казва: „Няма под небето друго 
име, дадено на човеците, чрез което да се спа-
сим.” (Деян. 4:12). С други думи, единственото 
средство за нашето спасение е Исус Христос.

Това е все едно, ако на някой човек му се спука 
апендиксът. Единственото средство той да бъде 
спасен е операция. Ако той не послуша лекарите 
и отхвърли операцията, тогава последствието за 
него е смърт.

Така и всеки човек, който е непослушен на Бо-
жието слово и отхвърли единственото средство 
за спасение на душата си – Исус Христос, тогава 
последствието е духовна смърт. Една вечност да-
леч от Бога във вечни мъки.

Бог иска всеки човек без изключение да дойде 
при него и се спаси. Използвай благовремието!

С нашето непослушание ние наскърбяваме 
Бога. Нека бъдем добри Божии дъщери, които не 
Му причиняват болка. Нека с послушанието си 
да избягваме лошите последствия на непослуша-
нието и така да доставим радост на Бога.
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Някога Ефес е бил отлично приста-
нище, важен център за износ на стоки. 
Естествено продължение на азиатския 
сухоземен търговски път и естествен 
пристан за корабите от Рим.

Днес градът е необитаем. Встра-
ни от стария град се намира малкото 
селце Селчук. В Ефес няма нито един 
християнин. Евангелията и послания-
та до ефесяните няма от кого да се че-
тат тук. Изпълнени са думите от От-
кровение 2:5: „Ще вдигна светилника 
ти, ако не се покаеш.“

Вървяхме с вълнение по главната 
улица и в ушите ми сякаш отекваше 
шумът на древните колесници. Раз-
хождахме се из този възстановен дре-
вен град и обстановката ми подейства 
така, сякаш се върнах назад във вре-
мето. Когато седнахме в напълно въз-
становения древен театър, сякаш чух 
тълпата да крещи: „Велика е Ефеската 
Диана“. (Деян. 19:34)

Те отхвърлиха благовестието и полу-
чиха заслуженото. Днес там няма нито 
един християнин, но по света те са хи-

ляди и милиони, а от последователите 
на езическата богиня няма и помен!

Унесени в размисли един глас ни 
върна в действителността. Той заче-
те „До ангела на Ефеската църква 
пиши: Това казва Онзи, Който дър-
жи седемте звезди в дясната си ръка, 
Който ходи сред седемте златни све-
тилника“ (Откр. 2:1). Сам Бог говоре-
ше на църквата в Ефес. Този Бог, Кой-
то държи седемте звезди, т.е. Своите 
служители на църквите в Азия. Този, 
Който държи седемте светилника, т.е. 
седемте църкви в Азия. Той, Вседър-
жителят на Вселената говореше лич-
но на вярващите в Ефес. Същият този 
Бог сега говореше на нас. „Зная тво-
ите дела, твоя труд и твоето търпе-
ние и че не можеш да търпиш злите 
човеци; и си изпитал онези, които 
наричат себе си апостоли, а не са и 
си намерил лъжливи.“ 

„Зная твоите дела“. Ние можем да 
скрием нещо от човеците. Да се пред-
ставим за по-различни от това, което 
сме, но Бог вижда всичко – мислите, 
делата ни, същността ни. За Него няма 
нищо скрито. Бог похвали ефеската 
църква за доброто, което не е малко. 
Ефесяните са се трудили, работили 

са усърдно за Божието дело. Макар 
заобиколени от грях и нечестие, от 
презрение и гонения, християните 
на църквата в Ефес са научили всич-
ко това с търпение и са живеели един 
чист и свят живот. Похвалва ги за 
това, че са удържали здравото Божие 
учение. Не са били лековерни, но са 
изпитвали лъжливите учители и кога-
то са ги разбрали, са ги отстранявали. 
Нещо много важно днес, когато се ши-
рят толкова много лъжеучения. Колко 
е важно да се молим за мъдрост да 
различаваме истината от лъжата. По-
хвалва ги и за това, че мразят делата на 
николаитите. Кои бяха николаитите? 
– Лъжеученици. Какво мразеха ефеся-
ните? – Тях ли? Не, делата им. Христи-
яните трябва да мразят греха, но не и 
грешниците. „Но имам 
това против тебе, че 
си оставил първата 
си любов.“ Една сил-
на църква, която държи 
здравото учение, която 
устоява – нещо, което 
Бог непрекъснато изис-
ква и е условие за благо-
словения и за достъп до 
вечността – към нея има 
едно „но“. Имам против 
тебе това, че си оставил 
първата си любов. За 
църквата в Ефес, която 
има толкова много ва-
жни качества, това може 
да ни се стори дребен 
недостатък. Като човеци 
ние обикновено смятаме 
за важни големите неща, 
които вършим. Но Бог 
иска Неговата църква да 
е без петно или бръчка. 
Затова в нашия живот не 
трябва да има „но“. Бог 
иска чисто, всеотдайно, 

пълно посвещение и нищо, колкото и 
малко да е то, което да не е по Божията 
воля. Никакво „но“.

За една църква това „но“ може да е 
едно. За друга църква то ще е друго 
„но“. В моя живот то е едно „но“, в 
твоя – то е друго „но“. За църквата в 
Ефес бе, че бе изгубила своята първа 
любов. Ние всички знаем какво значи 
първа любов. Младоженската, чиста, 
безкористна любов. Емоционална-
та любов, която имаме към Бога при 
нашето новорождение. Пълният коп-
неж на душата ни за Бога. Пълното ни 
посвещение и всеотдайност на Бога и 
делото Му. 

Може би от многото труд и грижи, 
може би от многото заетост не е  оста-
вало време на ефесяните да общуват с 
Господа и така те са загубили първата 
си любов. Цвете КУЛИЧЕВА
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