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Тази книга на Закона  
да не се отдалечава 

от устата ти, 
а да размишляваш 

върху нея денем и нощем 
и да постъпваш 

внимателно според всичко, 
което е написано в нея.
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Да започнем от една актуална 
тема – рекордният брой двойки 
при зрелостните изпити на двана-
десетокласниците. Как си обяс-
нявате явния срив на средното 
образование?

Двойките са част от образователна-
та система. Увеличеният брой може 
да се дължи поне на две причини – 
повишени изисквания и намалени 
възможности на учениците. Мисля, 
че днес сме свидетели и на двете. 

Това не е основания за паника, а за 
анализ на състоянието. То включва 
учебните планове, учебното съдър-
жание и начините на преподаване. 
Последното е трудно за обхващане, 
защото след като затвори вратата на 
класната стая, учителят остава сам 
с учениците и какво се случва не 
може да научим дори и от Фейсбук. 

Но обемът на преподаваното в учи-
лище според мен продължава да е 
прекалено голям и неговото намаля-
ване е наложително. В крайна смет-
ка учениците са различни хора, ще 
има и двойки и шесторки (както каз-
ваха по-възрастни от мен хора).

При висшето образование кар-
тината изглежда не е много по-
различна. Какво показва Вашият 
опит досега като университетски 
пре по давател?

Отново отговорът е свързан със 
самите студенти. Това са други хора, 
а не ние, но по-млади. Това е илю-
зия. Продължаваме да преподаваме 
по начина, по който на нас са препо-
давали преди 20-30 или 40 години. 

Всички в манастира „Свети Панта-
леймон“ в Охрид са потънали в 
скръб. На 27 юли, лето Господне 
916-о, трябва да бъде погребан осно-
вателят на тяхната обител и Велички 
епископ Климент. Изминали са едва 
няколко дена от неговата смърт, но 
сподвижниците му чувстват дълбо-
ко липсата му и осъзнават, че от све-
та си е отишъл велик Божий човек.

Делото на св. Климент Охридски 
е своеобразен венец на епохал-
ната мисия на св.  братя Кирил и 
Методий, апостолите на славянските 
народи. Той е един от петте им верни 
ученици, заедно с Наум, Горазд, 
Ангеларий и Сава1 – всичките „рав-
ни на апостолите по своята начете-
ност и зрялост“ (според свидетел-
ството на един съвременник). 

Все пак Климент изпъква в група-
та, като първия между равни. С пъл-
но основание той е смятан за първия 
славянски писател. Ерудицията му 
е била изключителна – изпод перо-
то му излизат над 50 произведения: 
църковни песнопения, преводи на 
псалми, нравоучителни съчинения и 
богослужебни книги. 

През изминалия месец новините на 
няколко пъти насочиха обществено-
то внимание към проблемите на бъл-
гарското образование. И макар че като 
българин и баща аз съм загрижен за 
големия брой слаби оценки, които 
нашите деца показват на проверо-
въчните изпити и за по-голе-
мия проблем, на който 
те са просто симптом, 
моите мисли невол-
но тръгнаха в друга 
посока. 

Ако се налага да 
оценим качеството на 
християнско ученичество 
в нашите църкви, какви биха 
били оценките? Как можем 
да подобрим нашата „обра-
зователна система“? 

В своята идентичност 
протестантските църк-
ви носят някои забеле-
жително добри тради-
ции в това отношение 
като настояването, че 
всеки човек трябва да 
развие навика да общу-
ва с Бога в молитва и 
да слуша гласа Му чрез 
редовно, лично изуча-
ване на Писанието. 

Някои други не по-малко важни обла-
сти обаче сякаш се пренебрегват. Една 
от тях е свързана с погрешната антро-
пология (разбиране за човека), върху 
която градим своето ученичество. 

Често нашият основен 
апел към хората е насо-
чен към техния разум. 
Ние проповядваме екс-
позитарно, провежда-
ме семинари, подгот-
вя ме библейски уро-
ци и малки групи, за 
да разяс ним значение-
то на даден библейски-
текст, печатаме и раз-
пространяваме обра-
зователна християнска 

литература. 

Колкото и хубаво да е всичко това, 
практиката показва, че по-доброто 
библейско познание в никакъв случай 
не е задължително свързано с по-пос-
ветен живот. Християнското учениче-
ство не може да бъде сведено до пре-

подаване на знания.
Причината е, че човекът е 

нещо далеч повече от 
разум, свързан с физи-

ческо тяло. Той при-
тежава и чувст ва, 
и въображение, и 

сетива... 
Всички добре знаем, 

че когато стане въпрос за 
практически решения и дейст-

вия, думата на сърцето е по-тежка от 
тази на главата. 

Възможно ли е църквата съзнателно 
да моделира своята програма за уче-
ничество, така че тя да се обръща към 
всички тези страни в човека? Може 
ли да помним, че ние растем в свое-
то посвещение към Бога не само чрез 
информацията, която храни ума ни, 
но и чрез това, което разпалва въобра-
жението и стопля сърцето, чрез това, 
което гали слуха и впечатлява очите? 

Малодушието 
е липса на вяра

Единадесет 
века от 
смъртта на  
св. Климент 
Охридски

Уважаеми читателю,

В социалните мрежи се появи-
ха коментари, че след Брекзит 
англичаните били започнали трес-
каво да търсят из Интернет какво 
означава понятието „Европейски 
съюз“. Това шеговито намигване 
към нашите „островни“ приятели 
обаче повдига въпроси за ползата 
от информираността в този осве-
домен свят. 

На пръв поглед всичко е на 
един „клик“ разстояние, а всъщ-
ност далеч не е така. Защото не 
е достатъчно да имаме инфор-
мацията пред себе си, а трябва и 
да знаем какво да правим с нея 
и как да я анализираме. А това 
вече изисква не само технически 
достъп и наличност, но и умения 
как да се справяме (за справка – 
уводната статия). 

Ако за възпитанието се твърди, 
че са нужни преди всичко първи-
те седем години, то за този тип 
дейности е необходимо образо-
вание – и то образование като 
начин на живот. 

Тази година Министерство на 
образованието и науката излезе 
със статистика за 27 500 двой-
ки на матурите след седми клас 
(MON.bg). Може би е редно като 
християни да се запитаме как-
ва е гражданската ни позиция по 
въпросите за образованието на 
нашите деца, особено в разгара 
на кандидатстудентските кампа-
нии. Вестник „Зорница“ взема 
отношение по този въпрос чрез 
интервю с Веселин Методиев. 

Въпросът за образованието (и 
за ученичеството) е актуален не 
само в нашето съвремие. Той е 
бил такъв и много преди нас. От 
историческия очерк за честване-
то на единадесет века от смър-
тта на св. Климент Охридски 
ще разберете в какви трудности 
е попадал и той, за да може да 
защити важността на това, човек 
да се учи. 

Ние, от редакционната колегия 
на вестник „Зорница“, се стре-
мим да напипваме пулсиращи-
те въпроси на съвремието ни. 
Нуждаем се от вашата молит-
вена помощ за това. Нуждаем 
се да четем и разпространяваме 
„Зорница“. 

РЕДАКЦИОННА
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Образование
и ученичество

от Радостин МАРЧЕВ

Веселин Методиев е историк и преподавател 
в Нов български университет, специалист по 
нова българска история и история на държав-
ните институции в България. Участва в прави-
телството на Иван Костов като министър на 
образованието и науката и като вицепремиер 
между 1997 и 1999 г. През 2004 г. става съучре-
дител на Демократи за силна България и е наро-
ден представител от тази партия в 40-ото и 
41-вото Народно събрание (2005–2013 г.). 

Г-н Методиев се съгласи любезно да даде 
интервю за вестник „Зорница”. Въпросите зададе: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

п-р Станислав АЛЕКСИЕВ



В деня на Петдесетница бе поста-
вено началото на дългоочакван Все
православен събор. Събитието се 
проведе в Православната академия 
на остров Крит. За първи път от 12 
столетия насам епископи с така-
ва представителност се събират за 
„велик и свят“ събор. По някои све-
дения православният свят наброява 
около 300 милиона души. 

Продължителната подготовка за 
събора започ ва още през трийсет те 
години на ХХ век. Една от първите 
дискуси онни точки е да се разгледа 
размина ва нето в датите, получило 

се след решението на Кон стан тино-
полската църква да обнови своя 
литургичен календар спрямо юли-
анското летоброене. 

До Втората световна война църкви-
те така и не успяват да достигнат до 
общо становище, а след 1945 г. пра-
вославният свят се разделя на славя-
ноезични църкви (част от комунис-
тическия блок) и църкви с гръцка 
и арабска традиция. Допълнителен 
клин се вкарва през 1948 г., когато 
Константинопол участва в създава-
нето на Световния съвет на църкви-
те, а Москва решително се разгра-
ничава от икуменическата идея и я 
осъжда. 

Първи оПити 
за Подготовка 

През 1961 г. патриарх Атинагор 
решително се захваща с нов план 
за организиране на всеобщ събор. 
По негова инициатива през 1964 г. 
в Йерусалим се провежда разговор 
между него и папа Павел VI (първа-
та среща между православен и като-
лически висш епископ след 1439 г.). 
На нея се отменя взаимната анатема, 
която съществува от 1054 г. 

Желанието на Атинагор обаче про-
дължава да среща пречки. В изслед-
ване, публикувано на 3 май 2016 г. в 

Dveri.bg, френският богослов Антоан 
Аржаковски разказва как през 1970 г. 
Руската патриаршия признава авто-
кефалията на Американската право-
славна църква въпреки неодобрение-
то на Константинопол. Шест години 
по-късно разговорите за планиране 
на събора се подновяват и темите се 
свеждат до десет. След рухва нето на 
комунистическия режим обаче между 
Вселенската и Московската патриар-
шия се зараждат други противоречия 
и процесът отново прекъсва. 

Технологичните промени наложиха 
много нови форми на информираност, 
които са достъпни за всеки. Наред 
с това във висшето образование все 
повече ще се наблюдава сблъсък меж-
ду професия и наука. Младите искат 
от университета занаят, а университе-
тът иска от тях наука и култура. Този 
конфликт трябва да се превърне в 
контакт; това противопоставяне тряб-
ва да стане връзка, за да се постигне 
по-високо качество. 

И още нещо. Днес висшето образо-
вание стана масово, както средното. 
Поради тази причина в университета 
идват не най-добрите от съответния 
випуск, а целият випуск. Ето защо ще 
има много слаби и малко силни сту-
денти. Преподавателите трябва да 
свикнем с тази действителност и да 
отдаваме заслуженото според талан-
та и положения труд. Тогава ще има 
и усещане за справедливост както у 
студентите, така и сред преподавате-
лите и обществото.

 
Имат ли според Вас настоящите 

политици (в правителството и пар-
ламента) цялостно виждане за раз-
витието на българското образова-
ние и наука?

Да. Споменаването на имена не е 
много възпитано. Може да прозвучи 
като своеобразна пропаганда. Всеки 
политик прави това, което е по силите 
му – реални действия, медийни съби-
тия, политическа пропаганда. 

Но в крайна сметка е и зависим от 
целия политически екип, който ръко-
води страната в определен момент. 
Мисля, че днес сред парламентарис-
тите преобладават познаващите реал-
ните проблеми. 

Бяхте министър на образовани-
ето и науката в правителството на 
Иван Костов (1997-2001 г.). Кои Ваши 

постижения бихте откроили? Бяха 
ли продължени тези реформи от 
следващите правителства?

Станах министър във време, когато 
бяха натрупани много разработки в 
областта на средното образование. От 
1990 г. до 1997 г. се извършиха сери-
озни проучвания. Моето дело е свър-
зано с прилагането на тези резултати. 
Помогнах да се превърнат в реална 
нормативна база. Това стана с проме-
ни в законите за средното и висшето 
образование. 

Част от тези промени – като наиме-
нованията на учебните предмети и 
въвеждането на ХII клас – помогна-
ха за признаването на дипломите от 
училище и възможността след 2001 
г. много деца да продължават своето 
образование в Европа. Някои от про-
мените бяха подкрепени от следващи-
те правителства, други – не. Струва ми 
се, най-негативно се отрази забавено-
то въвеждане на матурата. Трябваше 
да се случи през 2003 г., а стана въз-
можно години по-късно – през 2009 г. 

Като десен политик съм доволен, 
че дадох възможност за укрепване на 
частната инициатива в образование-
то. Така много неща като експери-
менти станаха възможни именно през 
институции, които можеха да риску-
ват. Те помогнаха за въвеждането на 
нови методи, характерни за образова-
нието в евроатлантическия свят. 

Да спомена само въвеждането на кре-
дитната система във висшето образо-
вание и ролята на Нов български уни-
верситет. Всеки, който я познава, знае 
за приноса на частния университет. 

Но да подчертая, бях министър при 
мизерни условия, липса на средства 
за елементарни неща, битка през пър-
вите години за отоплението на сгра-
дите: за радост, все забравени неща. И 
все пак нашето правителство увеличи 
заплащането на учителите с над 100% 
и въведе възможности за 13,14, а дори 
и за 15 заплата. Това знам, че се пом-
ни от хората, които тогава работеха в 
българското училище. 

Защо се случи – защото се направи-
ха гигантски съкращения или, както 
е модерно да се казва, оптимизация. 
Хиляди хора през есента на 1997 г. 
напуснаха системата. Това беше ней-
тежката задача в моето управление.

Чувал съм критики от християни, 
че Вашето правителство не е въвело 
повсеместно предмета вероучение, 
макар да е имало тази възможност.

Учебният предмет Религия бе въве-
ден през есента на 1997 г. от мен 
като министър. Това е друг момент 
от моята работа, който смятам за 
успех. Предметът е свободноизби-
раем, за щото конституцията не поз-
волява задъл жителен предмет по 
религия. А и как ще стане в едно 
общество, където преобладават ате-
истите, християните са малцинство, 
а има и стотици хиляди мюсюлма-
ни? Тук приемственост не се получи 
и нещата са в застой вече повече от 
десетилетие.

В тази връзка, какво е Вашето раз-
биране за ролята на църквата в 
съвременното либерално и секула-
ризирано общество? 

Имам дълбоко, осъзнато разбиране 
за ролята на вярата. Ролята на църк-
вата е институционален въпрос, кой-
то е интересен, но за мен не толко-
ва. Сам се напарих от неразбирането 
именно на институционално ниво за 
необходимостта от разпространение-
то на вярата сред българите. Битката 
с комунистическото наследство от 
войнстващ атеизъм е сред най-важни-
те битки днес. 

Но темата е наднационална и трябва 
да се разглежда в контекста на усили-
ята на европейските народи.

Може би дебатът за абсолютните 
ценности, смисъла и вярата трябва 
да започне наново? 

Да. И трябва да се води непрекъснато 
и с разбирането, че темата е непреход-
на. Така ще се постигне успех в най-
тежката българска задача: преборва-
нето на малодушието сред хората. 

Малкото душа е липсата на вяра, а 
това директно те хвърля в обятията на 
материалния свят, който налага само 
себе си. И там се загубваш – вълну-
ваш се от несъщественото, подлагаш 
се на всички човешки слабости, ста-
ваш агресивен, оглупяваш. Или каза-
но с езика на по-възрастните, оскотя-
ваш, т.е. загубваш човешкото в себе 
си.

Следва от 1 стр. .

2

Малодушието 
е липса на вяра

Православни архиереи 
заседаваха осем дни  
на „велик и свят“ събор 

Повече от половин век източноправославни водачи  
планират този момент. Подготовката за „велик  
и свят“ събор на православния свят започва още  
през 1961 г. За съжаление обаче въпросите на вярата  
бяха засенчени от политически трусове.  

Откриването на Великия и свят всеправославен събор (снимка: Смилен Марков)

Следва на 3 стр. .

от Влади РАЙЧИНОВ
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В крайна сметка след последното 
столетие на взаимни упреци и поли-
тически несъгласия източноправо-
славният свят все пак съумя да дос-
тигне до организирането на общ 
събор. За съжаление обаче вместо да 
насърчи единството и разбирател-
ството между вярващите с право-
славна изповед, форумът се превър-
на в повод за нови разправии, обви-
нения и политически тези. Броени 
дни преди началото му четири от 
общо 14 автокефални църкви отка-
заха да присъстват на събора. 

наПрежение между 
„втория“ и „третия рим“
През последните две години стоти-

ци ортодоксални богослови рабо-
тят по формулиране и съставяне на 
документите за събора. Вселенският 
патриарх Вартоломей I, пръв меж-
ду равни сред източноправославните 
архиереи, се нагърби с инициативата 
да организира срещата на върха. 

Анализаторът Андрю Хигинс от в. 
Ню Йорк Таймс (14 юни) отбелязва, 
че Московската патриаршия гледа 
на Вартоломей като на полити чески 
съперник и смята, че неговите опити 
да оглави събора са всъщност жела-
ние за контрол. Същото наблюдение 
изразява и Сара Ийокф Зилстра от 
сп. Christianity Today (17 юни). 

Консервативните кръгове на Изток 
открито изразяват подозрения, че 
вселенският патриарх е амбициран 
да налага по-близки връзки с като-
лици и протестанти. На този фон 
Руската църква се опитва да прокар-
ва идеята за единство на „славянския 
мир“ под знамето на православието, 
разбира се, под вещото ръководство 
на Кремъл. След завладяването на 
Константинопол от османски войски 
през 1453 г. Москва многократно се 
опитва да се наложи като истинския 
наследник на Византийската църква, 
наричайки се „Третия Рим“. 

Поредният клин в тези сложни 
отношения бе забит след сваляне-
то на руски самолет от турската ави-
ация през ноември 2015 г. Въпреки 
че по първоначален замисъл нови-
ят събор трябваше да се проведе в 
Истанбул (все още наричан Кон-
стан тинопол), москов ски ят патри-
арх Кирил отказа да стъпи в града. 
Подобна стъпка недвусмислено гово-
ри за политически натиск от Кремъл. 
Неговото условие бе прието и мяс-
тото на срещата бе премес-
тено на остров Крит. Това 
обаче съвсем не бе послед-
ното ултимативно искане на 
Московската патриаршия. 

През януари 2016 г. архи-
ереи от всичките 14 църкви 
се срещнаха в Шамбези, за 
да приемат оконча тел ната 
програма за събора. Наложи 
се патриарх Вартоломей 
да склони и на други усло-
вия от руска страна: промя-
на на мястото от Истанбул на Крит; 
изваждане на темата за автокефалии-
те от програмата (въпреки надежди-
те на Украинската църква, че тогава 
най-сетне ще се постави въпросът за 
тяхната независимост, според анализ 
на сп. Икономист от 16 юни); промя-
на на правилото за вземане на реше-
ние – не с пълно единодушие спо-
ред предварителните договорки, а с 
„вишегласие“. 

изненадващи откази
Междувременно на 1 юни Бъл гар-

ската православна църква не очаква-
но взе решение да се откаже от учас-
тие в събора и да настоява за отла-
гането му. Аргументите включваха: 
подредбата на местата в залата 
е знак за неравнопоставеност; 
близостта на инославни наблю-
датели и гости до делегатите; 

липсата на важни въпроси от про-
грамата; ясно изразени несъгласия 
от други авто кефални църкви относ-
но приети документи; невъзможност 
да се приемат промени в текстове-
те; и не на последно място високата 
финансова тежест за участието. 

Ловчанският митрополит Гавриил 
сподели в интервю за в. 24 часа (от 
16 юни), че синодът е сериозно загри-
жен за един от приетите в Женева 
документи, озаглавен „Отношенията 

на Православната църква с остана-
лия християнски свят“. Той подчер-
тава, че въпросният документ „не 
може да се приеме в този му вид, 
защото ще узакони икуменизма“. 

(В карето вляво предлагаме извад-
ки от документа, изготвен и при-
ет в Шамбези на 15 октовмри 2015 
г. и подписан от българска страна от 
Варненски и Великотърновски мит-
рополит Йоан. В 16 точка се при-
помня още едно исто рически спор-
но решение на българската патри-
аршия да излезе от Световния съвет 
на църквите, макар почти всички 
останали автокефални църкви да го 
признават.) 

Въпреки че официално то станови-

ще на БПЦ не спомена-
ва календарната рефор-
ма, според ловчанския 
митрополит тъкмо това 
е една от причините 
България да иска отлага-
не на събора: „В началото 
на подготовката въпро-
сите са били сто. А сега 
са ос танали шест. Важен 
въпрос е този за кален-
дара. Не бива в църквата 
да се служи по два стила. 
Днешният вариант пре-
дизвиква разделение.“ 

След БПЦ още три 
църкви обявиха отказ 
от участие – сръб-
ската, грузинската и 

антиохийската. Сръб ската патриар-
шия настояваше да се използва поня-
тието „консултация“ вместо „събор“, 
но впоследствие размисли и се вклю-
чи във форума. 

Грузинската възнего дува срещу 
употребата на думата „църкви“ по 
отношение на проте с тантските и 
католическите „еретици“. Антиохия 
на свой ред изказа опасения за кано-
ничния си разрив с Йерусалим и обя-
ви във Фейсбук страницата си, че 
без уреждането на тези отношения 
„съборът ще бъде лишен от екле-
сиологичния си характер и ще при-
еме админи стративно качество в 
конфликт с изконната синодална 
традиция“. 

Освен това Антиохийската патриар-
шия настоя за включването на още 

въпроси в програ мата, като 
„уеднаквява не  на дата-
та за празнуването на 
Възкресение“; „трудности-
те пред мла дите хора“; и 
„представянето на общо 
свидетелство пред днеш-
ния свят“, разказва Сара 
Ийкоф Зилстра в анализ за 
сп. Christianity Today.  

Две седмици след реше-
нието на българския синод 

Руската пра во слав  на църк-
ва също обяви бойкот на висшия 
форум с обяснението, че след като 
не присъстват всички, съборът губи 
валидност. 

Председателят на Отдела за външни 
отношения на РПЦ и член на Светия 
синод на Московската па три ар шия 
митрополит Иларион заяви: „Взехме 
решение да не ходим на Все пра во-
славния събор, щом като и други църк-
ви няма да присъстват. Решенията на 
събранието ще са ле ги тим ни само ако 
участват всички църкви.“  

Вместо това Иларион отправи при-
зив към Вселенския патриарх „да 
прояви смирение и присъщата си 
вътрешна духовна сила и да отмени 
провеждането на събора в Крит“. 

„Решението за неучастие показва 
фрагментацията сред православни те 
църкви, които са се окопали в на цио-
налните си граници – посочва исто-
рикът Андреа Рикарди в посветения 
на събора блог PanorthodoxCemes. – 
От друга страна, голямата мечта на 
Константинополския патриарх вина-
ги е била да извежда православието 
отвъд традиционализма и национа-
лизма. Вартоломей е решен да възоб-
нови православната мисия по света 
и да гради единна църква на фона на 
проблемите по света. Виждането на 
Русия обаче се ограничава в импер-
ските амбиции на страната.“  

 
(Още за Събора на остров Крит –  

в следващия брой на вестника.) 

От 17 до 28 юни 2016 г.  
православни архиепископи  

заседаваха на остров Крит.  
Редакцията на „Зорница“ 
проследи случващото се. 

Материалът се публикува 
в два последователни броя.

Православни архиереи  
заседаваха осем дни  
на „велик и свят“ събор 

Следва от 2 стр. .

хроника

Висши предстоятели на събора (снимка: Шон Хоки; http://bcnn2.com)

1. Православната църква, която е едната, света, 
вселенска и апостолска Църква, в своето дъл-
боко църковно самосъзнание твърдо вярва, че 
заема господстващо място в делото за насърча-
ването на единството на християните в съвре-
менния свят. [...] 
4. Православната църква, непрестанно молеща 
се „за единението на всички”, винаги е поддър-
жала диалог с отделените от нея, близки и да-
лечни, и дори е първенствувала в съвременното 
търсене на пътища и начини за възстановяване 
на единството на вярващите в Христос, участ-
вала е в икуменическото движение от неговото 
появяване и е допринесла за неговото формира-
не и по-нататъшното му развитие. [...] 
5. Съвременните двустранни богословски диа-
лози на Православната църква, както и участи-
ето ѝ в икуменическото движение се основават 
на това нейно православно самосъзнание и на 
нейния вселенски дух и имат за цел да потърсят 
изгубеното християнско единство въз основа на 
вярата и преданието на древната Църква на се-
демте вселенски събора. [...] 
6. Според онтологичната природа на Църквата 
нейното единство не може да бъде нарушено. 

Православната църква при-
знава историческото същест-
вуване на други християнски 
църкви и изповедания, които 
не са в общение с нея, но и вярва, че нейните 
отношения с тях трябва да се основават на въз-
можно най-бързото и най-обективно изясняване 
от тяхна страна на целия еклезиологичен въпрос 
и особено на тяхното основно учение за тайн-
ствата, благодатта, свещенството и апостолско-
то приемство. Така тя е била благосклонно и 
положително настроена както по богословски, 
така и по пастирски причини за богословски ди-
алог с различните християнски църкви и изпо-
ведания и за участието въобще в съвременното 
икуменическо движение с убеждението, че чрез 
диалога дава силно свидетелство за пълнотата 
на Христовата истина и за своите духовни съ-
кровища на тези, които са извън нея, с обек-
тивната цел да подготви пътя, който води към 
единство. [...]

Държави, където православието е доминираща религия (източник: wikimedia.org)

Отношенията 
на Православната църква 

с останалия християнски свят
15.10.2015 г., Шамбези, Женева

Пълният текст на документа е обна-
родван на 2 март 2016 г. на сайта 
Dveri.bg. Превод: Димитър Арнаудов. 
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За да си отговорим какво е абортът и доколко е 
допустим, следва да зададем един друг въпрос. 
Кога всъщност започва животът? 

Съвременната наука е почти единодушна. 
Човекът започва своето съществуване със сли-

ването на яйцеклетката и сперматозоида. Поради 
различни причини обаче този факт понякога се 
поставя под въпрос. За началото на живота се 
срещат няколко хипотези. 

животът заПочва с раждането?
Първата теза твърди, че животът започва с 

раждането. Според защитниците на този под-
ход раждането не е чак толкова драстична про-
мяна. Преди него детето не се различава по същ-
ност от детето след раждането. Промяната е, че 
храната и кислородът вече не се доставят от май-
ката чрез пъпната връв, а от външната среда. 

Ако се приеме, че човекът става човек със спо-
собността да съществува самостоятелно, тогава 
нито нероденото, нито роденото дете би могло 
да бъде човешко същество! Нито преди, 
нито след раждането то е способно 
да съществува самостоятелно. И 
в двата случая се нуждае от хра-
на, подслон, любов, които не 
може да си набави самос-
тоятелно. Зависимостта от 
другите не престава. 

Връзката между майката 
и детето преди раждането 
се изследва от т.нар. прена
тална психология. Според 
нея майката и детето обра-
зуват единство на дух и 
тяло. Нероденото дете 
отрано усеща чувствата на 
майката. Когато тя се чувства 
обичана, когато изпитва радост, 
това влияе положително на бебето. 
От друга страна, изпитването на страх, гняв, 
отхвърляне и стрес има отрицателен ефект върху 
него. Детето долавя всичко, което изпитва май-
ката – сигнали, шум, музика. 

В този контекст откритието на психологията е 
показателно. Нероденото дете притежава съзна-
ние! В подсъзнанието се съхраняват спомени не 
само от ранна детска възраст, а и от времето в 
утробата. Колко несъстоятелна е тезата, че живо-
тът започва с раждането! 

чак след третия месец?
Втората теза смята, че човекът става човек 

след третия месец на бременността. На това 
предположение се основава и фактът, че в много 
страни абортите са разрешени до третия месец. 

Важно е обаче да си дадем сметка, че тази гра-
ница е изготвена на базата на практически съо-
бражения, а не от гледна точка на развитието на 
ембриона. Причината е, че по това време бебето 
е все още съвсем малко и е сравнително лесно да 
се извърши аборт. 

От гледна точка на биологията обаче детето е 
добре развито и преди края на третия месец. 

сПоред развитието на мозъка?
Според третата теза човекът се дефинира според 

степента на развитие на мозъка. Развитието на 
мозъка е сложен процес и не може да се определя 
с точност. Още преди мозъкът да е напълно раз-
вит, неродените вече имат възприятия, реакции 
и функции, характерни за пълноценния човеш-

ки живот, които допринасят за по-
нататъшното развитие на мозъка. 

Образуването на мозъка започва 
още в оплодената яйцеклетка. 

Развитието на мозъка обаче 
продължава и след раждане-
то. Ако се налага човешко-
то същество да се дефинира 
според функционирането на 
човешкия мозък, тогава пси-
хично болните не би трябва-
ло да се възприемат за хора. 
Мозъкът на бебето се раз-

вива и преди, и след ражда-
нето. За развитието на мозъ-

ка са необходими повече от 20 
години. Тогава кой момент точ-

но човекът става човек? 

след закреПването 
на оПлодената клетка?

Според четвъртата теза човешкото развитие 
започва със закрепването на оплодената яйце
клетка за лигавицата на матката (приблизител-
но на 14 ден). Хормоналните промени на органи-
зма на майката започват със закрепването. Този 
процес завършва на 25 ден. Допреди закрепва-
нето оплодената яйцеклетка може да бъде разде-
лена в еднояйчни близнаци, но след това вече не. 

Човек става човек, когато е отделна личност. 
Водещи учени като проф. Блехшмидт (ембри-

олог) и проф. Льойне (генетик) обаче са на мне-
ние, че близнаците са заложени още при оплож-
дането. Струва си да се замислим, че още отнача-
ло в яйцеклетката е закодирано колко индивиди 
ще възникнат от нея. Не е логично преди имплан-
тирането на близнаците да се отнема правото на 
живот само защото преминават през вероятно 
неиндивидуален, но необходим етап на развитие. 

Според тази хипотеза преди имплантиране-
то около 50% от оплодените яйца така или ина-
че загиват. Този аргумент обаче е слаб. На пър-
во място, това са приблизителни оценки (вари-
рат между 50% и 2%). Второ, част от ембрионите 
загиват и след закрепването, така че това не може 
да се разглежда като абсолютна граница за обра-
зуването на човека. Трето, трябва да приемем, че 
в ранния етап на живота има естествена смърт-
ност. Но няма оправдание тя да се увеличава 
изкуствено чрез аборт. 

Повтаряне на еволюцията?
Петата теза се гради на това, че развитието на 

човека минава през няколко етапа. Еволюционната 
теория учи, че през ембрионалното си развитие 
(онтогенеза) човешкият зародиш повтаря стади-
ите на своето „еволюционно“ развитие (филоге
неза). Тази концепция се развива от немския ево-
люционист Ернст Хекел (1866 г.) и се възприема 
от Дарвин като силен аргумент за еволюционната 
теория. 

Според Хекел онтогенезата повтаря филогенеза-
та. В човешкия зародиш се появяват най-напред 
хрилни цепнатини, както при рибите. През четвър-
тия месец плодът се покрива с косми като зароди-
ша на човекоподобна маймуна. Следователно чове-
кът произлиза от животинския свят, т.е. при разви-
тието в утробата човешкият зародиш наподобява 
животински стадии. 

Такива хипотези се опровергават от науката. 
Всеки опитен ембриолог ще разграничи човеш-
ката от животинската яйцеклетка. Здравият човек 
има 46 хромозоми още от мига на оплождането. 
Всяка прилика с животните е функционална, но не 
и същностна. Човешкото развитие се свързва с про-
мени във външния вид, но не и промени в природа-
та. Всяко живо същество се развива по свой собст-
вен начин – според съответния уникален набор от 
хромозоми. 

личност от Първия миг 
Последната теза – човек от самото начало! Със 

сливането на яйцеклетката и сперматозоида започ-
ва историята на живота на един човек. Една уни-
кална личност. В този момент в него вече е зало-
жен пол, външен вид, цвят на косата, цвят на очите, 
височина, талант, характер и дори определена про-
дължителност на живота. 

Първото проявление на човека е в оплодена-
та яйцеклетка. Тя се различава от всеки друг жив 
организъм със своите специфични 46 хромозо-
ми. Това означава, че този човек не е съществувал 
никога преди, нито пък ще съществува пак. Той е 
уникален, неповторим и следователно изключител-
но специален. 

 (Продължава в следващия брой.)

СЪВрЕМЕнни ЕТиЧЕСки ВЪПроСиАБОРТЪТ  
като легално средство
за отнемане на човешки живот 

II част
От юни започнахме рубрика „Съвременни етически въпроси“. Редколегията задава въпроса по какъв начин Божието 

слово ни два стандарти, напътствия или предупреждения по актуални теми от съвремието. За Твореца няма табута. 
Светът е създаден точно според Неговите намерения. Природата е Негово отражение. Човекът е Негов образ. 
В I част от поредицата авторът търси отговор на въпроса какво представлява абортът. Прекъсването на бременността 

може да бъде спонтанно (помятане) или изкуствено (по медикаментозен или оперативен път). Авторът разгледа зако-
новата уредба и историческите последици от легализирането на аборта. След узаконяването у нас сме отнели живота 
на почти шест милиона неродени българчета! Тук предлагаме II част (от общо три) от изследването на п-р Тодоров. 

от п-р Владимир ТОДОРОВ

За пореден път Бог изобличава Своя 
народ чрез пророк Захария. Досега 
чрез различни пророци Той много-
кратно е говорил на бащите им, но 
израиляните остават непослушни. 
Колко тъга има в думите: „Те отказа-
ха да слушат... и запушиха ушите си, 
за да не чуват” (Зах. 7:11). 

Израиляните смятат, че изпълняват 
Божия закон. Те постят и скърбят, но 
пророкът им напомня, че изпълнение-
то на закона не e формално принасяне 
на жертви и пост. 

Истинското поклонение се извър шва 
с чисто и посветено на Бога сърце, 
тоест с дух и истина. То е проява на 
пълна покорност пред Бога и изпъл-
нение на Неговите заръки. 

Бог очаква те да съдят справедли-
во; да показват милост и състрадание; 
да не угнетяват вдовицата и сираче-
то, чужденеца и бедния; да не измис-
лят зло в сърцето си. След като пре-
дава тази заповед, Захария с мъка 
възкликва: 

Отказаха да слушат!
Запушиха ушите си!  

Пророкът добавя, че те закора-
вяват сърцето си дотолкова, 
че то заприличва на камък. Студен и 
неотзивчив на Божиите думи камък, 
който не подлежи на обработка – на 
дялане и усъвършенстване. 

Всичко това е причина Бог да ги 
накаже и разпръсне по света, а земя-
та им да опустее. С други думи Той 
им посочва, че няма на кого да се сър-
дят. Сами са си виновни. Когато са 
запушвали ушите си, те са си навле-
кли всичко това. 

Колко страшно звучат Божиите 
думи: „Както Той викаше, а те не слу-
шаха, така и те ще викат... но Аз няма 
да слушам” (Зах. 7:13).

Тези думи следва да ни накарат да 
прегледаме себе си. По какъв начин 
служим на Господа самите ние в 
живота си? 

Искрено, от сърце и с любов ли? Или 
у нас има формалност, неискреност, 
лицемерие? 

Когато нещо не ни допада, дали 
и ние подобно на израиляните не 
запушваме ушите си, за да не чуваме? 
Ако е така, тогава да не се изненадва-
ме, когато същите думи се отнасят и 
за нас: 

Както Бог викаше, а вие не слуша
хте, така и когато вие викате, Бог 
няма да ви слуша! 

от Цвете КУЛИЧЕВА

Когато запушваме уши кога бог нЕ ЧуВа МолиТВи



Това ще означава, че трябва да 
обръщаме много по-голямо вни-
мание на неща като песните, кои-
то пеем (и на начина, по който 
ги изпълняваме), на архитекту-
рата на нашите църковни сгра-
ди и на посланието на техния 
интериор, на различните елемен-
ти и на цялостното послание на 
богослужението, както и (особе-
но) на неформалните отношения 
помежду си именно като сред
ства за ученичество. За всяко 
едно от тези неща историческото 
християнство е истинска съкро-
вищница, от която можем да чер-
пим с пълни шепи. 

Някой е казал, че ако иска-
ме хората да построят кораб, не 
трябва да им говорим за матери-
али и техники на корабострое-
не, а да им разказваме за очарова-
нието на морските пътешествия1. 
Ние следваме това, което обича-
ме, което пали нашето въображе-
ние. И онова, което обичаме най-
много, в крайна сметка ще опре-
дели чии ученици ще бъдем. 

Често светът около нас разби-
ра това много по-добре от хрис-
тияните. Неговите „програми за 

ученичество“ са насочени имен-
но към сърцето и въображението 
– както всеки мол може ясно да 
ни покаже – и при това са твърде 
успешни2. 

Можем ли да насочим нашето 
християнско послание не само 
към ума, а и към сърцето и въоб-
ражението на хората в наши-
те църкви? Можем ли да търсим 
начини, по които да представим 
ясно Божията история за спасе-
нието на света като това, което тя 
наистина е – най-великата исто-
рия, разказвана някога, история, 
която спира дъха и приковава 
погледа ни? Можем ли да ги пре-
дизвикаме „да влязат“ в нея, и –
ставайки нейна част – да се иден-
тифицират с нея, да видят целия 
останал свят в нейната светлина? 

Може би тогава те ще бъдат 
предизвикани да направят стъп-
ки, за които никога по-рано не са 
мислели. 

Образование
и ученичество

Следва от 1 стр. .
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1.  Smith, James K.A. You Are What You Love: The Spiritual Power of Habit. Grand Rapids, Brazos Press, 2016. 
2.  Smith, James K.A. Imaging the Kingdom: How Worship Works. Grand Rapids, Baker Academics, 2013. 

Голяма част от славянската литур-
гия се основава на негови твор-
би. Климент пише жития на свои-
те учители Кирил и Методий, както 
и на други светии, както и духовна 
поезия. Превежда и някои книги на 
Светото Писание.

Оскъдните исторически сведения 
за произхода на св. Климент сочат, 
че той е бил българин от Югозападна 
Македония. Предполага се, че е 
включен още в ранните мисии на 
Кирил и Методий сред хазарите и 
аланите (859-861 г.), а впоследствие е 
техен сътрудник при мисията им във 
Великоморавия. През 868 г. е ръко-
положен за свещеник в Рим от папа 
Адриан II. 

Във Великоморавия Горазд и Кли-
мент играят водеща роля в споро-
ве с германския клир и с новия княз 
и през 885 г. е изгонен от страна-
та заедно с останалите ученици на 
Солунските братя.

Приет радушно в България от княз 
Борис I, Климент се заема с обуче-
нието на бъдещи свещеници. Заедно 
с Наум полага основите на богослов-
ска и книжовна школа в столицата 
Преслав. Скоро обаче Климент влиза 
в противоречие с престолонаследни-
ка Симеон относно модернизацията 
на глаголицата. Той се противопоста-
вя на нейна „елинска“ ревизия, като 

се придържа към азбуката, развита от 
Кирил и Методий. Мнозина от съвет-
ниците на княза подкрепят Климент. 
Но престолонаследникът изглежда се 
е опасявал от реакцията на Византия, 
ако България продължава да изграж-
да своя твърде самобитна култура. 
Той нарежда на Климент да направи 

някои промени в глаголицата. 
Духовният водач обаче не се 

съгласява и търпи нападки от 
прогръцката партия в дворе-
ца. Разочарован от упорство-
то му, княз Симеон не назна-
чава Климент за свой съвет-
ник и през 886 г. го изпраща 
в далечния Охрид (в областта 
Кутмичевица), смятан по това 
време за затънтен край в бъл-
гарската държава.

Великите хора трудно допус-
кат да ги „извадят напълно от 
строя“. Така прави и Климент. 
В Охрид той основава манасти-
ра „Св. Пантелеймон“ и открива 
школа, където от 893 г. препода-
ва и неговият съратник Наум. 

Двамата използват 
преди всичко глаго-
лицата. Според гръц-
кия архиепископ на 
Охрид Теофилакт 
(XI в.), автор на пър-
вото житие на Кли-
мент, тук са привле-
чени огромен брой 
ученици: около 3500 
души. На практика 
школата се превръща 
в първия славянски 
университет. Много 
от нейните възпита-
ници стават свещени-
ци. Чрез тях влияние-
то на знаме ни тите им 

учители слага завинаги отпечатък вър-
ху всички балкански страни. 

Св. Климент е ръкоположен за епис-
коп на Величка епархия . След смър-
тта на Наум (910 г.) той моли цар 
Симеон да бъде освободен от епис-
копските си задължения, но получа-
ва отказ. Чувства се все по-изтощен 
от дългогодишния си труд и от сблъ-
съците с прогръцката партия. 

Към края на живота си Климент 
Охридски вече престава да работи.  
Вероятно е изоставил с неохота дела-
та си, когато умира на 17 юли 916 г. 

Скоро след смъртта му е обявен за 
светец и се превръща в една от най-
почитаните личности в цялата бъл-
гарска история. Огромните му заслу-
ги към образованието са отчете-
ни в следоосвобожденска България, 
като първото основано висше учеб-
но заведение получава неговото име: 
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“. 

Единадесет века 
от смъртта 
на св. Климент Охридски

Следва от 1 стр. .

1.  Петимата се почитат, заедно с двамата им учители, от Българската православна църква като Св. 
Седмочисленици. За техен ден в църковния календар е определен 27 юли. - Б.р. Църквата в манастира „Св. Пантелеймон“, където е погребан св. Климент (Източник: bg.wikipedia.org)

Паметникът на св. Климент в Охрид (Източник: www.wikimapia.org)

В началото на юни в Християнски цен-
тър „Надежда“ във Велинград се про-
веде поредният курс от богословска-
та образователна програма на СЕСЦ 
в сътрудничество с Международната 
богословска се ми нария в Маями. 

Темата на курса бе т.нар. разяснител-
но (или експозитарно) пропо вядване. 
Лектор беше п-р Нийл Стюарт от Канада. 
Той открои няколко важни принципа, 
които да се спазват, когато проповяд-
ването следва даден текст.    Според п-р 
Стюарт на първо място проповедникът 
винаги трябва да осъзнава, че главната 
тема на Библията е Исус Христос.

Бе подчертано, че едно от големите 
предизвикателства е да се проповядва 
Христос чрез Стария завет. Той не само 
е основната тема на Стария завет, но и 
всички основни доктрини в Стария завет 
могат да бъдат правилно разбрани само 

ако открием тяхната 
христоцентичност. 

П-р Стюарт уточни, че 
трябва да се обръща 
внимание и на прогре-
сивността в разви тието 
на Божието от кро-
вение. В Стария завет 
има вярващи хо ра, но 
те не са христия ни. Те 
са вярващи в съответ-

ствие със светлината, 

която са получили, защото откровението 
е прогресивно. Ной знае повече от Адам, 
Мойсей повече от Ной и т. н. 

Защо Йоан Кръстител е наречен „най-
велик“ пророк? Защото вижда Месията. 
А защо е наречен „най-малък“ в Божието 
царство? Защото не е видял смъртта и 
възкресението на Христос. Най-слабият 
християнин знае повече и е опитал пове-
че от Йоан поради това прогресивно раз-
виващо се откровение.

Според лектора един от основните хер-
меневтични въпроси е как да се свър-
же Старият с Новия завет. Даден псалом 
може да говори фигуративно или симво-
лично за Христос. По този начин и про-
роците предсказват Неговия живот. А 
в Новия завет се вижда ясната връзка 
между реализацията на символа и него-
вия прототип. 

Бе подчертано, че основно правило при 
този тип проповядване е, че Библията 
тълкува сама себе си. Както и че по-ясни-
те пасажи обясняват по-неясните. 

Поради ценността на темата събитие-
то бе отворено за широк кръг участни-
ци. Курсът завърши с време за въпроси 
и отговори.                                                           ◘

Разяснително 
проповядване

хроника

П-р Нийл Стюарт

Участници в образователната програма

превод с допълнения: 
Тодор ВЕЛЧЕВ

от п-р Данаил ИГНАТОВ



Репликата на старозаветния спаси-
телен кораб бе официално открита 
на 5 юли 2016 г. Структурата е висока 
колкото седеметажна сграда, а дъл-
жината ѝ е колкото стадион и поло-
вина. „Според Библията оригинал-
ният ковчег е бил дълъг триста лак-
ти и широк петдесет лакти (Битие 
6:15). Това е древна еврейска двор-
цова мерна единица, а в съвремен-
ни мерки размерите се равняват на 
155 метра дължина и 25 метра шири-
на“, посочва Марк Луи, съоснова-

тел на Answers in Genesis – християн-
ската организация, която стои зад 
проекта. 

обществени Протести
и Противоречия 

Истински потоп от цинични комен-
тари и обществени протести съпът-
ства строежа още от 2010 г., кога-
то бяха обявени първите планове. 
Противниците на проекта твърдят, 
че музеят ще има „пагубно въздейст-
вие върху образованието на деца-
та“. Според тях е било грешка, че 
щатът Кентъки е предоставил данъч-
ни облекчения за изграждането. 

„Според мен това ще се окаже 
едно от най-сериозните свидетел-
ства на християнското благовестие в 
нашето съвремие“, изтъква Кен Хам, 
президент на Answers in Genesis. 

икономически Ползи 
за района

Хам също така допълва, че изчисле-
нията предвиждат около два мили-
она посетители през първата година. 
За четирихилядното градче Уилям-
стаун подобна перспектива означа-
ва истински икономически бум. Това 
ще постави местния тематичен парк 
Ark Encounter  („Среща с ковчега“) 
в пряка конкуренция със скъпите 
атракции край близкия град Синси-
нати. За следващото десетилетие 

се очаква туристическият поток да 
налее в местната икономика около 4 
млрд. долара. 

Организаторите споделиха, че за 
набирането на средства за проекта 
са се включили 43 хиляди души от 
над 40 държави. Около сто дърво-
делци от религиозната общност на 
амишите са посветили труд и време, 
за да изработват прецизни детайли 
във вътрешността на музея. 

В конструкцията не се предвиж-
да да има изложени живи живот-

ни. За целта наблизо има зоологиче-
ска градина. Вместо това ковчегът е 
пълен с модели на животни в реални 
размери по проект на изследовате-
ли от т.нар. Музей на Сътворението 
(Creation Museum). 

нагледна илюстрация
на книгата битие

Също така не е предвидено новият 
ковчег да може да плава. Пред-

назначението му във времена на 
атеизъм е да показва нагледно 
как е изглеждал грандиозният 

проект на Ной. В седма глава на 
книгата Битие четем: „Господ 

каза на Ной: Влез ти и цялото ти 
семейство в ковчега, защото в 

това поколение тебе видях пра-
веден пред Мене. Вземи си по 

седем от всички чисти животни, 
мъжки и женските им; а от не-

чистите животни по две, мъжки 
и женските им; също и от въз-

душните птици по седем, мъжки 
и женски – за да запазиш от тях 

разплод по лицето на цялата 
земя. Още седем дни и Аз ще 

направя да вали дъжд по земята 
четиридесет дни и четиридесет 

нощи.“ 
Изследователите от Answers 

in Genesis изтъкват, че древна-
та история на Потопа и Ноевия 
спасителен кораб е исторически 

факт, отразен както в Свещеното 
писание (Бит. 6-8 гл.), така и във всич-
ки близкоизточни разказвателни 
традиции. Достоверността на неве-
роятно избавление от повсеместно-
то наказание чрез вода 
се засвидетелства и от 
Господ Исус Христос 
(Лука 17:27; Матей 24:38-
39), както и от Неговите 
ученици (I Пет. 3:20-21; II 
Пет. 2:5, 3:6-7). 

„Ноевият ковчег се 
намира само на някол-
ко километра от Музея 
на Сътворението, в кой-
то се разказва истори-
ята за сътворението на 
планетата Земя – доба-
вя Евангелски вестник в 
хроника за събитието. – 
Посетителите на библей-

ския музей могат 
да видят експона-
ти като Адам и Ева 
в Райската гради-
на, които са в непосредствена 
близост до динозаври, които 
похапват плодове.“  

По информация на bTV от 6 
юли конструкцията на новия 
ковчег е също изключител-
но сигурна. Лентата за офи-
циалното откриване на тема-
тичния парк бе прерязана на 5 
юли под патронажа на губер-
натора на Кентъки. „Всички сте 
добре дошли в Кентъки! Бог е 
тук, сред нас. Това е осезаемо. 
А дори и да завали днес, няма 
страшно“, каза в обръщение-
то си Джинийн Хамптън, зам.-
губернатор на щата. 

За обиколката на цялото съо-
ръжение е необходимо човек 

да задели поне шест часа. 
Цената на еднодневния билет вари-
ра между 28 долара (за дете) и 40 
долара (за възрастен). 

въПроси, които
се Пораждат 

от начинанието 
Интересно и по характер и опреде-
лено атрактивно, начинани ето също 
така повдига известни въпроси. До-

къде е оправдано да се простира 
обвързването между духовната цел 
и икономическия интерес? Как хрис-
тияните могат да търсят добър ба-
ланс между стремежа да представят 
библейското послание по достъпен 
(и възможно по-безплатен) начин от 
една страна и условията на свобод-
ния пазар, при който качественият 
продукт не може да бъде евтин, от 
друга? 

По какъв начин би било възмож-
но да се търси и намира добра мяра 
между сериозната библейска про-
света и популярното забавление на 
ниско ниво при подобни мащабни 
проекти? 

Без да навлизаме в режим на осъж-
дане срещу начинанието на Answers 
in Genesis, също така се налага да 
потърсим точен и балансиран отго-
вор на въпроса какво всъщност про-
вокира толкова бурни реакции от 
обществеността. От една страна, 
съвременният яростен секуларизъм 
възприема всяка препратка от биб-
лейски познания към наука и история 
като недопустима религиозна наме-
са в образованието. Същевременно 
обаче фундаментално настроени 
християнски кръгове безкритично 
се опитват да налагат максимално 
буквалните интерпретации на Битие 
като мярка за ортодоксалност. 

Със своите плюсове и минуси, про-
ектът за реплика на Ноевия ковчег 
в щата Кентъки несъмнено повди-
га летвата за нивото на поднасяне 
на християнското Благовестие и е 
повод за полезен дебат в днешната 
църква.                                                           ◘

хроникаНО(е)В КОВЧЕГ С БИБЛЕЙСКИ 

МЕРКИ ПОСТРОЕН В КЕНТЪКИ 
от Влади РАЙЧИНОВ

Сред потоп от скептицизъм в американския град 
Уилямстаун бе открита 155-метрова реплика на Ноевия 
ковчег. За мащабната конструкция бяха нужни  
около 100 милиона долара и шест години работа.

Снимка на музея преди откриването му (източник: ArkEncounter, Facebook)

Изкуствени животни в музея (източник: ArkEncounter, Facebook)

Кадър от птичи поглед на комплекса с новопостроения музей (източник: ArkEncounter, Facebook)
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Футболният турнир FAIR PLAY 2016  
започна на 23 април и завърши на 25 юни.  
Срещите се провеждаха в комплекс  
„Мир и дружба“ (Студентски град, София). 
Участваха девет отбора. Осем от тях 

бяха от софийски евангелски църкви, 
а деветият бе от невярващи момчета
под грижата на Атлети в действие:

◘ „Спарта“ (I ЕСЦ, София) 
◘ „Бачо Киро“ (I ЕПЦ, София) 
◘ „Подуяне“ (II ЕПЦ, София) 
◘ „Баптистите“ (I ЕБЦ, София) 
◘ „Мисията“ (църква „Мисията“) 
◘ „Елим“ (църква „Елим“) 
◘ „Христо Ботев“ (ББЦ в кв. „Хр. Ботев“)
◘ „Приятели“ (църква „Възкресение“)
◘ „Атлетико“ (Атлети в действие) 

В почти всички медии днес някъ-
де на последните страници се отде-
ля място и за спортна рубрика. За 
някои читатели тя представлява и 
най-голям интерес. Може ли обаче 
да има спортна рубрика и в христи-
янско издание? 

Спорен въпрос. 
Разбира се, една християнска 

медия и в частност вестник като 
„Зорница“ може и трябва да отра-
зява събития от всяка област на 
живота, стига даденото събитие да 
не е просто суха информация, а да 
има и духовно послание. Това се 
отнася и за областта на спорта. 

Възможно ли е обаче в спортни-
те занимания да има елемент на 
духовност? 

През месеците преди Европейско-
то първенство във Франция един 
прекрасен футболен турнир се про-
веде в София. Изиграха се общо 35 
мача в осем кръга, а награждаване-
то се състоя на 25 юни. 

Във футболния турнир FAIR PLAY 
2016 участваха отбори от осем 
църкви. Те бяха съставени от вяр-
ващи момчета и техни прияте-
ли. Деветият отбор („Атлетико“) 
беше съставен изцяло от нехрис-
тияни. (Вж. справката вдясно.) 

Целта на турнира бе да се даде 
възможност на невярващите мом-
чета да чуят за преобразяващата 
любов на Исус Христос и да я видят 
на дело в живота на вярващите. 

Участниците се радваха на много 
насърчителни преживявания. 

След всеки мач отборите си 
разменяха бутилки с вода, 
а някой от вярващите спо-
деляше личното си свиде-
телство. Чухме изключител-
но силни разкази (сред кои-
то свидетелствата на Иван 
Табаков, Ниази, Райко, 
Джан, Мартин, Митко, Сашо 
Данаилов). Разказите се 
приемаха много радушно 
от всички. Някои от невяр-
ващите момчета впослед-

ствие преразказвали чутото пред 
свои приятели на рожден ден. 

Други приели поканата да посе-
тят евангелска църква в неделя 
сутрин. 

Наименованието на турнира наис-
тина се оправда. Всички участници 
пазеха духа на феърплей. А в ред-
ките случаи на по-остри сблъсъци 
веднага следваха извинения. 

След награждаването момчетата 
си обещаха да поддържат връзка 
и да играят приятелски срещи до 
следващия турнир наесен. 

---
„Атлети в действие“ е организа-

ция, която се стреми да изявява 
името на Исус Христос чрез спорт-
ни събития. В Щатите движението 

съществува още от 1966 г., 
като днес развива дейност 
в повече от сто американ-
ски университета. 

По света „Атлети в дей-
ствие“ разгръща служение 
в над 70 държави. В България 
от шест години вече се под-
готвят спортни събития за 
съчетаване на вярата в Бога 
с практикуване на футбол и 
баскетбол. Намерението на 
организаторите е от есен-
та турнирът да продължи с 
нова сила.                                        ◘

хроника
СПОР(t)НА РУБРИКА

Футболен турнир
FAIR PLAY 2016

Класиране (на първите места): 
   1. „Христо Ботев“ 
   2. „Мисията“ 
   3. „Атлетико“ 
   4. „Елим“  

Купа за спортсменство: 
   ◙ „Възкресение“ 

Индивидуални отличия: 
   ◙ Данчо Цонев – голмайстор 
   ◙ Виктор Младенов – спортсменство 

от Емил МАРКОВ
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От 4 до 9 юли в град Ванкувър 
(Канада) се проведе Годишната сре-
ща на Световния баптистки алианс 
(СБА). Около 300 баптистки водачи, 
богослови, преподаватели, пастири 
и други представители на 50 държа-
ви се събраха за поклонение, обще-
ние, библейско изучаване, богослов-
ски размисли и общи решения.

По време на събитието заседава-
ха двата основни ръководни органа 
на СБА – Изпълнителният комитет 
и Генералният съвет. Обсъждаха 
се резолюции по актуални глобални 
въпроси като терористичните запла-
хи и масовото преселение на хора. 
Бяха приети и нови членове на СБА 
от Африка, Азия и Карибите.

Тази среща е първата, която се пред-
седателства от новия президент на 
СБА Пол Мсиза. Служилият пет годи-
ни като вицепрезидент п-р Мсиза 
е родом от Южна Африка. Той бе 
избран да оглави СБА на Баптисткия 
световен конгрес в град Дърбан 
на 25 юли 2015 г. П-р Мсиза е втори-
ят президент на СБА от африкански 

произход след Уилям Толбърт, кой-
то носеше тази отговорност от 1965 
до 1970 г. Впоследствие п-р Толбърт 
бе избран за президент на Либерия, 
но след деветгодишно управление 
бе убит при преврат. 

В навечерието на годишната среща 

делегатите участваха в богослуже-
ние в Първа баптистка църква (гр. 
Ванкувър). Проповедта бе изнесена 
от генералния секретар на СБА п-р 
Невил Калъм.

Основан през 1905 г., Световният 
баптистки алианс е семейство от 
232 местни съюзи в 
121 стра ни. България 
също е представе-
на, като СЕБЦБ члену-
ва от доста години, а 
Димитрина Опренова 
(от I ЕБЦ, София) е 
сред из бра ните през 
2015 г. вицепрезиден-
ти на СБА като пред-
ставител на Европа. 
Алиансът обединява 
над 40 милиона християни баптисти 
от около 177 хиляди църкви. 

Делегатите се сбогуваха с досегаш-
ния директор на Младежкия отдел 
на СБА д-р Емет Дън, заемал тази 
позиция 22 години.

Роденият в Либерия мл. ръ ко во-
дител пое длъжността на 1 август 
1994 г. и служи като директор на 
Световната младежка баптист-
ка конференция в Хюстън (1998 г., 
7000 души), Хонг Конг (2004 г., 4000 
души), Лайпциг (2008 г., 6000 души) 
и Сингапур (2013 г., 6000 души).

Д-р Емет Дън също така служи като 
основен организатор на логисти-
ката на Световната среща на СБА в 
продължение на девет години, как-
то и за подготовката на последните 
три издания на Световния баптист-
ки конгрес в Бирмингам, Хонолулу и 
Дърбан.

Въпреки че и занапред ще подпома-
га дейността на СБА, п-р Емет Дън ще 
се посвети на духовна дейност към 
Баптистка църква „Уест Хаятсвил“ в 
щата Мериленд. 

„Двайсет и две години служба на 
едно място си е впечатляващо пости-
жение - отбляза генералният секре-
тар на СБА Невил Калъм. - През този 
период Емет взе участие в редица 
национални и регионални събития 
за млади баптисти по цял свят. СБА 
му дължи огромна благодарност. 
Завръщането на Емет към пастир-
ско служение се дължи на негово-
то убеждение, че така го направля-
ва Светият Дух. Очакваме, че в тази 
местна църква той ще бъде не по-
малко полезен, отколкото беше 
през годините в служба за СБА.“ 

Следващото издание на Световната 
младежка баптистка конференция и 
на Баптисткия световен конгрес са 
замислени да се проведат едновре-
менно през 2020 г. в Рио де Жанейро.    

хроника

Годишна среща 
на Световния 
баптистки алианс 
Актуални въпроси на социалната справедливост, 
бедността, терористическите заплахи и миграцията 
се обсъждаха във Ванкувър от 300 богослови и водачи 
в рамките на глобалното баптистко семейство.

П-р Пол Мсиза, президент на СБА
(снимка: BaptistNews.com)

Заседание на Световния баптистки алианс (снимка: Ерън Хенри)

от Влади РАЙЧИНОВ



„ако Покажеш малодушие 
в усилно време, 

вярата ти е малка” 
(Притчи 24:10)

Целият трудов народ с трепет и 
благоволение се е впуснал в бла-
городния щурм да прибира злат-
ните класове от тучните ниви. 
Дар, велик Божий дар са хлебо-
родните поля! Няма сърце, което 
да не трепва от умиление, че тоя 
път Творецът е някак си особено 
щедър към нас. 

Зрелите класове, като велики 
мъдреци, навели чела, ни нашеп-
ват чудни, безсмъртни слова. 

Те преди всичко говорят за вели-
кото тайнство на сеитбата. Тоя 
живот е сеитба и жътва. 

Има правото да очаква добрини, 
да жъне радости и събира успехи 

само оня, кой-
то е сял в 
нивата на 

живота 
добро и 

здраво 
семе. 

Сеячът на плевели няма да 
жъне златен клас. 

Житните класове проповяд-
ват за надеждата и упованието. 

Не биха се люлеели тъй 
щастливо и грациозно житни-
те ниви, натежали от едри зър-
на, ако надеждата и упованието, 
чрез напуканата ръка на земеделе-
ца, не бяха посели малкото зърно в 
черната угар. Над заровеното семе 
са духали силни и студени ветро-
ве. Снежни виелици са размахвали 
мразовит воал. Бури са трещяли 
над спящите ниви. Но земеделе-
цът не се е уплашил. Той е живеял 
със сладката надежда че скоро ще 
дойде слънцето на животворната 
пролет. Ръката на Вечния закрил-
ник на неговия труд ще извърши 
потребното. Посетото зърно ще 
извие стъбло, ще даде богат клас, 
който в пазвите си носи живот на 
милиони човешки същества. В 
Божията ръка ние поверяваме едно 
зрънце, а Той, щом то е поверено с 
надежда и упование, ни го връща 
с щедра ръка. Така възнаграждава 
Творецът честния труд и сърдечно-
то упование. 

Да. Житните класове, като вели-
чествен хор, сред тежката лятна 
омара, разнасят химна за Божията 

щедрост. Те пеят за жертвата на 
скромните трудолюбци и за грижа-
та на безсмъртния Бог. 

Където и да си, в дните на бога-
тата жътва, застани със затаен дъх, 
за да доловиш безмълвното слово 
и неописуемата музика на житни-
те класове. 

Проповедта на житните класове

З а вас
жени

Малодушие значи слабоволевост, нереши-
телност, неустойчивост, плахост. 
Малодушието парализира действията на 

човека. Прави го непредприемчив, без ини-
циативност да предприема самостоятелни 
действия. Не смее да подкрепя околните осо-
бено ако има някакъв риск. На такъв 
човек не може да се разчита.
Това се отразява и на духовния им 

живот. Малодушните стоят свити в 
черупката си и рядко имат кураж да 
изявят вярата си. Плахи са и в свиде-
телството за Исус. Обратно на съвета 
на Словото да стоим твърди във вярата 
си, те са боязливи в устояване на вяра-
та. Това води до колебания в християнския 
им живот. Божието Слово казва: „Ако пока-
жеш малодушие в усилно време, вярата ти е 
малка“ (Пр. 24:10).
Какво трябва да бъде нашето отношение 

към малодушните? Имаме примера на Исус, 
за Когото пророк Исая казва: „Смазана тръс-
тика няма да пречупи и замъждял фитил 
няма да угаси“ (Исая 42:3). Ние също тряб-
ва да се отнасяме към такива хора не с 

високомерие, а с любов. И не само да ги 
търпим, но и да ги окуражаваме. Ап. Павел 
пише: „Насърчавайте малодушните, поддър-
жайте слабите“ (I Сол. 5:14). 
Как да ги насърчаваме? Като им вдъхваме 

кураж. Да им казваме, че всички сме слаби 
и че ако в нещо сме проявили смелост, то е 
защото сме търсили сила от Бога. Да ги насър-
чаваме да не се плашат, а да гледат примера 
на по-силните и смели братя и сестри в църк-
вата. Най-вече да гледат Исуса, „Начинателя 
и Завършителя на нашата вяра“ (Евр. 12:2). 
Да ги подпомагаме с молитва. Да оценяваме 
и най-малкия им успех и да ги окуражаваме 
за това, че стъпка по стъпка ще успяват да 
преодоляват малодушието.

Много добър пример е ап. Петър. Той проя-
вява малодушие, когато се уплашва да се изя-
ви като Исусов ученик. Цели три пъти Петър 
се отрече от Него. Но с времето Бог работи в 
сърцето му и той става ревностен свидетел 
за Исус.
Марко също е много добър пример. С него 

се запознаваме, след като арестуват Исус. 
Тогава Марко се представя в не особено 
добра светлина. Той следва Исус, обвит в 

плащаница на голо. Когато го хващат, той 
толкова се уплашва, че оставя плащаницата в 
ръцете на гонителите си и избягва гол (Марк 
14:51-52). Тръгва на мисионерско пътуване с 
Павел и Варнава (Деян. 12:25), но един ден 
проявява малодушие и се връща в Ерусалим 
(Деян. 13:13). 
След време Марко иска наново да ги при-

дружи, но Павел отказва. Това даже ста-
ва причина да възникне несъгласие между 
Павел и Варнава и те се разделят. Но Варнава 
проявява загриженост и любов към Марко 
и го взема със себе си (Деян. 15:37-40). Под 
грижите на Варнава младият Марко израства 
решителен, силен и способен да придружава 
Павел в неговото благовестие. Той е един от 

малкото му съработници (Кол. 4:11). 
Павел пише, че му е „полезен в слу-
жението“. Благодарение на това, че 
Варнава му дава втори шанс, той 
преодолява своето малодушие и дос-
тига високо ниво – да бъде съработ-
ник на взискателния апостол Павел.
Нещо повече, ап. Петър го нарича 

„синът ми Марко“ (I Пет. 5:13).
Малодушието е лоша черта на християнския 

характер, но не е непреодолима. От нас зави-
си дали ще работим върху себе си, за да не 
проявяваме малодушие. Нека търсим помощ 
от Бога! Той е верен и изпълнява обещанието 
си да ни помага да растем в усъвършенства-
нето на Христовия характер у нас.

Малодушие
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По случай 140 години в. „Зорница“  
редакцията препечатва материали  

от първата половина на ХХ век. 
Настоящата статия е публикувана  

в броя от 7 юли 1948 г. 

от п-р Кр. ТИХОВ

от Цвете КУЛИЧЕВА

Книжарница „Защо не?“ бе домакин 
на представянето на книгата „Небе за 
земята“. Денят бе истински празник за 
българската християнска лирика. Бе 
представен и албумът „Преддверие“ 
на група Точка БГ. 

Участниците прославяха Бога с дар-
бите и талантите си в тялото Христово. 
Вдъхновена от Него музика издигна 
душите на присъстващите. Изпълнени 
с любов към Спасителя думи огласиха 
салона на книжарницата. 

Времето сякаш бе спряло. Никой не 
искаше вечерта да свършва. Всички 
сякаш се бяха потопили заедно във 
вечността. 

Поетът с китара Виктор Макаров, 
чиито стихове са включени в анто-
логията, сподели своя лирика и изпя 
авторски песни. Другият бард Пламен 
Сивов прочете стихове от своята току-
що излязла първа стихосбирка. 

Именно воденото от Пламен Сивов 
издателство „Омофор“ е осъществи-
ло проекта „Небе за земята“. 

Съставителят на сборника доц. д-р 
Калин Михайлов, както и и журна-
листките Рени Стоянова и Лъчезара 
Йосифова също прочетоха свои сти-
хове и споделиха творчески вдъхно-
вения. Когато човек обича Христос, 
небето наистина слиза на земята! 

хроника
Небето 
в книжарница-
кафе „Защо не?”

В средата на май за една вечер 
небето слезе в книжарницата 
на ул. „Солунска“ 49. 
Това стана на представянето 
на книгата „Небе за земята“

от Румяна ИВАНОВА

ОТ РеДАКЦИ Я ТА

Скъпи читателю, 
Искаме да ти благодарим за верността и 

любовта, с които разгръщаш станиците на 
Зорница! Чувстваме се привилегировани да 
споделяме с теб това вълнуващо приключение. 

ето, че вече се изтърколи първата половина 
от 2016 година. През последните няколко месеца 
въведохме нови рубрики, отпечатахме празничен 
цветен брой, обновихме разпращането на 
абонаментните пакети. Отбелязахме и 140 г.  
от първия брой с подобаващо тържество. 

Сигурно си забелязал и че вече имаме страничка 
и в Интернет (zornitsa.bg), както и във Фейсбук. 
Уверяваме те, че успоредно с тези нови версии 
нашият приоритет остава хартиеното издание. 

Напомняме, че и в средата на 2016 г. приемаме 
групови абонаменти (над 10 бр.). Ако искаш 
да абонирате църквата си или група колеги за 
вторите шест месеца, пиши ни! Разчитаме на 
теб да популяризираш вестника сред приятели. 

Вестник ЗОРНИЦА
ул. Осогово 86, София 1303
vestnik.zornitsa@gmail.com


