
Чудеса и знамения. 
Изцелени глухонеми с радост 

разказват за великите Божии дела. 
Хора, които никога не са ходили, 

тичат и славят Бога. Други говорят 
на език, който не са учили, 

с изключителна сила, за изумление 
на тези, за които езикът е майчин. 
Мъже, жени и деца пророкуват... 

Може би това описва едно петдесятно 
преживяване така, както много от нас 
си го представят. Божията сила, изявена 
сред нас днес. Нещо се случва. Всички 
се чудят на чудесата, които стават (нали 

затова са чудеса, за да им се чудят хора-
та) и се насочват към църквите с думи-
те: „Какво да направим, за да се спа-
сим?“ Пастирите достолепно се изпра-
вят и заявяват: „Нищо не можете да 

направите, само трябва да се покаете и 
да повярвате в Исус.“ Свещениците се 
изправят и казват: „Можете да направи-
те нещо – покайте се, кръстете се и вяр-
вайте в Исус.“ 

Пастирите свъсват вежди, свещеници-
те вирват заплашително бради и започ-
ва вечният спор кое е най-важно за спа-
сението: вярата или делата, благодатта 
или човешката воля. Някои от търсещи-
те спасение се обаждат: „Чакайте мал-
ко, ние не разбрахме какво да напра-
вим.“ Пастирите и свещениците обаче 
са твърде заети да спорят по дълбоки 
богословски въпроси и не им обръщат 
внимание. 

Изумените хора гледат известно вре-
ме ту в едната, ту в другата посока, a 
после си тръгват, клатейки глава. 

Първият брой на вестник „Зорница“ излиза в Цариград на 2.I.1876 г.

Вие Го познавате, 
защото Той 

пребъдва с вас 
и ще бъде във вас.
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Яро, бихте ли представили органи-
зацията EEM – кога е основана, кои 
са нейните създатели, екип и мисия?

Началото на Източноевро пейска
та мисия през 1961 г., когато шести-
ма млади студенти от Съединените 
щати пристигнали във Виена, за 
да продължат образованието си за 
един семестър. Много хора по онова 

време бягали от Източния блок и 
австрийските църкви се опитвали 
да им оказват помощ. Така студен-
тите научили, че Библията не е дос-
тъпна отвъд Желязната завеса. И Бог 
поставил в сърцата им желание да 
направят нещо, за да променят тази 
ситуация. 

Скъпи читатели на вестник 
„Зорница“, в последния неде-
лен ден на месец май чествах-
ме Петдесетница. Мислите, 
които споделя с нас във връз-
ка с този празник п-р Железов, 
ни напомнят някои сериоз-
ни въпроси относно разбира-
нето му. А празникът е наис-
тина голям и велик и не стига 
седмица или месец, за да го 
преосмисляме и отразяваме. 
Защото става въпрос за пъл-
нотата на Божиите обещания 
чрез Господ Исус. 

Става въпрос за това, наши-
ят живот да бъде изобилен, 
да бъде изпълнен с богатство-
то на спасителното и освеща-
ващо действие на Духа – през 
цялата година, през целия ни 
живот, до Вечността.

И в този брой се опитваме 
да насочим вниманието си 
към идентичността на еван-
гелската общност у нас и по 
света. Този път търсим наши-
те допирни точки с братята и 
сестрите от Норвегия. В тази 
връзка, споделеното от сес-
тра Цвете Куличева в рубри-
ката „За вас жени“ далеч не се 
отнася само за сестрите чита-
телки. Краткият репортаж за 
среща на млади семейства 
във Велинград на Елка Златева 
ни води в същата посока – и то 
в конкретни практични изме-
рения. А срещите ни с исто-
рията на Църквата и с мисъл-
та на исторически личности, 
които принадлежат на цялата 
Църква, ни помагат да се огле-
даме по-добре, за да преце-
ним къде стоим ние сега.

Надяваме се да сме полез-
ни и на читатели, които не са 
тясно свързани с евангелска-
та общност, но следят наше-
то издание, с което може би 
им помагаме да определят по-
ясно своята – макар и различ-
на – идейна или религиозна 
идентичност. 

Пожелаваме всички ние да 
бъдем изграждани като лич-
ности на основата Христос, 
със силата на Духа.

РЕДАКЦИОННА

Следва на 2 стр. .

п-р Данаил ИГНАТОВ

Божието слово е дар, 
който продължава да дава

Имаше такова време, когато говорехме тайно за Бога и Библията. 
Християните не бяха допускани до интервюта за работа, не печелеха 
състезания, все бяха аутсайдери. След разпадането на тоталитар ните 
режими мнозина в Източна Европа видяха Библията за пръв път. 

Днешното поколение не помни това време – и слава на Бога! Всеки има 
свободен достъп до Библията, от най-малките до най-възрастните, от 
най-старите до най-модерните издания.

За дейността на Източноевропейската мисия (ЕЕМ), чиято главна зада-
ча е разпространението на Божието слово на различни езици (вж. карето 
на 3 стр.), разговаряме с техния представител Яро Марчин. 

Въпросите подготви Маргарита Друмева. 

Петдесетница 
в затвора

Сега празнуваме Петдесетница раз-
делени и въпреки това тя е специален 
празник на общението. Когато кам-
баните зазвъняха тази сутрин, имах 
голям копнеж да бъда на богослуже-
ние, но после постъпих както апос-
тол Йоан на остров Патмос – напра-
вих едно толкова хубаво богослуже-
ние сам за себе си, че не чувствах вече 
дори и самотата, толкова осезателно 
чувствах вас до себе си, а и църквите, 
в които се празнуваше Петдесетница. 

На всеки няколко часа си повтарях 
красивите стихове на песента на Паул 
Герхард, посветена на Петдесетница: 
„Ти си Дух на радост“ и „Дай ни 
радост и сила“, и се радвах на онова, 
което се е случило. Странната история 
за чудото с езиците също ме занимава 
от известно време насам. 

Ще си направим
обиталище у него 

Следва на 3 стр. .

„Зорница“ се нуждае от финансова подкрепа. Бъдете съработници на най-стария български периодичен вестник.  
Ще бъдем искрено благодарни, ако обмислите с молитва да бъдете наши дарители! Сметката ни в Пощенска банка е: 
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Петдесетница... 
и други подобни

от п-р Владимир ЖЕЛЕЗОВ

от Дитрих БОНХьОФЕР
превод: п-р Вл. ТОДОРОВ

Яро Марчин е представител на Източноевропей
ската мисия (ЕЕМ). Роден е в Кошице, Словакия,  
а понастоящем живее в Прага. 

Бил е учител по английски език и драматургия  
в лутеран ска гимназия. По-късно преподава  
Американска литература към Университета в 
Кошице (Словакия). От пролетта на 2016 г.  
работи за ЕЕМ като регионален координатор  
за Централна Европа и Прибалтика. 

Следва на 5 стр. .

Петдесетница, Жан Рету Втори, 1732 г. (изображение: wikipedia.org) 



2

След известно време духовните 
водачи се осъзнават и забелязват, че 
хората вече са си тръгнали... и започ-
ват отново да се карат кой е виновен 
за това. Но всъщност, в тази хипо-
тетична ситуация (колкото и позна-
та да е за нас днес), не пропускаме 
ли нещо важно? Не пропускаме ли... 
Светия Дух?

В деня на Петдесетница през 30 г. 
сл. Хр. сто и двадесет от ученици-
те на Исус са събрани да се молят 
на втория етаж на една голяма къща. 
Десет дни по-рано те стават свиде-
тели как по чуден начин Той се въз-
нася на небесата при Бог Отец, Своя 
Баща, и им заръчва да чакат излива-
нето на Светия Дух. Те помнят думи-
те на Исус Христос: „Няма да ви 
оставя сираци, ще дойда при вас“ 
(Йоан 14:18), и знаят, че ще се изпъл-
нят много скоро. 

И ето, че докато се молят, неочак-
вано се случва нещо: „Стана шум от 
небето като фученето на силен вятър, 
и изпълни цялата къща, където 

седяха. И им се явиха езици като 
огнени, които се разделяха, и застана 
по един над всеки от тях. И те всич-
ки се изпълниха със Светия Дух и 
започнаха да говорят други езици, 
според както Духът им даваше да 
говорят“ (Деян. 2:2-4). 

Нещо се случва с тези хора. Те осъз-
нават в себе си действието и присъст-
вието на Бог Свети Дух. Това дава 
импулс за първата апостолска пропо-
вед, след която три хиляди души се 
кръщават. Тази първа Петдесетница 
бележи рождения ден на Църквата 
Христова. Макар че може би я свърз-
ваме главно с чудотворните дела на 
Светия Дух в първите ученици на 
Христос, това, което има най-голя-
мо значение за нас е не някои специ-
фични духовни дарби, които се про-
явяват в този ден, а това, че самият 
Божий Дух е даден на първите хрис-
тияни. Христос изпълнява Своето 
обещание. Той не оставя сами тези, 
които Го следват повече от три годи-
ни. Идва отново чрез Духа Си и зажи-
вява във тях. И пребъдва в Църквата 
Си до ден днешен.

Има един ореол на тайнственост, 

който обгръща Светия Дух и 
Неговите дарби. Дори и в най-
могъщите Си проявления Той, като 
божествена Личност, остава някак 
скрит. Неговата цел винаги е да 
прослави Христос. При споменава-
нето на Петдесетница, много хрис-
тияни днес си представят образа на 
огнените езици, слизащи върху пър-
вите християни и благодатната дар-
ба за говорене на непознати ези-
ци. Без съмнение даровете на Духа 
имат своето важно място в живота на 
Църквата, но какво са те без Светия 
Дух, Който „разделя на всеки поот-
делно, както иска“ (I Кор. 12:11). 
Светият Дух свързва Църквата в едно 
и я прави Тяло на Христос. И това е 
най-голямото чудо на Петдесетница. 
Всички събрани ученици на Исус 
се превръщат от тълпа и колектив, 
от хора, събрани около обща идея, 
в органично цяло, в личности, кои-
то живеят поради другите вярващи и 
заради връзката си с тях. Те се свърз-
ват в единия Дух, за да образуват 
нещо напълно ново – нов свят народ, 
в чиито вени тече Христовата кръв и 
чиито тела са части от Христовото 

тяло. След изпълването със Светия 
Дух те вече стават ново създание в 
Христос, началото на обновяване-
то на цялото творение в Христос. 
Изпращането на Духа е своеобразен 
завършек на изначалния Божий план 
за спасение, възстановяване на дъл-
боката лична връзка между Бога и 
човека. Приемането на дара на Духа, 
т.е на Духа като Дар, като пълнота на 
живота на Св. Троица във вярващите 
е целта на Христовото изкупително 
дело (виж Йоан 16:7; 14:23). Това е 
и отговорът на въпроса на търсещи-
те спасение в деня на Петдесетница. 
Апостол Петър ясно заявява: „Покай-
те се и всеки от вас нека се кръсти в 
името на Исус Христос за прощение 
на греховете ви; и ще приемете този 
дар, Светия Дух“ (Деян. 2:38). 

Ех, кога ли пастирите ще целунат 
уважително ръка на свещениците, а 
свещениците ще запретнат ръкави, 
ще коленичат и ще измият краката 
на пастирите? Кога ли хората, тър-
сещи спасение, ще намерят отговор 
на въпроса си, ще останат в църк-
вите и ще постоянстват „в учение-
то на апостолите, в общуването, в 
разчупването на хляба и в молитви-
те“ (Деян. 2:42)? Може би когато... 
спрем да пропускаме Светия Дух. И 
когато преживеем лична, истинска 
Петдесетница, а не други явления, 
които неуспешно я наподобяват. 

◙

Следва от 1 стр. .Петдесетница... 
    и други подобни 

от п-р Владимир ЖЕЛЕЗОВ

О, Боже, Създателю 
на небето и земята, 

погледни свише 
към този нов народ 

и им дай да познаят Тебе, 
истинния Бог... 

Само няколко месеца по-рано кня-
зът, изрекъл тази молитва, е бил жес-
ток, похотлив и безскрупулен мла-
деж. (На съвременен жаргон, „плей-
бой“.) Той дори се опитал да наложи 
официален езически култ на своите 
поданици и издигнал в Киев капище 
с идоли на шестте главни славянски 
божества. Има сведения, че е прибяг-
вал до човешки жертвоприношения. 

Но сега мисленето на княз Владимир 
се променя. Ако се вярва на истори-
ческото предание, преди 1030 годи-
ни, на 5 юни 988 г., той се кръщава 
заедно със стотици жители на Киев и 
приема християнското име Василий.

Това слага началото на възхода на 
православното християнство в руски-
те земи. Бабата на Владимир, княги-
ня Олга, се кръщава при посещение 
в Константинопол през 957 година. 
Тя вече се била опитала да превърне 
християнството в официална рели-
гия в страната, ала без особен успех. 
Но Олга продължава да се моли рев-
ностно за своя внук. Нейните молит-
ви са чути и надеждите ѝ се сбъдват. 
Владимир се обръща към Христос. 
От този момент насетне вече нико-
га няма да липсват всепризнати като 
Божии хора (светии) някъде из огро-
мната страна.

Съгласно старинна легенда, преди 
обръщението си Владимир проучва 
големите религиозни учения на свое-
то време. Той веднага отхвърля юда-
изма. „Ако юдеите са оскърбили Бога 
до такава степен, че да не им позволи 
да се върнат в Обетованата 
земя“, мислел си той, „как 
могат да учат правилно за 
Него?“ Ислямските доктри-
ни за секса прилягат на него-
вата похотливост, но огра-
ниченията по отношение 
на виното и свинското месо 
го отвращават – твърди се, 
че именно с този довод той 
отпраща ислямски мисио-
нери, дошли при него през 
986 г. от Волжка България. 
Някак чужд му изглежда и 
римокатолицизмът, предста-
вен от германски мисио-
нери, начело с епископ 
Адалберт Магдебургски. Но 
князът е запленен от слова-
та на един православен про-
поведник, който му посоч-
ва изпълнени пророчест-
ва от Писанието. Владимир 
изпраща свои ди пломати-
чески представи тели в раз-
лични страни, за да съберат 
допълнителни впе чат ле ния 
за религии те. Пратениците 
му в Констан тинопол спо-
делят, че се почувствали 
издигнати почти до небе-
сата по време на литургия в „Света 
София“, най-великолепната църков-
на сграда в онази епоха. 

Така Владимир решава да избере 
православието.

Трудно е да се прецени кои сведе-
ния от тези летописи са достоверни. 
Но при всички случаи Владимир има 
добри основания да приеме вяра-
та, изповядвана във Византийската 
империя и в славянските страни, 

намиращи се в непосредствена бли-
зост. Пищната православна църковна 
култура също допада на руския вкус. 
След приемането му в Киевска Рус, 
православието слага траен отпечатък 

върху манталитета на руския народ. 
Варварските езически княжества 

постепенно се преобразя-
ват и след векове са обеди-
нени в империя, наричаща 
себе си „Светата Русия“. На 
няколко пъти в руската исто-
рия, църквата се превръща в 
пулсиращото сърце на наци-
ята, бореща се срещу чуждо 
нашествие или окупация.

Обръщението на Владимир 
изглежда е било истинско. 
Князът проявява неподпра-
вен, силен интерес към хрис-
тиянството и известните ни 
исторически факти говорят 
за дълбока промяна у него. 
Той изоставя предишните си 
похотливи забавления – раз-
пуска харем от 800 (според 
някои сведения) наложници 
и освобождава от съпруже-
ската връзка три от четирите 
си официални жени. 

 Някогашната му лековата 
жестокост остава само спо-
мен – в княжеството дори е 
отменено смъртното нака-
зание. Самият Владимир 
участва в молитвите при 
извършване на кръщения.

Княз Владимир умира на 
28 юли 1015 г. В памет на неговото 
историческо дело датата е утвърде-
на като официален празник в днеш-
на Украйна.                                              

  ◙

КНяЗ ВЛАДИмИР 
и покръстването на Киевска Рус

превод с допълнения
 Тодор ВЕЛЧЕВ

Кръщението на княз Владимир, худ. В. Васнецов, 1890 г.
(източник Wikimedia)
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Фокусът на работата ви е разпрос-
транението на Божието слово в 
Източна Европа. Kога EEM е работи ла 
поинтензивно – през първите годи-
ни от своето създаване или днес?

Разпространението на Божието сло-
во е служение, което изисква страст 
и посветеност. „Жътвата е изобил-
на, но работниците малко“ – това се 
отнася за всеки ден и за всички вре-
мена. Интензивността на работата си 
остава непроменена. Това, което се 
е променило, са обстоятелствата. В 
„старите дни“ се налагаше Източно-
европейската мисия да внася тайно 
Библията отвъд Желязната завеса. 

Това се промени през 90-те години, 
когато в цяла Източна Европа започ-
наха силни мисионерски движения. 
Сега, 20-30 години по-късно, ситу-
ацията отново се промени. Голяма 
част от чуждестранната мисионерска 
дейност беше поета от местни църк-
ви и организации. Именно те започ-
наха да играят водеща роля. Ние се 
опитваме да им помагаме да раз-
пространяват Словото. 

EEM разпространява Библията без-
платно. Как е възможно това днес?

Хората казват, че нищо в този живот 
не е безплатно. Спасението обаче ни 
се предоставя безвъзмездно. То е дар, 
защото е заплатено от Господ Исус. 

Нашето служение се подкрепя от 
християни по света, които тясно 
се отъждествяват с нашата мисия: 
„Биб лията. Искаме всички да я полу-
чат“. Тяхната подкрепа ни дава въз-
можност да предоставяме безплатни 
библии на тези, които все още не са 
чували Божието слово. 

Освен че подсигурявате библии на 
източноевропейски езици, имате ли 

християнска литература за бежанци? 
Има ли църкви, създадени в кръгове-
те им в Европа?

Опитваме се да следваме водител-
ството на Бога. Понякога Той ни 
отвежда на неочаквани места. 
Ситуацията с бежанците е въз-
можност, която никой от нас не е 
очаквал. Преди три години нау-
чихме чрез нашите партньорски 
организации за нуждата от биб-
лии на Балканите за бежанците. 

Ние се молихме за това и гово-
рихме с нашите поддръжници. 
Оста нахме поразени колко мно-
го нашият апел е резонирал в тях! 
Сърцата им истински кървяха 
за бежанците и така се набавиха 
библии на арабски и на фарси. 

Понастоящем съществуват реди-
ца бежански християнски общности, 
за които знаем. В няколко държави 
има и църкви, които посрещат бежа-
нците сред тях. Така Божието слово 
се показва живо на практика! 

Имате ли обратна връзка от хора, 
на които сте давали Божието слово? 
Разкажете някое свидетелство.

Много хора, на които сме дали биб-
лии, ни изпращат благодарствени 
писма и лични свидетелства. 

Независимо дали става въпрос за 
хора във враждебни региони като 
Сибир, за бежанци в Гърция или 
България, за ученици в Украйна, за 
сираци в Унгария и Румъния или за 
затворници в Чешката република, 
виждаме, че животът им се променя 
и поема друг курс. „Божието слово е 
живо и действено!“ Хората приемат 
Христос и животът им се преобразу-
ва от Неговия Дух в тях.

Една от любимите ми истории е 
за хора от ромското малцинство в 
Словакия. Много от тях и в родина-
та си, и в чужбина се обръщат към 
Господа. Безработни и затънали в 
дългове от хазарт, както и зависи-
ми от алкохол и наркотици виждат 
за пръв път освободителната сила на 
Евангелието в живота си. Бракове се 
изцеляват, животът им внезапно при-
добива нов смисъл. И се чувстват 
обичани като Божии деца. 

Има ли разлика между християните 
от страните в бившия Източен блок 
и тези от европейските държави, 

където не е имало забрана за сво-
бодно изповядване на християнска-
та вяра? Може ли да говорим за тако-
ва разделение?

Определено в началото на 90-те 
години в бившия Източен блок има-
ше силно вълнение и възприемчи-
вост към Евангелието. Сега мнозина 
в някогашните комунистически стра-
ни са прегърнали западните вижда-
ния – включително неприязънта към 
организираната религия и морални-
те принципи на Библията – въпреки 
че положението варира в отделните 
страни. Добрата новина е, че мно-
зина все още търсят Бога. „А всеки, 
който търси, ще намери.“ 

Тъй като хората от Източна Европа 
продължават да мигрират, може би 
Бог ще ги употреби, за да донесат 
Благовестието в Западна Европа.

Как избирате книгите, които отпе-
чатвате и разпространявате?

Трябва да са в съответствие с наша-
та мисия: „Библията. Искаме всички 
да я получат“. Фокусираме се вър-
ху разпространението на Библията. 
Тъй като вярваме, че е най-добре да 
научим за Бога още от ранна възраст, 
ние също така предоставяме библии 
на по-малки и по-големи деца, пре-
ди да могат да четат пълната Библия. 

Освен това да предоставяме лите-
ратура, която помага на хората да 
разбират по-добре Библията и да 
се справят с конкретни ситуации в 
живота си като брак или родител-
ство. Работим с местни църкви и 
организации, за да идентифицираме 
какви ресурси могат да бъдат от пол-
за за съответния език и култура. 

Разкажете ни за контактите на 
ЕЕМ с българските християни.

Моят колега от ЕЕМ Димит ри-
ос Ар ги ро  пу лос направи някол-
ко пъту вания до България и бе 
добре приет от църквите там. 

Той получава голям брой иска-
ния за библии и други материали 
от местните църкви, които искат 
да ги използват, за да разпростра-
няват Божието слово (вж. каре
то подолу за последната иници
атива на ЕЕМ в София). 

Имате ли представителство в 
България? Как могат българите да се 
свържат с вас?

Нямаме офис в България, но наши-
те колеги в Атина доставят библии 
и християнска литература за целия 
Балкански полуостров. 

Църквите и организациите могат 
да се обърнат към нашия колега 
Димитриос. Където и да се намирате 
в България, можете да поръчвате без-
платни книги и библии от нас чрез 
нашия уебсайт eemeurope.org.  

Какво бихте искали да знаем за 
Източноевропейската мисия?

Оценяваме вашето служение и това 
на всички наши събратя в Божието 
царство. Благодарни сме, че все още 
има много хора, църкви и органи-
зации, които приемат призива на 
Христос присърце. Те споделят вяра-
та си със своите ближни и продъл-
жават да разпространяват Божията 
любов и надежда. Това е много важна 
мисия за всеки един християнин.

От какво се нуждаете?
Повече от всичко се нуждаем от 

молитви, така че Бог да продължа-
ва да благославя нашето служение и 
да държи отворени вратите за нас в 
цяла Източна Европа. 

А ние на свой ред се молим хрис-
тияните тук да продължават да спо-
делят Благата вест за възможността 
животът на хората да бъде докоснат 
от Божията благодат. Желаем да виж-
даме как Източна Европа се транс-
формира от Божието слово! 

◙

Следва от 1 стр. .Божието слово е дар, 
който продължава да дава

Източноевропейската мисия (ЕЕМ) е 
сдружение, което подсигурява библии за 
Източна и Централна Европа с цел да се 
увеличава познаването на Словото и да се 
насърчава израстването в християнската 
вяра. В Русия и Украйна мисията има свои 
подразделения и за хуманитарна помощ. 

От 1961 г. до падането на Желязната заве-
са основаната във Виена мисия издава и 
нелегално разпространява библии и биб-
лей ска литература в редица страни от бив-
шия кому нистически блок. 

Днес ЕЕМ продължава да служи в 30 дър-
жави. Книги и библии се раздават безплат-
но на семейства, бежанци, мисио нерски 
църкви, университети, училища, библиоте-
ки, затвори, болници, сиропиталища и кам-
пании за благовестие. 

През 2017 г. мисията е разпространила 
в Европа над милион библии и книги. 

През последните години ЕЕМ се фоку-
сира сериозно и върху служение сред 
бежанци и мигранти на територията на 
Европа, предоставяйки им християнска 
литература на техни езици. 

На 1 юни Димитриос Аргиропулос (от 
две години регионален представител на 
ЕЕМ за Балканския полуостров) дойде 
в България за раздаване на литература. 
След едночасова среща със софийски 
пастири, проведена в БЕЦ „Блага вест“, 
бяха предоставени библии и книги, чии-
то заглавия включваха: Божието посла-
ние до теб, Въведение към Библията за 
начинаещи, Библия за младите читате-
ли, Християнски дом и др.                                ◙

ПРЕЗ 2017 Г. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКАТА МИСИЯ (ЕЕМ) 
Е РАЗПРОСТРАНИЛА В ЕВРОПА ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН БИБЛИИ И КНИГИ 

Среща на регионалния координатор на ЕЕМ Димитриос Аргиропулос 
със столични пастири на 1 юни 2018 г. в БЕЦ „Блага вест“ (снимка: Влади Райчинов)

интервю с яро мАРЧИН, Източноевропейска мисия
въпросите подготви: маргарита ДРУмЕВА

хРОНИКА
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След като през 2017 г. чествахме подо-
баващо 500-годишнината от началото на 
Реформацията, би било от голяма полза да 
се запознаем с по-нататъшното развитие 
на Църквата през XVIII и XIX век. Трябва 
веднага да кажем, че църквите, родени от 
Реформацията, преминават след нея през 
особен, критичен и сложен период. 

Те продължават да бъдат под натиск, но 
той вече не се изразява толкова в преслед-
вания и военно противопоставяне, колкото 
в атаки срещу съзнанието на вярващите от 
позициите на различни философски тече-
ния и опити за подмяна на християнските 
ценности с идеи за нова „природосъобраз-
на“ и „универсална“ етика. През XVIII и 
XIX век в Западна Европа, а след това и 
в Северна Америка се проявяват мисли-
тели, които поставят църковните инсти-
туции и библейското християнско учение 
на „подсъдимата скамейка“, като ги обви-
няват в изкривяване на реалността, в под-
държане на „митологична“ вяра и ограни-
ченост на мирогледа. Това е времето на 
Джон Лок и Дейвид Хюм на Британските 
острови, на Дидро, Волтер и Жан-Жак 
Русо във Франция, на Лайбниц, Кант и 
Хегел в Германия. Появяват се последо-
вателно философските школи на многоли-
кото Просвещение, като деизъм, рациона-
лизъм, идеализъм, романтизъм. Издига се 
първенството на природата като най-дос-
товерен източник на познание и на вдъх-
новение в живота. В същото време на 
фокус се поставят, много по-настойчиво 
от времето на Ренесанса, въпроси за сво-
бодата на съвестта, за личната отговор-
ност и за политическата толерантност.

В контекста на това въздействие в про-
тестантските църкви се проявяват три про-
тивоположни пътя на развитие. По единия 
тръгва новото поколение водачи на основ-
ните традиционни протестантски църк-
ви: лутерани, англикани, реформирани. Те 
възприемат повече или по-малко идеите на 
Просвещението, доверяват се (безкритич-
но) на нови методи на библейската крити-
ка и поставят въпроси за вярата от позици-
ите на човешкия разум. В техните пропо-
веди вече не се говори за Възкресението 
на Христос и вечния живот, не се пропо-
вядва покаяние и прощение на грехове, а 
се настоява много повече за просвета, за 
добро възпитание и обществена справед-
ливост, за вярата в доброто у всеки човек 
по рождение. По друг път поемат някои 
екстравагантни, ирационални религиозни 
учения, които по никакъв начин не можем 
да считаме за протестантски, като това на 
мормоните, на Свидетелите на Йехова, на 
Църквата на Новия Ерусалим.

Това, което ни интересува най-много, е 
„третият път“. Става въпрос за активност-
та на духовно будни мъже и жени, които 
възприемат някои полезни елементи на 
новото мислене, от Просвещението, но 
ги поставят на здрава библейска основа, 
в полза на по-нататъшното обновяване на 
Църквата. Имено в този период се зараж-
дат евангелски движения и този вид църк-
ви, които днес наричаме протестантско-
евангелски. Повечето от тях се откъсват от 
споменатите „традиционни“ и „национал-
ни“ протестантски църкви. Евангелското 
движение настоява за лична отговорност 
на всеки вярващ, за стремеж към личен 
опит на Спасението, за решителна воля 
за освещение, за осъзнато задължение на 
всеки вярващ да благовества и да служи 

на Бога, според дарбите на Духа, които е 
получил с новорождението си.1 

Това е и времето на разцвета на проте-
стантската мисионерска активност, която 
дотогава изостава от мисионерската дей-
ност на Римокатолическата църква. Духът 
на саможертва, който води много известни 
и по-малко известни мисионери в далечни 
земи, при изключително неблагоприятни 
условия, оставя дълбоки следи в паметта 
на Църквата и дава примери на живот на 
пълно посвещение на Бога. 

В следващите редове ще се спрем по-
подробно на развитието на християнство-
то през този период в Америка, откъдето 
идват главно протестантските мисионе-
ри в България. Тук се включват и събития, 
свързани с т.нар. Велико пробуждане и със 
следващи съживителни движения, възник-
нали по същото време, когато в Западна 
Европа обществото прогресивно е завла-
дяно от идеите на Просвещението, за кои-
то вече споменахме. 

ПЪрвонаЧаЛното 
УстановЯване 

и развитие 
на ХристиЯнството 
в северна аМериКа

В края на XVI век започва заселването на 
Северна Америка с пришълци – колонис-
ти от няколко западноевропейски страни, 
главно от Англия, Франция, Нидерландия, 
Испания, Швеция. Немалка част от тях 
бягат от преследвания на религиозна осно-
ва в Европа. Пуритани от Англия – презви-
териани, конгрегационалисти (конгреша-
ни) и баптисти, бягат от реставрацията на 
властта на краля и на висшето англикан-
ско духовенство. Французи хугеноти бягат 
от преследванията на „краля слънце“ Луи 
ХІV. Менонити от Нидерландия, моравски 
братя от Централна Европа и последовате-
ли на различни радикални течения също 
търсят място, за да практикуват свободно 
своята вяра и начин на живот.

До голяма степен тези преселници пре-
насят в Новия свят и своята деномина-
ционна принадлежност.

1. Възникване и укрепване на 
конгрегационалните (конгрешанските) 

църкви в Америка
На 21 ноември 1620 г., след мъчително 

65-дневно пътуване с кораба „Мейфлауър“, 
35 души, главно конгрешани сепаратисти, 
пристигат на американския бряг, на тери-
торията на днешния щат Масачузетс. Те 
създават колонията Плимът. Подобно 
на нея се създават и нови колонии. В тях 
доминират църквите с конгрегационално 
управление, които налагат своя мироглед 
и в управлението на светските дела. През 
1648 г. няколко конгрегационални коло-
нии организират Кеймбриджския синод, 
на който техните представители изработ-
ват т.нар. Платформа от Кеймбридж2 
като доктринално ръководство на църк-
вите. Платформата възприема до голяма 
степен принципите на току-що публику-
ваната в Англия Уестминстърска изповед 

на вяра, с изключение на тези клаузи, кои-
то въвеждат презвитерианско управление. 
Без сложна йерархична структура, конгре-
гационализмът се развива като хомогенна 
общност, преобладаваща в Нова Англия и 
други колонии като Северна Пенсилвания, 
Северно и Южно Охайо, Северна Инди-
ана, Мичиган, Илинойс, Уисконсин, Айова 
и Канзас.

През 1871 г. се основава Национален 
съвет, който свързва всички конгрегацио-
нални църкви и пастири.3 Създаването на 
това ново формирование изиграва особе-
но важна роля за създаването и подкрепа 
на вътрешни и чуждестранни мисии като 
Американския съвет на пълномощниците 
за чуждестранна мисия (ABCFM – извес-
тен още като „Американски борд“). 

Тази организация изпраща мисионери на 
Балканите и, в частност, в България.

2. Презвитерианските църкви 
в Америка

Презвитерианството в Америка се обосо-
бява от вълната от ирландски и шотланд-
ски емигранти, подгонени от репресивна-
та политика на крал Джеймс І. Към тях се 
прибавя и вълната от бежанци на протес-
танти хугеноти от Франция, на емигранти 
от Нидерландия и от Реформираната църк-
ва в Германия. Те се съсредоточават около 
Ню Йорк и Ню Джърси, Пенсилвания и 
Питсбърг. Франсис Макеми (1658-1708 г.) 
се счита за баща на американското през-
витерианство. Той пристига в Мериленд 
през 1683 г. и в същата година основава 
там първото презвитерианско общество, в 
Сноу Хил. През 1729 г. на свой синодален 
събор, с т.нар. Adopting Act презвитери-
аните приемат Уестминстърската изповед 
на вярата и Катехизъм като основен док-
тринален документ по богословие и упра-
вление на църквата. 

3. Сътрудничество между 
конгрегационалисти и презвитериани 
След Войната за независимост презви-

терианите укрепват приятелските си връз-
ки с конгрегационалистите. През 1792 г. 
Генералната асамблея (на презвитериани-
те) и Сдружението на Кънектикът (кон-
грегационалисти) се договарят на всеки 
годишен събор на някоя от деноминаци-
ите да присъстват по трима представите-
ли от другата. Към този договор се при-
съединяват и конгрегационални църкви 
от други колонии. Всичко това насърчава 
тясно сътрудничество между двете дено-
минации, което през 1801 г. добива фор-
ма с т.нар. План за обединение. Според 
този план един презвитериански пастир 
може да постъпи на служба в конгрега-
ционална църква, като запази своите права 
в собствената си презвитерия. Съответно 
конгрегационален пастир може да служи 

в презвитерианска църква, като запазва 
правата си в съответно конгрегационално 
сдружение. Това дава положителни плодо-
ве най-вече в мисионерското дело, по спе-
циално в работата на Американския борд 
на Балканите, за който вече споменахме.

4. Методисткото движение в Америка
Методизмът се появява, както знаем, най-

напред в Англия, в началото на ХVІІІ век с 
дейността на група хора, в центъра на коя-
то стоят Джон Уесли и Джордж Уайтфилд. 
Почти по същото време Уесли намира 
последователи и в териториите на Северна 
Америка. Още в периода 1736-1737 г. той 
служи като доброволен мисионер в коло-
нията Джорджия, изпратен от англий-
ското Дружество за разпространение 
на Евангелието (SPG). В Джорджия той 
съдейства за учредяването на методист-
ка група. Селището Савана става център 
на неговата дейност. Там вече е започнал 
пионерска работа англиканският свеще-
ник Робърт Хаус, възприел идеите на мето-
дизма. Една от главните цели на мисията 
на Уесли е да работи и между индианците, 
които живеят в близост до Савана.

Особено важна роля за еволюцията на 
методизма изиграва сближаването на 
Уесли с групите на немските пиетисти и 
на Моравските братя. Това сближаване 
започва още на кораба по пътя за Америка. 
От тях той възприема като фокус на еван-
гелската проповед призива за личната уве
реност в спасението.

По късно Джон Уесли изпраща в 
Америка Томас Кук, който заедно с 
Френсис Ашбъри основава Методистката 
епископална църква. Методистите са по-
активни в създаването на църкви с преоб-
ладаващ състав от афроамериканци, кое-
то води до основаването и на Африканска 
методистка епископална църква (АМЕС).

Джордж Уайтфилд, съратник на Уесли, 
който приема калвинистични убеждения, 
има голям принос в съживителното дви-
жение не само сред методистите, а и сред 
презвитерианите в Америка през XVIII в. 

5. Баптистките църкви в Америка
С Роджър Уилямс (1602–1683 г.) се 

свързва появата на баптистките църкви в 
Северна Америка. Роден в Англия, зами-
нава за Бостън и Плимът. Там между дру-
гото проповядва, че земята на индианци-
те се отнема несправедливо. Това става 
пречка той да поеме пастирско служение 
в Масачузетс. Намира малко средства и 
закупува земя от индианците, с което осно-
вава колонията Провидънс. През 1639 г. в 
Провидънс е основана църква и всичките 
ѝ членове са кръстени отново, включител-
но и Уилямс. По всяка вероятност това е 
първата баптистка църква в Америка. През 
1665 г. в Бостън е основана друга баптист-
ка църква, която става инициатор за реда-
ктирането на първата Изповед на вяра на 
баптистите в американските колонии.4

В края на XVIII век, в разстояние на око-
ло двадесет години, баптисткото движение 
се изпълва с нови сили и бързо нараства. 
През 1764 г. е основан Баптисткият колеж 
„Роуд Айланд“, по-късно прекръстен на 
Университет „Браун“. Става така, че бап-
тистите добиват числено превъзходство 
като деноминация в Южните щати.          ◙

(Следва)

Църквата под въздействието 
на Просвещението 

ЕВАНГЕЛСКИТЕ СъжИВИТЕЛНИ дВИжЕНИя ПРЕЗ XVIII И XIX ВЕК

от п-р Данаил ИГНАТОВ

1  По този въпрос вж. Радостин Марчев, Кои са евангелските християни, в. „Зорница“, бр. 2, 2018 г.
2  Davis, Robert, ed. The Cambridge Platform with a Revised Ed. by P. Murdy. Millers Fall, Massachusets, 1998.
3  Dexter, H. M. A Hand-Book of Congregationalism. Boston, Congregational Pub. Society, 1880, p. 125.
4  Ние, баптистите. Баптистки богословски институт и СЕБЦ в България, 2002 г., 13-14 с.

Под това заглавие в няколко броя „Зорница“ 
разглежда развитието на проте стантски 
църкви и движения след периода  
на Реформацията, които имат по-пряко  
отношение към евангелизма в България.
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Това, че объркването на вавилон-
ския език, заради което хората вече 
не могат да се разбират помежду си, 
защото всеки говори собствения си 
език, има край и може да бъде прео-
доляно от езика на Бога. Само чрез 
него човек разбира и чрез 
него хората могат да се 
разбират отново. Църквата 
е мястото, в което всич-
ко това трябва да се случ-
ва. Това са големи и важни 
мисли. Лайбниц е обзет 
през целия си живот от 
идеята за създаването на 
универсална писменост, 
не с букви, а с очевидни 
знаци, които трябвало да 
представят всички поня-
тия по разбираем начин. 
Този стремеж е израз на 
желанието му да донесе 
изцеление на разкъсания 
тогава свят – философско 
отражение на историята 
на Петдесетница.

Наоколо е съвсем тихо, 
чуват се само стъпките на затвор-
ниците, които влизат и излизат от 
килиите си, чувства се колко мрач-
ни и неподходящи за празника 
Петдесетница мисли, се носят нао-
коло. Ако аз съм пастир на затво-
рите, тогава бих обикалял в такива 
дни през килиите на затворниците и 
тогава нещо би се случило... Също 
толкова неочаквани неща се случват 
и когато пристигне вашият колет за 
Петдесетница. Не може да бъде опи-
сано как нещо такова може да зарад-
ва един човек. При цялата сигурност 

на духовната връзка между всич-
ки вас и мен, духът винаги открива 
един неутешим стремеж към визу-
ализация на тази връзка на любов и 
спомен, и материални неща, които 
след това стават носители на духов-
ните реалности. Мисля, че това е 
нещо аналогично на желанието на 
всички религии за видимостта на 
Духа в тайнството.

саМо вреМенен 
ПодсЛон?

Ако Ме люби някой, ще пази учение
то Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и 
Ние ще дойдем при него и ще напра
вим обиталище у него. Който Ме 
люби, ще пази думите Ми; и учение
то, което слушате, не е Мое, а на 
Отца, Който Ме е пратил. 

Йоан 14:2324

Петдесетница се случва при тези 
хора, които обичат Исус Христос и 
пазят словото Му. Както някога уче-
ниците били единодушно събрани, 
преди да дойде шумът от небето, 
така и сега Петдесетница ще бъде 
именно там, където е любовта към 
Исус Христос. Където обаче хората 
Го обичат, там цялото Божие слово, 

обещания и заповеди са съхранява-
ни и пазени.

Какво означава да обичаш Исус? 
Означава да искаш да принадле-
жиш само на Този, Който ни е дал 
думата Си и я е опазил, да търсиш 
общението Му повече от общение-
то с когото и да било друг, да жела-
еш Неговото присъствие. Който 
обича така, пази Словото на възлю-
бения си, придържа се към него, не 
го оставя, прилага го там, където 
може. Такава любов към Исус оба-
че води до един неочакван резул-
тат: Бог и Исус Христос идват, за да 
си направят обиталище у него. Този 
факт не трябва да се омаловажава 
или да бъде интерпретиран погреш-
но. Не е като изображение на любим 

човек, което ни завладява, 
не е като нова сила, коя-
то ни запълва, а означа-
ва, че Бог и Исус Христос 
идват лично, за да живеят 
в нас. Бог и Христос са не 
само с нас, при нас, око-
ло нас, над нас, но в нас. 
Това не са дарбите, кои-
то получаваме от Бога и 
Христос, а Бог и Христос 
са част от нас, ние носим 
най-голямото светили-
ще вътре в себе си. Това 
е много повече от онова, 
което имаха Христовите 
ученици по времето, по 
което Исус беше с тях на 
тази земя. Това е обеща-
ние, което се отнася за 
всички, които Го обичат. 

Исус дава не по-малко, а несравни-
мо повече на Своите Си, когато ги 
напуска физически.

Ако Бог Отец и Исус Христос оби-
тават в нас, тогава всички останали 
господари, на които сме дали мяс-
то в сърцата си, трябва да се мах-
нат. Самият Христос живее и цару-
ва в нас сега. Това, разбира се, може 
да се случи единствено тогава, кога-
то обичаме Господ Христос и пазим 
Неговото слово. Колкото пове-
че всички ние търсим спасение-
то си при Него, а не при нас сами-
те, колкото повече оставяме Господ 
да царува над нас, толкова повече 
Той ще бъде в нас и ще ни завладя-
ва. Но който не Го обича, а обича 
само себе си, който се наслаждава 
на Христос, но не Му служи и не Му 

се подчинява, който не пази слово-
то Му, на такъв човек нищо от това 
няма да му се случи.

да наУЧи 
и да наПоМни

Утешителят, Светият Дух, кого
то Отец ще изпрати в Мое име, 
той ще ви научи на всичко, и ще ви 
напомни всичко, което съм ви казал. 

Йоан 14:26 

С това обещание за обитаване 
Исус казва, че остава с учениците 
Си, въпреки че си тръгва. Но това 
се случва защото, според обещание-
то, Отец, в името на Исус, изпра-
ща Утешителя, изпраща Светия 
Дух. Неговото название е Parakletos 
(букв. на гръцки „един, призован да 
стои близо до“) и Advokatos („застъп-
ник“). Утешителят идва в Църквата. 
Светият Дух не е неутрална сила, а 
е личност, както Отец и Синът. Той 
помага на Църквата и затова е ней-
ният „утешител“. Служението на 
Светия Дух е двустранно: да нау-
чи и да напомни. Църквата се нуж-
дае и от двете по пътя си през този 
свят, има потребност от наставление 
и познание. За да се справи с нови-
те врагове, новите въпроси, нови-
те нужди, Църквата има в лицето 
на Светия Дух своя учител и Той я 
„учи на всичко“. В никой важен за 
нея момент тя няма да остане без 
наставление и познание. Църквата 
може да бъде сигурна в това знание, 
тъй като нейният учи тел е Светият 
Дух, а не човешкият разум.

По този начин Църквата през цяла-
та си история получава винаги и 
за всичко ново познание, тя няма 
да престане да се учи и да слуша 
Светия Дух. Той не е мъртва бук-
ва, а живият Бог. Така че Църквата 
може във всяко решение да се дове-
ри на Светия Дух и твърдо да вяр-
ва, че той присъства в нея и дейст-
ва в нея. Той няма да ни остави да се 
лутаме в тъмното, ако сме наистина 
готови да слушаме Неговото учение. 
Цялото учение на Светия Дух оба-
че остава обвързано със словото на 
Исус. Новото има за сигурна осно-
ва старото.

◙

Следва от 1 стр. .Ще си направим 
обиталище у него

от Дитрих БОНХьОФЕР
превод: п-р Вл. ТОДОРОВ

На 11 април 2018 г. в СУ „Св. Климент 
Охридски“ по инициатива на магис-
търската програма „Преводач-редак-
тор“ се състоя премиерата на кни-
гата на Мария Пилева Бунт, надеж-
да, изкупление (изд. „Кралица Маб“). 
Книгата представя библейс ки теми, 
образи и мотиви в първите български 
преводи на английска и американска 
художествена литература. Засегната 
е мисионерската дейност по нашите 
земи до края на XIX в., свързана с пре-
вода и отпечатването на редица кла-
сически творби. 

Разгледани са преводите на д-р 
Ал бърт Лонг и на п-р Ст. Томов на 
Пъте шест ве никът на Джон Бъниан, 
на П.Р.Сла вейков на Робинзон Крузо, 
на българския журналист и проповед-
ник в САЩ Илия Йовчев на Дикен со-
вата Коледна песен, на Д. Мутев на 
Чичо-Томовата колиба.

Персонажите от тези творби биту-
ват с изкривен образ в българското 
литера турно пространство, тъй като 
са познати най-вече от цензурирани 

издания на близкото комунистичес-
ко минало. Това, което царската цен-
зура преди Освобождението не си е 
позволявала да засегне – християн-
ските теми и мотиви в западноевро-
пейската литература, – го прави со ци-
а листическата цензура. Така се появя-
ват следните образи в идеологи чески 
рамки: Робинзон – уповаващ на соб-
ст вените си сили и развиващ сам 
ци ви лизационния модел; чичо Том – 
борец срещу несправедливия запа-
ден насил ник; чичо Скрудж – скъпер-
ник, олице творение на социалната 
неправда. 

Християн обаче е почти непознат, 
тъй като е цензуриран цялостно, т.е. 
не е допускан да се внася и отпечат-
ва. Само нелегални копия, печатани 
в Холандия и Германия, могат да се 
открият от периода 1944–1989 г. 

В изследването Мария Пилева търси 
в Робин зон образа на блудния син; в 
чичо Том – вер ния настойник; в чичо 
Скрудж – обра ще неца; а в Християн – 
духовния пъте шественик. Авторите 

са разгледани през перспек-
тивата на тяхното богослов-
ско образование и християн-
ски дейности. 

Книгата бе представена от 
преподаватели от Софийския 
университет и БАН.

Мария Пилева отбеляза: 
„Преодоляването на оста-

рели клишета като това, че 
литературата скъсва с рели-
гиозното през Възраждането, 
и дистанцирането от критиче-
ските соцтвърдения, тотал-
но повлияли литературата и 
отнели ѝ библейското нача-
ло, биха спомогнали за пре-
осмисляне на някои от под-
ходите при обучението по 
литература в гимназията и 
ВУЗ, както и за развиване 
на естетически вкус. Никога 
вслушването в мъдростта на 
Библията, не води до ретро-
градност, а може да е само 
залог за бъдещето.“                    ◙

Бунт, надежда, изкупление
ПРЕдСТАВяНЕ НА НОВАТА КНИГА НА МАРИя ПИЛЕВА

НОВИ КНИГИ

Снимка: личен архив на автора

Материалът е заимстван от: 
Bonhoeffer Brevier, Chr. Kaiser Verlag, München, 
1991, превод п-р Владимир Тодоров



Силата е нещо много уважавано. Още в древ-
ността физическата сила се е ценяла. Затова са 
се устройвали различни игри, в които победи-
телите са били увенчавани с лаврови венци. 
Хората са се прекланяли пред физическата 
сила. Ценели са също и личностите със силен 
ум и дух, но като че ли и до днес преклонение-
то пред физическата сила е по-голямо.

Дори дефиницията за сила в Българския тъл-
ковен речник дава приоритет на физическата 
сила. Тя е „способност за проява на мощ, на 
енергия, на дейност; работоспособност, физи-
ческо въздействие, противопоставяне на влия-
ния, на сила и власт“.

Силата наистина е изключително важна в живо-
та. В джунглата царува законът на силата – по-
силният изяжда по-слабия.

При хората няма особена разлика. В различна 
степен, в различни области на живота малко или 
много владее законът на силата.

Силата, в духовен смисъл, е качество на христи-
янския характер, затова Божието слово поощря-
ва сила у човека. Неговият съвет е предимно да 
бъдем силни духом. Да имаме силен характер, за 
да проявяваме воля за добро и в борбата със зло-
то. Да проявяваме сила и воля за изграждане на 
христоподобен характер. Ап. Павел казва: „Бог 
ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себе-
владение“ (II Тим. 1:7). И още: „Божието царство 
не се състои в думи, а в сила“ (I Кор. 4:20).

На фона на пиедестала, на който е издигната 
силата, някак си неуместно звучат думите на ап. 
Павел „Когато съм немощен, тогава съм силен“ 
(II Кор. 12:10). А също и думите на Бога: „Силата 
ми в немощ се показва съвършена“ (II Кор. 12:9).

Възможно ли е немощта да е сила и тя да е усло-
вие за съвършена изява на силата? Да. Не само е 
възможно, но когато осъзнаем, че човешката сила 
е ограничена, а „Превъзходната сила е от Бога“ 
(II Кор. 12:9), тогава ние няма да уповаваме на 
себе си, а винаги ще търсим сила от Него.

Ап. Петър разчита на своята сила и твърди, че 
никога няма да се отрече от Исус, но само след 
няколко часа се отрече три пъти от Него (Мат. 
26:33,69-75). Не само той, а и всички Исусови уче-
ници се разбягват и уплашени стоят заключени.

Исус знае колко е човешката сила, затова преди 
да се възнесе, им казва: „Ще приемете сила, кога-
то дойде върху вас Светият Дух“ (Деян. 1:8) и им 
заръчва: „Стойте в града [Ерусалим, б.а.], докато 

се облечете със сила отгоре“ (Лука 24:49).
Още чрез древния пророк Захария Бог казва, че 

човек със собствена сила не може да постигне 
нищо, но когато Бог го изпълни с Духа Си, тогава 
той може да върши подвизи. „Не чрез сила, нито 
чрез мощ, а чрез Духа Ми, казва Господ на сили-
те“ (Зах. 4:6). Затова Божието слово ни съветва: 
„Заяквайте в Господа и в силата на Негово могъ-
щество“ (Ефес. 6:10). Защото само „подкрепяни 
с пълна сила чрез Негова славна мощ, можем да 
издържим всичко с радост“ (Кол. 1:11).

Великият апостол Павел, който издържа толко-
ва много гонения и страдания, не е самонадеян, 
но казва: „За всичко имам сила чрез Онзи, който 
ме укрепява“ (Фил. 4:3).

Високообразованият апостол Павел също не 
разчита на своята ученост и знания в благовести-
ето си, но казва: „Нашето благовестие до вас не 
беше само с думи, но и със сила, със Светия Дух“ 
(I Сол. 1:5).

Колко повече ние, като християнки, имаме нуж-
да от Божията сила – както в ежедневие то, 
за да можем да се справим с изкушенията и 
хитростите на Сатана, така и за да можем 
да споделяме нашата вяра. Източник на 
Божията сила е Божието слово. По тази при-
чина апостолът подчертава: „Словото на 
кръс та е безумие за тези, които погиват, но 
за нас, които сме спасени, е Божията сила“ 

(I Кор. 1:18). Затова и с гордост заявява: „Не се 
срамувам от благовестието (Христово) понеже то 
е Божия сила за спасение на всеки, който вярва“ 
(Рим. 1:16).

Когато изучаваме задълбочено Божието слово и 
във всичко се доверяваме на Божията сила, тога-
ва няма да бъдем като садукеите, на които Господ 
Исус казва: „Заблуждавате се, понеже не знаете 
Писанията, нито Божията сила“ (Марк 12:24).    ◙

Силата
от Цвете КУЛИЧЕВА

„НЕ ЧРЕЗ СИЛА, НИТО ЧРЕЗ мОЩ, 
А ЧРЕЗ ДУХА мИ...”

Захария 4:6

ЗА ВАС,
жЕНИ
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Три десетилетия след рухването на 
комунистическия строй какво е със-
тоянието на благовестието в нашите 
църкви? По какъв начин споделяме 
вярата си и в какви отношения има 
нужда да променим нещо? 

Отговори на тези въпроси търсеха 
на 10-12 май 2018 г. над петдесет слу-
жители и църковни ръководители от 
баптистки църкви в цялата страна. Те 
се събраха в Трявна на национална 
консултация, организирана от Съюза 
на евангелските баптистки църкви в 
България. Събитието бе под надслов 
„Мисия и благовестие“, а форматът 
заложи на дискусии в малки групи и в 
общи събрания. 

Програмата беше съставена от пет 
основни блока за размисъл и диску-
сия. Всеки от тях се състоеше от две 

части: време за обсъждане на съот-
ветната тема в малки групи; и общо 
събрание, при което групите споде-
ляха достигнатите изводи. 

Темите на четирите блока бяха: (А) 
Библията: какво казва Божието сло-
во за отговорността на вярващите 
да споделят вярата си; (Б) история-
та: как са благовествали баптистки-
те църкви през последния век; (В) 
трудностите: какви предизвика-
телства има пред мисията и благо-
вестието у нас; (Г) контекстът: как-
ви са особеностите на мисията и бла-
говестието в България; (Д) анализ на 
проведените дебати и планиране на 
следващи стъпки. 

Мандатът на тази конференция бе 
по-скоро да се сложи пръст в рана-
та и да се формулират тревогите на 

служителите в баптистките църкви 
у нас. Така беше отворена първата 
скоба на една сериозна, продължи-
телна и доста обемна дискусия. 

В програмата също така бяха вклю-
чени и сесии от д-р Марк Едуърти 
(ръководител на мисионерите от 
Международния баптистки борд за 
Европа) за развитието на баптист-
ката мисия в Европа и д-р Робърт и 
Гейл Уърстлейн на тема пастирско 
съветване и грижа. 

Конференцията прие становище на 
СЕБЦ по повод внесените в НС пред-
ложения за изменения на Закона за 
вероизповеданията.

След тази консултация Съюз ното 
ръко вод ство на СЕБЦ има ангажи-
мент да направи анализ на диксусии-
те по темата „Мисия и благовестие“. 

Ценните идеи, предложения, кри-
тични мисли и забележки ще бъдат 
извлечени и формулирани в обобща-
ващ формат. През следващите месе-
ци СЕБЦ препоръчва на всяка съюз-
на църква да отдели необходимото 
време за молитва и пост по темата, 
както и да посвети свои вътрешни 
събрания по тази важна тема. 

Още от древни времена вярващите 
имат една задача: „Възвестете меж-
ду народите славата Му, между всич-
ки племена – чудните Му дела“ (I Лет. 
16:24). В Деяния 13:47 е даден наши-
ят мандат като християни: „Така 
ни заповяда Господ: Поставих те за 
светлина на народите, за да бъдеш 
за спасение до края на земята.“

По-късно тази есен, в началото на 
октомври, предстои още едно нацио-
нално събрание, на което СЕБЦ въз-
намерява да затвори скобата с окон-
чателни заключения и решения. 

◙

мисия и благовестие
НАцИОНАЛНА КОНСуЛТАцИя НА СЕБц 

хРОНИКА

снимка: Стефан Миленов



ЕВАНГЕЛИЗъм И 
ЕВАНГЕЛСКА ИДЕНТИЧНОСТ
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Дори и бърз преглед на представе-
ното становище от норвежката семи-
нария „Ансгар“ създава впечатление 
за позиция, здраво основана на биб-
лейски принципи, неподвластни на 
инфлацията на времето. Във встъпи-
телните думи на становището откри-
ваме определението: 

„Евангелизмът е растящо движе-
ние през последното поколение, 
което се характеризира с елементи 
като: 1) здрав поглед, произлизащ от 
Писанието, 2) ексклузивно (изключ-
ващо всяко друго) разбиране за спа-
сението и съответстващо отношение 
към евангелизацията и мисионер-
ството, 3) настояване за необходи-
мостта от обръщение и личен опит 
на спасение, 4) необходимост от свя-
тост и посвещение на служение за 
Божието царство.“

Богословската семинария „Ансгар“ 
приема изповед на вяра, в която по 
следния начин се изразява отноше-
нието към Свещеното писание:

„Потвърждаваме боговдъхновение-
то, истинността и авторитета на 
Стария и на Новия завет. В тяхната 
цялост, тези книги са единственото 
писано слово и единственият непо-
грешим норматив на вяра и живот. 
Пророческите и апостолски откро-
вения в Писанието са предадени 
чрез човешки същества и на човеш-
ки език. Същевременно те остават 
Божие слово по своя произход, своя 
авторитет и съдържание.“ 

ХерМеневтиКа 
и евангеЛсКа идентиЧност
Авторите на становището съзна-

ват, че в протестантско-евангелско-
то движение няма единно утвърден 
метод на тълкуване на Писанието. 

А това поражда различия в акценти-
те на евангелската идентичност. Без 
да твърдят, че създават обща еван-
гелска херменевтика, те уста новяват 
няколко принципа в такава посока: 

 Евангелската херменевтика се 
съгласува с евангелското разби-
ране за Писанието. То приема, че 
Светото писание има както човеш-
ки, така и божествен характер. За 
това, от една страна Библията може 
да се изследва с общоприети мето-
ди на литературен анализ, но от 
друга тези методи трябва да отчи-
тат уникалния божествен и задъл-
жаващ характер. Като пример за 
неприемлив тип херменевтика от 
евангелско гледище се посочва 
тази на Рудолф Бултман.2 
 Евангелската херменевтика въз-
приема традиционното християн-
ско учение за Бога и за Спасението. 
Същевременно това учение е отво-
рено за свежи перспективи на 
съвременен прочит на Писанието. 
Норвежките евангелисти прием-
ат позицията на Лозанската декла
рация, която заявява (§2): „Чрез 
Писанието Светият Дух говори 
все още днес. То осветлява ума на 
Божия народ във всяка култура, за 
да възприеме Неговата истина през 
собствените си очи и така да раз-
крие на цялата Църква многооб-
раз ната Божия мъдрост.“3 Новите 
постижения в богословието трябва 
да се основават на Писанието. 
 Евангелските херменевти 
изследват значението на текста 
със смирение, защото съзнават, че 
никога не можем да го обхванем с 
разума си напълно (II Кор. 13:8-13).

В началото на XXI век норвежките 
евангелисти си поставят въпроси по 
отношение на настъпващия на Запад 
ислям.

евангеЛсКа идентиЧност
и отношение КЪМ исЛЯМа
Според становището на богослови-

те от семинария „Ансгар“, евангел-
ският подход по този въпрос трябва 
да включва уважение към мюсюлма-
ните, но и стремеж да им се изя-
ви истината. Уважението към убеж-
денията на мюсюлманите не озна-
чава съгласие с тях. В контактите 
с мюсюлманите е редно не само да 
се отстоява християнската вяра, но 
също така и християнските ценнос-
ти, които не приемат накърняване-
то достойнството и правата на хора-
та, независимо от техния пол или 
религиозна принадлежност, и осъж-
дат прилагането на терор над хората 
с различна религия.

Евангелската идентичност е тяс-
но свързана с характерна евангелска 
духовност. 

евангеЛсКа идентиЧност
и дУХовност

В евангелската духовност открива-
ме характерни черти, които се отна-
сят до жизнения път, молитвената 
практика, хвалението. Литургиката и 
изразяването на християнския начин 
на живот са толкова важни, колко-
то и защитаваните от евангелистите 
доктринални позиции. Евангелската 
духовност се съсредоточава върху 
три аспекта: освещение, служение и 
добродетелност.

Освещението заема централно мяс-
то в съзнанието на евангелистите, 
тъй като те приемат своето спасение 
и оправдание за нещо вече станало, а 
своето прославяне за нещо сигурно в 
бъдещето. Въпреки това не липсват 
наблюдения (за съжаление и у нас) за 
известна показност у някои (нови и 

бързо растящи) църковни общности 
и по-малка загриженост за зрялост в 
личен духовен план.

Различия в евангелската духовност 
се проявяват между т.нар. „консерва-
тивни“ и „харизматични църкви“, 
както отбелязахме това и в предишни 
броеве на вестника. В Норвегия това 
разслоение се подсилва от съществу-
ването на традиционната „народна“ 
лутеранска църква, в която дейст-
ват доста активно и евангелски кри-
ла. Но и при тях се проявява тенден-
ция за възлагане на служението глав-
но върху плещите на назначени лица, 
докато спонтанно и широко споделе-
ни отговорности на служение откри-
ваме повече в харизматично ори-
ентираните църкви. Независимо от 
казаното, напоследък се забелязва в 
цялата евангелска общност засилен 
интерес към християнско служение 
в по-широки измерения: отговор-
но настойничество над ресурсите на 
Творението, социална дейност, насо-
чена към всякакви социални групи, 
следене на правораздаването в обще-
ството в съответствие с Божията 
спра ведливост, изграждане на хрис-
тиянската общност като пример на 
общество на помирението.

Над всичко това остава отговор-
ността за прогласяване името на 
Исус Христос. То трябва да се пра-
ви и с ум, и със сърце, което включ-
ва молитвено постоянство, лич-
но освещение, обучение и дяконско 
усърдие. Необходим е и критичен 
поглед с честно споделяне на собст-
вените слабости, провали и несъг-
ласия. Всичко това прави евангели-
стите способни да приемат и въплъ-
тят Благовестието на благодатта и на 
думи, и в дела.                                          ◙

от п-р Данаил ИГНАТОВ Критичен преглед на Становището на Богословска 
семинария „Ансгар“ в Норвегия,1 разпространено  
между участниците в Пастирската богословска  
конференция на Международната федерация  
на свободните евангелски църкви (IFFEC)  
в Сиатъл през есента на 2004 г.

1 Evangelicalism and Evangelical Identity. A brief response from Ansgar Teologiske Høgskole, Norway. Bjorn 
Oyvind Fjeld, 2004.
2 Рудолф Бултман (1884-1976 г.), немски богослов, който заедно с Карл Барт и Паул Тилих оказва силно 
влияние върху академичните протестантски среди с либерална ориентация.
3 Lausanne Covenant, документ на Движението за световна евангелизация, Лозана (вж. статията на Радо-
стин Марчев Непознатият Били Греъм, в. Зорница, бр. 3, 2018).

Един равин давал последни наста-
вле ния на своите ученици, преди да 
се пръснат по света, за да обгриж-
ват душите на евреите от диаспо-
рата. Събрал своя опит в простич-
ки съвети, опитвайки се да предпа-
зи младите равини от огорчението, 
което често помрачава младежкия 
ентусиазъм. 

„Не бързайте да градите нови 
синагоги, ако в общността няма 
поне десет семейства, на които да 
се опрете“, заръчал учителят. 

Семействата в Първа евангелска 
църква (София) са повече от десет. 
Само младите семейства с деца в 
предучилищна и училищна възраст 
тази година са двайсет и шест! 

Това е за Божия слава!
За трета поредна година през 

месец май младите семейства 
орга низираха семеен лагер във 

Ве лин град с време за поучение, 
хва ле ние и общуване. Станцията 
към Съюза на евангелските събор-
ни църкви не можа да ни побере. 
Затова ползвахме още една къща 
за гости и обещахме на нашия 
домакин Ангелина Костадинова 
догодина да направим бригада и 
да стегнем при строй ка. 
Благословен да е Господ за 
това голямо богатство!

Предните две години 
съ държаха акцент на взаи-
моотношенията в семейст-
вото и поклонението на 
Бога в домашната църква. 
Тази година погледнахме в 
друга посока: вграждането 
на семействата в местните 
църкви и служения. 

Гост говорители бяха п-р 
Иван Стоицев и съпругата 
му Катя от Пловдив. 

Децата прекараха цял ден 

в гората в търсене на съкровища из 
храстите и в Божието слово. За тях 
се грижеха група студенти от еки-
па на Агапе България и учителите 
от Неделното училище към Първа 
евангелска църква (София). Но най-
много адреналин имаше на фут-
болния турнир, където татковците 

и порасналите момчета и момиче-
та, разделени в пет отбора, се поиз-
потиха в битката за купите – най-
добър отбор, най-млад играч, най-
добър вратар, най-добър защитник 
и голмайстор на турнира. 

Благодарни сме на Бога за пре-
красното време, което ни подари! 

◙

Вие не сте вече странници 
и пришълци, а сте съгражда-
ни на светиите и членове на 
Божието семейство, понеже 
бяхте съградени върху осно-
вата на апостолите и проро-
ците, като е крайъгълен 
камък само Христос Исус, 
върху Когото всяко здание, 
стройно сглобено, расте  
за храм свят на Господа,  
в който и вие се вграждате  
в Духа за Божие обиталище. 

Ефесяни 2:19-22

Семеен лагер във Велинград 
от Елка ЗЛАТЕВА

хРОНИКА

снимка: Олег Константинов



Хиляди хора от пет града се вклю-
чиха на 9 юни в национален Поход за 
семейст вото. Музика, балони, тан-
ци и хубава българска музика изпъл-
ниха празничните шествия в София, 
Пловдив, Варна, Бургас и Русе. 

В Пловдив походът започна в 
11 часа. Там се включиха семей-
ства от Пазарджик, Асеновград 
и други общини. В София 
шествието се проведе от пл. 
„Народно събрание“ до НДК. 
Във Варна походът започна от 
Морската градина под звуците 
на националния химн.

Участниците носеха плакати с над-
писи „Само християнс ки те ценнос-
ти ще спасят Европа от саморазру-
шение“ и „Здраво се  мейство = 
здраво общест во“. В похода участ-
ваха цели семейст ва, както и млади 
двойки в сватбените им дрехи. 

Беше прочетена декларация с при-
зив към управляващите за подкрепа 

на брака и семейството, за защита 
на децата от джендър политиките и 
за създаване на условия за достоен 
живот на семействата и за насърча-
ване на раждаемостта у нас. 

В края на петте похода за семейст-
вото участниците изпяха българския 
химн и десетки балони с надпис „ЗА 
семейството от мъж и жена“ изпъл-
ниха небосклона.                                       ◙

Не някога ще настъпи, а вече проти
ча – физическа, духовна, космическа! 
– битка за нашата планета. В свое
то решително настъпление вече вър
ви и ни притиска световното Зло. Ала 
вашите телевизионни екрани и ваши
те издания са изпълнени с дежурни 
усмивки и вдигнати чаши. В радост – 
но от какво? 

Тези проницателни и предизвика-
телни думи излизат от устата на един 
голям християнин от XX век, в реч 
пред традиционното годишно събра-
ние на випускниците на Харвардския 
университет (САЩ). Писателят Алек-
сан дър Солженицин (1918-
2008 г.) получава убежище в 
Америка след дългогодиш-
ни страдания в сблъсък със 
съветския комуни стически 
режим и след принудително 
изселване от СССР в нача-
лото на 1974 г. Подобно 
на десетки милиони свои 
съ народници, той премина-
ва през месомелачката на 
сталинските лагери, в които 
пребивава общо осем годи-
ни. Първоначално е кому-
нист и смята, че Сталин 
просто е изкривил идеали-
те на Ленин. Но когато виж-
да отблизо злото с неговото 

озъбено лице, Солженицин разби-
ра заблудите си и накрая стига до 
Христовата вяра.

Преживяванията и проникновенията 
на писателя стават тъканта на негова-
та майсторска художествено-истори-
ческа сага „Архипелаг ГУЛАГ“,1 разо-
бличаваща бруталността на съветската 
власт. Един момент от епохалното му 
произведение разкрива особено ясно 
колко различна е мисълта му от само-
доволния, отдаден на удоволствията 
дух на Запада. „Благославям те, затвор, 
че си бил част от живота ми!“ Така той 
отдава дължимото на годините зад 
решетките, помогнали му да осъзнае 

духовната опасност и да намери време 
да се вслуша в Христовия глас. В една 
своя поетична творба от 1952 г. той 
изразява удивителната духовна промя-
на в живота си:

Сега, със дух, възвърнал мяра,
от живата вода обилно напоен,

о, Боже на Вселената! 
Отново имам вяра!

И с отрицателя Си беше Ти до мен.
Солженицин произнася своята Хар

вард ска реч на 8 юни 1978 г.2 Тя е 
искрен упрек към самодоволството на 
западния свят и много моменти от нея 
звучат още по-актуално днес, четири 
десетилетия по-късно. Упрекът е при-
ятелски и е отправен със загриженост. 

През призмата на своята руска кул-
тура писателят пророчески забеляз-

ва съществените слабости на западна-
та култура. За него особено драматич-
на е загубата на мъжество: „Упадъкът 
на мъжеството е може би най-порази-
телното за страничния поглед, което се 
вижда в съвременния Запад. Западният 
свят изгуби обществено мъжество... 
Този упадък на мъжеството особено 
силно се чувства сред прослойките на 
управляващите и интелектуално воде-
щите, от което и се създава усещане-
то, че обществото като цяло е загуби-
ло мъжеството си. Разбира се, запазват 
се много индивидуално мъжествени 
хора, но не те направляват живота на 

обществото... Да напомням 
ли, че упадъкът на мъжес-
твото от древността се смята 
за първия признак на края?“

По-нататък Солженицин 
ана лизира формалния юри-
дически подход, който под-
ронва моралните устои. 

„Всеки конфликт се решава 
юридически – това е висша-
та форма на решаване. Ако 
човек е прав юридически – 
нищо повече не се изисква. 
След това никой не може да 
му посочи непълната право-
та и да го склони към само-
ограничение, към отказ от 
своите права, да го моли за 
някаква жертва, безкористен 

риск... Западът в края на краищата е 
отстоял правата на човека – и даже с 
излишък, но съвсем е помътняло съз-
нанието за отговорността на човека 
пред Бога и пред обществото. В най-
последните десетилетия този юриди-
чески егоизъм на западното светоусе-
щане е окончателно достигнат – и све-
тът се оказа в жестока духовна криза и 
в политическа задънена улица. И всич-
ки технически постижения на просла-
вения Прогрес, заедно и с тези в кос-
моса, не изкупват моралната нищета, в 
която е изпаднал XX век...“

В речта на Солженицин не са поща-
дени и медиите. Той забелязва опасни 
тенденции, които днес са повсеместна 
реалност, включително и в България: 

„Повърхностността и прибързаност-
та – психическата болест на ХХ век 
– най-силно е изразена в пресата. На 
пресата е противопоказно да навлиза в 
дълбочината на проблема, това не е в 
нейната природа, тя само извлича сен-
зационни формулировки. И при все, че 
има тези качества, пресата стана първа 
сила в западните държави, превъзхож-
дайки силата на изпълнителната власт, 
на законодателната и на съдебната. А 
между другото – според какъв избира-
телен закон е избрана тя и пред кого се 
отчита? Ако в комунистическия Изток 
журналистът откровено се назнача-
ва като държавен чиновник, то кой е 
избрал западните журналисти в тяхно-
то състояние на власт? За какъв срок и 
с какви пълномощия?“

Макар че е постоянно прекъсвана от 
аплодисменти, Харвардската реч на 
големия руски писател предизвиква и 
немалко враждебни коментари в меди-
ите. „Щом е оцелял в ГУЛАГ“, мърмо-
рят критиците, „Солженицин трябва 
да е направил някакъв компромис и да 
е сключил добра сделка със съветските 
власти“. Други се питат на глас какво 
морално право има той, за да ги поу-
чава. Писателят очевидно не е изнена-
дан. Още във встъплението на своята 
реч, той изтъква: „Истината рядко бива 
сладка, а е почти винаги горчива. И 
тази горчивина не може да се избегне в 
днешната реч – но аз я изнасям не като 
противник, а като приятел“. Много 
векове по-рано мъдрият Соломон каз-
ва нещо подобно: „Удари от приятел 
са искрени, а целувките от неприятел 
– изобилни“ (Пр. 27:6).  

◙
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Историческата реч 
на Солженицин  
в Харвард

превод с допълнения
 Тодор ВЕЛЧЕВ

Солженицин изнася своята Харвардска реч (източник: pravmir.com)

хРОНИКА

Писателят Александър Солженицин (източник: www.theimaginativeconservative.org)

1 Съкращението ГУЛАГ означава на руски „Главно 
управление на лагерите“. Произведението е напи-
сано тайно между 1958 и 1968 г. и е публикувано 
за пръв път в Париж през 1973 г. Б. пр.
2 Всички цитати от речта на Солженицин са според 
изданието в сп. Християнство и култура, бр. 9, 
2008 г. Превод: Венета Домусчиева.

Поход за семейството

Снимките са заимствани от Фейсбук група, 
посветена на инициативата.


