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Не е ли това постът, който 
Аз съм избрал:
да развързваш 

несправедливите окови,
да разхлабваш връзките 

на ярема, да пускаш 
на свобода угнетените

и да счупваш всеки хомот?
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На 12 октомври 1658 г. в дво-
реца Савой в Лондон се орга-
низира двуседмичен събор на 
представители на повече от 
сто конгрегационални църкви. 
Главни организатори на събора 
са Томас Гудуин и Джон Оуен. 
Повечето от представителите са 
миряни. Възлага се на комисия 
от шестима богослови да ре-
дактира изповед на вяра, отго-
варяща на характера и изисква-
нията на тези църкви. За кратко 
време се съставя т.нар. Савойска 
декларация на вярата и Редът 
на конгрегационалните църкви в 
Англия (A Declaration of the Faith 
and Order owned and practiced 
in the Congregational Churches 
in England). По принцип тази 
декларация утвърждава уест-
минстърското богословие. Но в 
приложната част за реда са да-
дени предписания, които зася-
гат управлението на местните 
църкви, като се защитава по-ка-
тегорично тяхната автономия и 
принципът, че никаква светска 
или църковна власт не може да 
им се наложи.

В предговора към издание-
то на Савойската изповед на 
вяра (СИВ) Джон Оуен отбе-
лязва, че нейните съставители 
имат „основите на вярата (т.е. 

Уестминстърската изповед на 
вяра, б.а.), одобрена и приета и 
от двете камари на Парламента, 
[...] с чието съдържание напъл-
но сме съгласни.”1 По този на-
чин дълбоката и силна прием-
ственост на Савойската спрямо 
Уестминстърската изповед е 
изрично установена. Оуен по-
сочва и къде най-вече следва да 
се търсят различията: „Относ-
но църковния ред ние излагаме 
определени свои убеждения.” 

Трябва да се има предвид оба-
че, че в независимите конгрега-
ционални църкви ролята на из-
поведта на вяра е да дава осно-
вата за единомислие и единно 
говорене, без то да се налага по 
какъвто и да е институциона-
лен или дисциплинарен начин. 
„Всяко насилване и огранича-
ване по въпроси от този харак-
тер ги кара да израждат името 
и същността на изповедите и ги 
превръща от изповеди на вяра в 
изисквания и налагане на вяра.” 

Пастирските процеси не са просто история, 
а и богословие – не богословието на дебелите 
книги по догматика, а богословие, написано от 
самия Бог върху тъканта на живота.

Разликата между условията през 1948 г. и днес 
е очевидна. Ние можем свободно да изповядваме 
вярата си, да се събираме, да провеждаме бого-
служения и всякакви други мероприятия, да из-
даваме литература, да строим храмове и дори да 
откриваме християнски учебни заведения. С дру-
ги думи - Църквата вече не е преследвана, а прие-
мана и поне в някои случаи уважавана и търсена. 

Това, разбира се, е нещо хубаво и ние трябва да 
благодарим на Бога за възможностите, които ни се 
предоставят. В същото време се изправяме пред 
опасността да решим, че това са естествените, нор-
малните или очакваните отношения и между Църк-
ва и държава и след това да ги пазим на всяка цена.

Христос се ражда, живее и умира на кръст в 
една малка провинция, част от огромната рим-
ска държава. По това време римските импера-
тори претендират за божественост и приемат 
титли като „господ”, „бог” и „спасител,” а раж-
дането на наследник се нарича „евангелие,” 
„добра вест”. Първите християни вземат всички 
тези титли и ги свързват с възкръсналия Хрис-
тос, на Когото смятат, че принадлежат по право. 
В резултат на това са обвинени, че „те всички 
действат против указите на Цезаря, като казват, 
че имало друг цар – Исус” (Деяния 17:7). 

И наистина ранната Църква прави точно това. 
Тя говори за ново царство и нов цар, на когото 
трябва да се подчинява. Когато тази лоялност 
влиза в конфликт с изискванията на държавата, 
отговорът е: „Подобава да се покоряваме на Бога, 
а не на хора” (Деяния 5:29).

Подобно разбиране неминуемо носи в себе си 
семената на едно поне потенциално противопос-
тавяне между Църквата и държавата. Комунис-
тическото управление в България след 1945 г. 
много добре разбирало това, когато инициирало 
пастирските процеси. Само няколко десетилетия 
делят определението на апостол Павел за управ-
ника като „Божий служител за твое добро” (Римл. 
12 гл.) от пророк Йоан, който вижда римската 
държава като звяр и блудница (Откр. 13,17 гл.) и 
съвременните събития в държави като Иран, Си-
рия и Китай само потвърждават това.

Днес Христос нахлува в нашата българска дейст-
вителност в началото на XXI век, като носи ново 
царство, създава нов начин на живот и изисква нова 
вярност. Той се изправя пред политици и финансис-
ти, смъквайки от тях всякакви месиански претенции 
и изисквайки отчет за това, което правят. Обвинява 
работодатели в експлоатация. Пита за качеството на 
медицинско обслужване на хора, които нямат въз-
можност да платят допълнително. Интересува се от 
мизерията на възрастните хора, които цял живот са 
работили, за да водят накрая полугладно съществу-
ване. Той прави това чрез Църквата. 

Църквата, за да бъде наистина Христова църква, 
никога не може да си позволи лукса да пренебрег-
не етиката на Небесното царство, която е приела от 
своя Господ. Не може и да не търси как да я при-
ложи в конкретната обстановка, в която живее. На-
чинът да бъде сол и светлина е тя високо и ясно да 
нарича нещата с истинските им имена, да застава 
зад правдата и да „развързва несправедливите око-
ви, разслабва връзките на ярема, пуска на свобода 
угнетените и счупва всеки хомот” (Исая 58:6). Това 
означава, че Църквата като цяло и всеки отделен 
християнин в своята собствена специфична сфера 
са призовани да бъдат обществено активни и до-
край принципни – не за сметка на благовестието, а 
именно заради и като част от него.

Тук изобщо няма място за страх от загуба на 
„влияние” или от изпадане в немилост. Всъщ-
ност Църквата може да бъде сигурна, че в даде-
ни случаи няма да бъде харесвана и че нейното 
поведение ще провокира отрицателни реакции. 
И това съвсем не е свързано с „лоши” или „до-
бри” правителства, с политическо или икономи-
ческо ляво и дясно или с някое друго подобно 
деление. Причината за това е човешкият грях, 
който винаги и навсякъде намира проявление, 
който се противи на Христос и на който Христос 
се противи чрез своята Църква. 

Затова пастирските процеси не са само исто-
рия, а и богословие – богословие на тези нетърсе-
ни, но понякога неизбежни полярни отношения, 
богословие на нашия призив и нашата вярност, 
богословие на решенията, които вземаме като 
Църква и като отделни християни.

Радостин МАРЧЕВ 

Назад към 
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По инициатива на Обединени библей-
ски дружества (UBS) през 1993 г. в Со-
фия се създаде комисия за нов превод 
на Библията от оригиналните текстове 
– от еврейски език на Стария завет и от 
гръцки език на Новия завет

Проектът е осъществен от преводаче-
ски екип от езиковеди библеисти от Бо-
гословския факултет на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ в със-
тав: проф. д-р Николай Шиваров, проф. 
д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Иван 
Желев, проф. д-р Емил Трайчев, доц. д-р 
Ивайло Найденов, ст. преп. 
Румен Стефанов и проф. д-р 
Светлина Николова – стилист 
от Кирило-Методиевия център 
при Българската академия на 
науките. Преводният процес 
беше наблюдаван и напътстван 
от преводачески консултанти от страна 
на UBS. След 20 г. работа по превода, 
стилистична редакция и предпечатна 
подготовка през ноември 2013 г. беше от-
печатано първото издание. 

Настоящият нов превод на Библията 
е в отговор на нуждата на нашето об-
щество Божието лово да достигне до 
всички на съвременен български език. 
За разлика от съществуващите до този 
момент превод и ревизии на Библията 
в България новият превод е съобразен 
както с новите постижения на биб-
лейската наука, така и с принципите 
на функционалния превод, т.е. пред-
ставя библейското послание по начин,          

съобразен с особеностите и развитието 
на литературния български език. Това 
го прави лек и разбираем при четене. 

Представеният нов превод на Библия-
та на съвременен български език е уни-
кално по рода си явление. За първи път 
от 140 г. има превод от оригиналните 
езици, а не ревизия и редакция на по-
ранен библейски превод. Съществува-
щите до момента ревизирани издания 
– на Българско библейско дружество, 
на фондация „Библейска лига“ и на 

издателство „Верен“, са ре-
дакции на един и същ пър-
воизточник. Новият превод 
изследва оригиналните тек-
стове с помощта на най-но-
вите постижения в областта 
на библейската екзегетика, 

възползвайки се от опита и 
ресурсите на Обединените библейски 
дружества – организация, осъществи-
ла до момента в световен мащаб 1278 
превода на Новия завет, 495 на цялата 
Библия и 817 на отделни части от нея 
(Евангелия, Псалми и др.).

Преводът не следва конкретна цър-
ковно-богословска традиция, т. е. не 
е нито „православен“, нито „протес-
тантски“, а е съобразен с опита и ме-
тодологията на UBS за надконфесио-
нален библейски превод, който да се 
ползва от възможно най-широк кръг 
вярващи, а също така да е и разби-
раем и достъпен за обществеността.        



Като част от надконфесионалния 
си характер той съдържа и  некано-
ничните книги. Те са обособени в 
отделен раздел с предговор, който 
обяснява разликата между тях и ос-
таналите библейски книги. 

Разделянето на библейския текст 
на глави и стихове във вида, в който 
е познат днес, не е неделима част от 
него, но е извършено след написва-
нето му. През 1204-1205 г. еписко-
път на Кентърбъри Стефан Лангтон 
разделя текста на глави, а първият, 
който поставя номера на стиховете 
във всяка глава, е френският печатар 
Робер Етиен през 1551 г. Това раз-
деляне на глави и стихове, макар и 
несъвършено, започва да се използва 

в различни издания и преводи на 
Библията. С течение на времето то 
довежда до обособяване на отделни 
традиции в разделянето на библей-
ския текст на глави и стихове в раз-
личните християнски изповедания: 
православно, римокатолическо и 
протестантско. Като неутрално по 
отношение на конкретна църковна 
традиция в новия превод е следва-
но разделянето на глави и стихове в 
еврейския Стар завет и гръцкия Нов 
завет така, както е дадено в тексто-
критичните научни издания на Нем-
ското библейско дружество Biblica 
Hebraica Stuttgartensia и Novum 
Testamentum Grace (Nestle-Aland). 
Номерацията на главите и стихове-

те в неканоничните книги следва 
Septuaginta: Vetus Testamentym grace 
iuxta LXX interpretes, A. Rahlfs (ed.). 
В по-голяма степен има разлики в 
номерацията между новия превод 
и Синодалната Библия, особено в 
Псалмите, и само на няколко места 
с номерацията на глави и стихове в 
Цариградската Библия. Навсякъде 
различията са обозначени с бележки 
под черта. 

Текстът има тематични подзагла-
вия. Друг нов подход при предста-
вянето на оригиналната авторова 
мисъл е разделянето му на смисло-
ви параграфи, както и отделянето на 
поетичните текстове с по-различно 
оформление. Към всяка библейска 

книга, включително и към некано-
ничните, има кратко въведение, да-
ващо информация за темата и съдър-
жанието ú. Богат набор от бележки 
под черта пояснява значението на 
отделни думи или изрази, или дава 
алтернативно значение от други 
библейски ръкописи. Допълнителна 
помощ за задълбочено изучаване е 
наличието на смислови препратки, 
включително от и към неканонични-
те книги. Като помощни материали 
изданието съдържа хронологична 
таблица на времето на царете и про-
роците, юдейски календар и деноно-
щен юдейски цикъл, както и богат 
картографски материал. Изданието 
е луксозно, с корица от екокожа във 
виненочервен цвят и кутия. Под-
ходящо е както за лична употреба, 
така и като стилен подарък.

Радослав АПОСТОЛОВ 

По-съществени разлики между Савойската и 
Уестминстърската изповед могат да се открият в 
определенията за свобода на съвестта, в правата 
и задълженията на светските авторитети и по въ-
проса за църквата. Така например в Савойската 
изповед, в глава ХХІ „За християнската свобо-
да и свободата на съвестта” (която съответства 
по принцип на глава ХХ със същото заглавие в 
Уестминстърската изповед), липсва т. 4. Там тя 
гласи, че онези, които „под прикритието на хрис-
тиянската свобода се противопоставят на коя да 
е законна власт [...] била тя гражданска или цър-
ковна, всъщност се противят на Божията наред-
ба”. Очевидно конгрегационалните богослови са 
видели в тази точка опасност от прикрита рекато-
лизация на църквата и са я пропуснали. 

В главите „За гражданските власти” двете из-
поведи са смислово единодушни. Там се посоч-
ва: „Бог, върховният Господар и Цар на целия 
свят, е отредил да има граждански власти, които 
да са под Неговата власт, [...] за да защитават до-
брите и да наказват злосторниците.” И двете из-
поведи са съгласни, че на гражданските власти 
е позволено да водят война, когато тя е справед-
лива и необходима. Това съображение не пречи 
християните да приемат и упражняват функци-
ите на държавни служители. И двете изповеди 
подчертават задължението на хората да се молят 
за властта, да си плащат данъците, да изпълня-
ват законните заповеди и да зачитат авторитети-
те според съвестта си. 

Можем да установим пълно смислово съвпа-
дение по определението за Всемирната невиди-
ма църква. Тя „се състои от пълния брой на из-
браните, които са били, са и ще бъдат събрани в 
едно – под Христос като Глава на Църквата. Тя 
е невястата, Тялото и пълнотата на Онзи, Който 
изпълва всичко във всички.” Пълно смислово 
съвпадение намираме и в заявлението: „Няма 
друг глава на Църквата освен Господ Исус 
Христос. Римският папа в никакъв случай не 
може да бъде неин глава.“ 

Известни смислови различия откриваме в оп-
ределението за Всемирната видима църква. В 
Уестминстърската изповед видимата църква 
се определя като общност, която „се състои от 
всички хора по целия свят, които изповядват ис-
тинската вяра, и от техните деца, [...] а извън нея 
не съществува естествена възможност за спасе-
ние“. В Савойската изповед също се заявява, че 
Църквата се състои от избрани хора, които из-
повядват вярата, и от техните деца. Там обаче 
липсва израз, който да определя Църквата като 
място за спасение.

Тайнствата според двете изповеди са „свят 
знак и печат на Завета на благодат, установен не-
посредствено от Христос. [...] Във всяко тайнство 
съществува духовна взаимовръзка или сакрамен-
тално единство между знака и онова, което той 
изобразява – и поради това се случва названието 
и ефектите на едното да се приписват на друго-
то.“ В това изявление двата текста са абсолют-
но идентични. И двете изповеди са съгласни, че 
„тайнствата при Стария завет по същността си са 
идентични с тези при Новия”. И двете изповеди 
защитават изискването: „Трябва да се кръщават 
не само тези, които действително изповядват вяра 
в Христос и покорство пред Него, но и невръст-
ните деца на един или двама вярващи родители.”

П-р Данаил ИГНАТОВ

12. Савойската изповед на вяра БЕЛЕЖКИ ЗА РЕФОРМАЦИЯТА

Продължение от 1 стр.

Савойска декларация на вярата - заглавна страница

Джон Оуен; художник: Джон Грийнхил

Нов превод на Писанието
Продължение от 1 стр.

Минута преди да целуне булката 
си, пред озадачения поглед на вен-
чаващия ги пастир младоженецът 
Дейна Хана изважда своя смартфон 
и пуска следния туит: „Стоим пред 
олтара с @Трейси Пейдж, която 
преди две секунди ми стана жена! 
Сега ще я целуна!“ Пастирът току-
що ги е провъзгласил за съпруг и 
съпруга, но търпеливо изчаква два-
мата младоженци да променят своя 
онлайн статут. Сетне венчавката 
продължава. 

Този февруари Фейсбук навърши 
десет години. Откакто навлезе в 
ежедневието ни, най-популярната 

социална мрежа все повече модели-
ра и начина ни на поведение. Дали я 
приемаме или не – няма как да отре-
чем нейното въздействие върху на-
шата култура и дори върху начина, 
по който живее църквата ни. 

С натежало сърце трябва да призная, 
че ние, християните, невинаги се дър-
жим добре онлайн. Неща, които нико-
га не произнасяме извън Мрежата, без 
всякаква свян изписваме по виртуал-
ните си стени. Изображения, от които 
ще ни пламнат ушите в реалния свят, 
събират десетки харесвания в профи-
ла ни. Каква сол, каква светлина? 

Честно, замислете се. Нали градим 

Царството на Христос? Нали сме по-
сланици? Точно както невярващите 
хора ни наблюдават в училище, на ра-
бота, на игрището или на опашката, по 
същия начин следят и присъствието ни 
онлайн. Какво им сервираме там? 

Ето няколко препоръки, които да си 
навием на пръста, преди да отворим 
браузъра. 

ПАЗИ ИМЕТО СИ

Свръхулесненото споделяне в со-
циалните мрежи размива границите 
какво е добре да се излага и какво 
– не. Личният ви живот съвсем не 
е личен. Редовното публикуване на 

информация какво вършите и къде 
се намирате може неусетно да ви 
превърне в жертва на посегателство 
към личността ви или към имуще-
ството ви. 

Според Оксфордския речник ду-
мата на годината за 2013 г. е selfie – 
ново съществително в английския, 
означаващо автопортрет със смарт-
фон. Прекомерното споделяне на 
снимков материал на вас, на децата 
ви, на бившето ви гадже или изобщо 
на ближния ви е изкушение, заради 
което мнозина впоследствие горчи-
во съжаляват. 

В контраст на всичко това ап. Па-
вел неколкократно ни зове да живе-
ем „достойно“ (Ефес. 4:1; Фил. 1:27, 
Кол. 1:10, I Сол. 2:12) – за призва-
нието, за благовестието, за Господа. 

Седем заповеди към моето онлайн аз

Продължава на 3 стр.



През Първата световна война един английски 
бригаден адютант от армията на генерал Алънби в 
Палестина получава заповед да завземе едно укре-
пено селище. То е разположено на скалиста стръм-
нина отвъд една дълбока низина и се казва Мих-
мас. Това име се струва познато на адютанта. На 
светлината на свещ той разлиства своята Библия и 
в I Царе 13:16 прочита: „Саул, синът му Йонатан 
и людете, които се намираха с тях, седяха в Гавая 
Вениаминова, а филистимците бяха разположили 
стан в Михмас.” По-нататък Писанието разказва 
как Йонатан и неговият оръженосец, разчитайки 
на Бога, през нощта се покатерват по стръмнината 

и се провират между две остри скали – Восец и 
Сене (I Царе 14:4).

Изненадват филистимската стража, разположе-
на високо на неголямо плато. Събудени от тази 
схватка, филистимските войници допускат, че са 
обкръжени от войската на Саул. В паниката си се 
разпръскват, разбягват се и не след дълго са уни-
щожени (I Царе 14:14,16). „Така през онзи ден Гос-
под избави Израил” (I Царе 14:23). 

Адютантът съобразява, че тази скалиста тесни-
на трябва още да съществува. Той събужда коман-
дира и заедно двамата прочитат още веднъж този 
пасаж от Библията. След това изпращат патрули 
на разузнаване, които съумяват да намерят тази те-
снина. Както по времето на Саул тя се охранява от 
съвсем малко войници. Англичаните се провират 
между две остри скали. Вероятно именно това са 

Восец и Сене. Високо горе, при Михмас, на лун-
ната светлина се виждат турските войници. Тогава 
англичаните изпращат една рота войници, които 
се провират през теснината, изненадват турските 
стражи и ги избиват. Останалите турски войници 
се разбуждат от шума и хукват да бягат презглава. 
Така, досущ както филистимците по времето на 
Саул, те биват избити или пленени! 

Три хиляди години след Саул един английски ге-
нерал се доверява на Писанието и в резултат на това 
не само превзема укрепения град, но и позволява да 
се потвърди колко права е Библията и в най-малки-
те подробности! 

M

Чрез пророк Исая (1:15) Бог казва 
на израилтяните: „Даже когато при-
насяте много молитви, не искам да 
слушам.“ Защо Бог не желае да чува 
молитвите на своя избран народ? 

Отговорът е в първа глава на кни-
гата на пророк Исая. Господ пре-
дупреждава: „Ръцете ви са пълни с 
кръв“ и наставлява: „Престанете да 
вършите зло. Научете се да вършите 
добро.“ После изрежда как трябва да 
постъпват: да раздават правосъдие, 
да се застъпват за вдовицата и сира-
чето. С други думи, да не бъдат с две 
лица, с два вида поведение. В Храма 

тези хора надлежно спазват ритуали-
те и си принасят жертвите, ала през 
останалото си ежедневие нарушават 
Божия закон. Ако животът им не от-
говаря на Божиите изисквания, тога-
ва всички празници, ритуали и жерт-
воприношения нямат никаква стой-
ност. От тях няма полза. Бог ясно 
заявява: „Сит съм от всеизгаряния 
на овни и от тлъстина на угоени. Не 
принасяйте вече суетни приноси. [...] 
Не мога да търпя беззаконие заедно 
с тържествените събрания. Душата 
Ми мрази новолунията и празниците 
ви“ (Исая 1:11,14).

Тези предупреждения отнасят ли се 
за нас днес? Имаме ли и ние два вида 
поведение – едно в неделя сутрин, а 
друго през седмицата? Едно в църква-
та сред вярващите, а съвсем различ-
но – от понеделник до събота, когато 
приличаме на хората от света... Нека 
да се замислим и обстойно да прегле-
даме живота си! Да не би и за нас да 
се отнасят думите на Бога: „Не искам 
да слушам!“

Единственият начин, който Бог пре-
поръчва, за да чува молитвите ни, е 
покаянието. „Елате сега да разисква-
ме, казва Господ. Ако греховете ви са 

като мораво, ще станат бели като сняг. 
Ако са румени като червено, ще ста-
нат като бяла вълна“ (Исая 1:18). Без 
нашето покаяние, колкото и жертви да 
принасяме, Той няма да чува молит-
вите ни. Господ е категоричен в това, 
което очаква: „Измийте се, очистете 
се, отмахнете от очите Ми злото на 
делата си“ (Исая 1:16).

Само искреното покаяние и изми-
ването на греховете ни – тоест пъл-
ната сърдечна промяна у нас – може 
да възстанови отношенията ни с Бога. 
Едва тогава Той ще обърне лицето си 
към нас и ще чува нашите молитви.

К

БИБЛИЯТА Е ПРАВА И ДНЕС

КОГА БОГ НЕ ЧУВА МОЛИТВИТЕ НИ

32 .  М и х м а с

62. Не искам да слушам

Това означава простичко изявлени-
ята ни, изпълненията ни и изобра-
женията ни онлайн да подчертават 
достойнството на Христос, с чието 
име сме се нарекли. 

 НАСЪРЧАВАЙ

Социалните медии са прекрасна 
възможност да ободряваш смутени-
те и да одобряваш правдивите. Това 
не означава да заливаме стените им 
с блудкави и банални картинки, нито 
пък да принизяваме Словото до без-
вкусна „пилешка супа“ с ободрител-
ни крилати стихчета. Безогледното 
копиране на чужди проникновения 
невинаги оказва насърчително въз-
действие. 

В същото време обаче всеки би се 
зарадвал, когато му изпратите съоб-
щение, адресирано лично до него. 
Поощрителните слова имат особе-
на сила, когато са споделени между 
близки приятели. Според ап. Павел 
от устата ни (разбирай от клавиату-
рата ни) трябва да излизат само та-
кива думи, които са „за изграждане 
според нуждата, за да се принесе 
благодат на онези, които слушат“ 
(Ефес. 4:29).  

НЕДЕЙ ДА СЕ ЗЪБИШ

В различни послания и ап. Петър, и 
ап. Павел ни зоват да вършим всич-
ко, „без да роптаем“ (I Пет. 3:9; Фил. 
2:14). Мрънкането е инстинктивна 
реакция на немарливия, ленивия и 
киселия. 

Това не означава, че не бива да 
протестираме срещу неправдата. 
Но каузите, зад които заставаме, би 
следвало да стоят върху морални и 
библейски принципи. Не допускай-
те личните ви нерви да диктуват ко-
ментарите, които публикувате. 

НЕ ОПЛЮВАЙ БЛИЖНИЯ

Толкова е лесно, скрити зад мони-
тора си, да пускаме мимоходом на-
меци, с които да подбием нечие име. 
Случайна бележка, завоалирано 

мнение, унизителна фраза – бързо 
се изплъзват. А публикувате ли го в 
интернет, после дори и изтритото си 
остава. 

Щадете своите онлайн коментари. 
В своето послание ап. Яков отделя 
цяла глава, за да ни предупреди кол-
ко опасно е непремереното говорене. 
Прикритото интригантство е форма 
на пасивно-агресивна тактика. Неща, 
които не бихме казали в лицето на 
човека, спокойно подхвърляме на 

всеослушание. Според Псалом 10:7 
устата на безбожния човек са пълни 
с „проклетия, измама, потисничест-
во, [...] съсипия и зло“. 

Сравнете тези пет неща с израз-
ността на Господ Исус и контрастът 
ще ви стъписа. Според Лука хората 
всеки път са оставали удивени, слу-
шайки „благодатните думи, които 
излизаха от устата Му“ (4:22) и чу-
дейки се „на разума Му и на отгово-
рите Му“ (2:47), защото „Неговото 
слово беше с власт“ (4:32). Вместо 
хула, клюка или плюнка нека да из-
пращаме към ближния си послания, 
които ще изградят сърцето му и ще 
вдъхновят душата му.

 НЕ МАЧКАЙ ФАСОНИ

Освен ако не сте изминали стъпки-
те от Матей 18 гл. (а дори и тогава 
не е особено разумно), не е добре 
да изтипосате на публично място 
личните си пререкания. Поне двама 
новозаветни автори ни призовават 
ревностно да се стремим да градим 
мирни отношения с всички хора 
(Римл. 12:18; Евр. 12:14). Вместо да 
жилим и да жигосваме с жлъч, по-
добре да се учим да прехвърляме 

мостове, да протягаме длан, да пре-
одоляваме разстояния. Поне докол-
кото зависи от нас. 

„Това, което говорите, да бъде ви-
наги с благодат, подправено със 
сол“, ревностно ни съветва ап. 
Павел (Кол. 4:6). Забелязахте ли? 
Благодат и сол. Сърдечност плюс 
принципност. Благосклонност плюс 
взискателност. Но в никакъв случай 
не ни се дава право да хапем, да хо-
каме или да хвърляме кал.
НЕДЕЙ ДА СИ ВИРИШ НОСА

Като християни е важно да избяг-
ваме всяка проява на високомерие и 
самохвалство онлайн. Дори и да сме 

постигнали много, самодоволството 
е лош съветник. Дори и да говорим 
от опит, самонадеяността е хлъзгава 
почва. Дори и да сме се доказвали 
многократно, самолюбието е разру-
шителна краста. 

Никой не обича да общува с напер-
чени и надменни персони. Вместо 
да отблъскваме хората, с които об-
щуваме онлайн, нека да помним, че 
нашата основна отговорност е да ги 
печелим за Царството на Христос с 
кротост и страхопочитание. Ценно е 
редовно да изпитваме мотивите си, 
да пазим сърцето си и да не позволя-
ваме на егото си да краде от славата 
на Бога (вж. Пр. 11:2; 13:10). 

ИЗЛИЗАЙ ОТ МРЕЖАТА

Комуникацията в реално време не 
може да замести общуването в ре-
алния живот. Едно е да напишеш на 
нечия стена „Честит рожден ден“, но 
съвсем различно нещо е да отделиш 
час-два, за да обиколиш магазинчета 
за избор на уместен подарък. Лесно 
е да напишеш на нечия стена: „Ще 
се моля за теб“, но честно казано, в 
повечето случаи обещаната молитва 
бързо позаглъхва. Изместват я след-
ващите споделени статуси в общата 
стена на социалната мрежа. 

Вместо да се ограничавате със слу-
шане на онлайн проповеди, идната 
неделя седнете на най-предните ре-
дове в църквата и с отворена библия 
в ръка се потопете в автентично изу-
чаване на нейното послание. Вместо 
да колекционирате виртуални „ха-
ресвания“, защо по-добре не се оба-
дите на някого и не излезете на кафе 
в парка? Вместо да качвате албуми 
с кадри от последния ви празник, 
защо не изкарате снимките на хар-
тия и не поканите приятелите, за да 
ги разгледате заедно някой съботен 
следобед? 

Нека да не ограничаваме функцио-
налността на Христовото тяло само 
до компютърни контакти. Църква-
та е далеч по-богата от това (Деян. 
2:42-47; Евр. 10:24). Бог ни е дал 
изобилие от въображение и възмож-
ности да се поощряваме взаимно в 
любов и добри дела. Да се възполз-
ваме максимално от тях за Негова 
слава!

Влади РАЙЧИНОВ 

Седем заповеди към моето онлайн аз
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З А ВАС
ЖЕНИ

ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР

Непорочността е ценно качество на християн-
ския характер. Думата „непорочност“ буквално 
означава отсъствие на пороци, невинност, чисто-
та, девственост. Непорочността има широк сми-
съл на съвършена физическа, духовна и морална 
чистота. С други думи – чистота в мисли, в чув-
ства и на дело. 

Непорочност значи да се пазим от покварата 
на света и на греха. Тя означава кристално чист 
ум („ум Христов“) и сърце. В резултат чистите 
мисли и чувства правят чисто и тялото като храм 
на Светия Дух. Затова псалмопевецът се моли: 
„Очисти ме от тайните прегрешения и от гордост 
предпази слугата си. [...] Тогава ще бъда чист 

от много престъпления. Думите на устата ми и 
размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни 
пред Тебе, Господи!“ (Пс. 19:12-14).

Непорочност значи и чистосърдечни взаи-
моотношения помежду ни. Помежду ни след-
ва да подхранваме „чистосърдечна любов“ като 
братя и сестри. Апостол Павел съветва младия 
Тимотей: „Бъди на вярващите пример в слово, 
поведение, в любов, във вяра, в чистота“ (I Тим. 
4:12). На друго място той му препоръчва „да при-
ема старите жени като майки, а по-младите – като 
сестри, със съвършена чистота“ (I Тим. 5:2).

Непорочност значи още да откликваме 
на нуждите на другите. Апостол Яков пише: 
“Чисто и непорочно благочестие пред Бога е да 
преглежда човек сирачетата и вдовиците в не-
волята им и да пази себе си неопетнен от све-
та“ (1:27). Непорочността е Божие изискване, 
защото пред Него ще застане само „онзи, който 
е с чисти ръце и с непорочно сърце“ (Пс. 24:4). 
Книгата Притчи предупреждава: „Развратените 
в сърце са мерзост за Господа, а непорочните в 
пътя си са угодни пред Него“ (11:20). 

На всекиго от нас Бог казва също както на 
Авраам: „Ходи пред Мен и бъди непорочен“ (Бит. 
17:1), защото „праведните ще наследят земята 

и непорочните ще останат в нея“ (Пр. 2:21) 
и „тяхното наследство ще бъде до века“ (Пс. 
37:18). 

Непорочността е част от святостта, част от 
характера на Бога. Ние сами не можем да ста-
нем непорочни. Само Исус може да ни направи. 
„Вас, които по разположение бяхте врагове в 
злите си дела, Той примири сега чрез Негова-
та смърт в плътското Му тяло, да ви представи 
пред себе си святи, непорочни и безупречни“ 
(Кол. 1:21-22). 

Ако искаме да приличаме на Исус, трябва да се 
молим Бог да ни помага да изграждаме качест-
вото непорочност в нашия християнски харак-
тер. Непорочността сякаш е качество, което ние, 
жените, разбираме особено добре. В съзнанието 
ни изпъква представата за морална чистота. 

Нека позволим на Бога повече да работи върху 
нас, за да усъвършенстваме своя християнски 
характер, като изобилно прибавяме това ценно 
качество – непорочността! 

Честито Благовещение, мили сестри! 
ЦМ
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На края на селото Ески Хисар има 
табела Лаодикия. Един самотен път 
ни отвежда до два стадиона. Самот-
ни, изоставени, но много запазени, 
макар че нищо не е реставрирано. Те 
са единственото веществено доказа-
телство за славата на Лаодикия. За-
ставаме в амфитеатъра и един пастир 
започва да чете Откровение 3:14-22:

 
„До ангела на лаодикийската църк-

ва пиши: „Това казва Амин, верният 
и истинен свидетел, началото на 
Божието творение.“ 

На еврейски думата „амин“ е при-
лагателно. То означава верен, спра-
ведлив, непроменяем, достоен за до-
верие. В Стария завет се употребява 
често. В Числа 5:22 Бог дава инструк-
ции как да постъпят, ако в някое се-
мейство се яви ревност. След като 
свещеникът направи необходимото 
и изрече съответната клетва, жената 
трябва да каже „Амин, амин!“ (Вярно 
е, така да бъде!). 

В Неемия 5:13, когато свещеникът 
заклева хората да върнат на братята 
си това, което са им взели, народът 
казва „Амин!“ – така да бъде! Същата 
употреба срещаме и в Псалом 106:48, 
Второзаконие 27:15-26 и др. В Новия 
завет думата се използва в края на мо-
литвите. Един се моли, а сетне всички 
казват: „Амин!“ Така останалите изра-
зяват съгласие с казаното и стават съп-
ричастни с молитвата на молещия се. 

В Лаодикия основното езическо бо-
жество се е наричало Мин. Буквата 
„а“ е представка за отрицание. Мора-
лен – аморален. Така бог МИН (не-
съществуващо божество) се противо-
поставя с АМИН (истинният, верен 
Бог). В нашия текст Христос нарича 
себе си „Амин“ и се определя като ис-
тинен и верен свидетел, който е начи-
нател на всичко, което Бог е създал.

За църквата в Лаодикия няма какво 
добро да се каже. Затова обръщението 
не започва с похвала както при дру-
гите църкви. В началото на писмото 
стои „Амин“ – тоест още тук се ут-
върждава истинността на онова, кое-
то ще се каже. Още тук се подчертава 
авторитетът на Господ Исус Христос. 

„Зная твоите дела, че не си нито 
студен, нито горещ.“ Това означава, 

че получателят на писмото е равноду-
шен, безразличен. „О, да беше студен 
или горещ!“ Ако бе горещ, щеше да е 
добре! Ако бе студен, може би щеше 
да осъзнае състоянието си. Вероятно 
получателят си мисли, че щом не е сту-
ден, значи състоянието му е добро. Ала 
Христос му казва, че след като не е го-
рещ, той не е такъв, какъвто трябва. 

„Понеже си хладък, нито студен, 
нито горещ – ще те изплюя из ус-
тата си“ (16 ст.). 

Какво значи „хладък“? Нито е без-
божник, нито е истински християнин. 
Не отрича Бога, но не се е покаял за 
греховете си. Не е новороден, не е 
подчинен напълно на Христос. Може 
би е само неделен християнин, посе-
щава църквата, но не живее според 
Божието слово. Християнин с разде-
лено сърце към Бога и към света. Хла-
дък значи неутрален. В Христос оба-
че няма място за неутралитет. Хрис-
тос казва: „Който не събира с Мен, 
той разпилява“ (Лука 11:23). Имен-
но затова той отправя това сериозно       

предупреждение: „Ще те изплюя 
от устата си.“ Няма да си Мое чадо. 
Няма да ходатайствам 
за теб. Ти не можеш да 
бъдеш с Мен в Моето 
обиталище. 

„Kазваш: „Богат 
съм, забогатях и ня-
мам нужда от нищо“, 
а не знаеш, че си ока-
ян, беден, сляп и гол“ 
(17 ст.). 

Лаодикия е бил богат 
град. Отглеждали са 
специална порода овце, 
чиято вълна е имала 
тъмно виолетов цвят, 
което я е правело ценна 
и много търсена. Про-
извеждали са специа-
лен вид туника, нарече-
на „тримата“ – рядка и 
търсена търговска сто-
ка. Имало е и добре раз-
вита школа по фармаце-
втика. Тези места са се 
славели и с мехлема за 

слаби и болни очи, за което говори в 
писмото си Исус. 

Жителите са били изключително 
богати и затова са смятали, че не се 

нуждаят от помощта 
нито на хората, нито 
на Бога. Църквата 
в Лаодикия е била 
доста задоволена. 
Носела е типичните 
черти на своя град. 
Гордеела се е със 
своето богатство, 
слава и почит. Явно 
не е имала време 
за духовните неща. 
Явно са забравили, 
че материалните 
неща остават тук, 
на земята. С тях не 
можем да отидем на 
небето. Ако тук не 
събираме съкрови-
ща за небето, там ще 
се намерим окаяни 
сиромаси, слепи, 
голи. Но ако тук ин-
вестираме в духов-
ни неща, тогава пло-
дът там ще е богат и 
благодатен.

Цвете 
КУЛИЧЕВА

12. ДО СЕДЕМТЕ ЦЪРКВИ ОТ ОТКРОВЕНИЕ
Лаодикия

Непорочност

Снимка:  
Стивън Брамър



През 1948 г., когато сталински-
ят режим скалъпва първия про-
цес срещу българските евангелски 
пастири, обявени за американски 
шпиони и предатели на България, 
пастир Васил Зяпков, един от глав-
ните обвиняеми, е начело на Първа 
евангелска църква в София и ре-
лигиозен представител на всички 
евангелски църкви у нас.  Оклеве-
тен и оплют, морално и физически 

изтезаван, запла-
шен със смъртно 
наказание, той 
получава дожи-
вотна присъда, а 
семейството му 
за 24 часа е из-
селено от София  
и подложено на 
жесток психиче-
ски тормоз. 

След 13 години 
обикаляне по за-
творите, в един от 
които е в обща ки-
лия с п-р Здравко 

Безлов, който се гри-
жи за него като за бо-
лен баща, през 1961 г. 
Зяпков е „помилван“ 
поради „тежко заболя-
ване“, но не му е разре-
шено да остане в София 
или Пловдив.

Веднага след излизане-
то си от затвора п-р Зяпков 

поема с присъщата си енергия, вяра 
и отговорност пастирското слу-
жение в църквата в с. Поповица, 
Пловдивско. Там прекарва цели 15 
години, изпълнени до последния 
му дъх с любов към Бога, живота и 
хората. Умира внезапно на 12 април 
1976 г. почти сляп, но с бодър дух. 
На надгробната му плоча е напи-
сано: „На този свят доброто сях 
и Твой работник, Боже, бях. Тук 
носех тежък кръст до край. Там - 
Твойта правда ми въздай!” 

Милена ТЕМКОВА

Пастир 
Васил Зяпков

Изминаха 65 години от първия 
процес срещу евангелските „пас-
тири шпиони“, за който днес не се 
пише много. Този процес е срамен 
момент в историята на българското 
правораздаване, но ние сме длъжни 
да помним преживяното.

На 25 февруари 1949 г., в 8:45 ч., 
Софийски областен съд започва про-
цеса срещу петнадесет евангелски 
пастири. Това са Васил Георгиев Зя-
пков, Янко Николов Иванов, Никола 
Михайлов Наумов, Георги Николов 
Чернев, Ламбри Маринов Мишков, 
Георги Николов Васев, Иван Анге-
лов Станкулов, Захари Спасов Рай-
чев, Митко Матеев Димитров, Ха-
ралан Иванов Попов, Александър 
Георгиев Захариев, Ладин Иванов 
Попов, Здравко Стефанов Безлов, 
Йончо Николов Дрянов, Ангел Ге-
оргиев Динов. Всички те са активни 
пастири от четири деноминации – 
съборни църкви, методистки църк-
ви, петдесятни църкви и баптистки 
църкви, членуващи в Обединени 
евангелски църкви (ОЕЦ).

Делото е под номер 248, а раз-
глеждането му продължава двана-
десет дни до 8 март 1949 г. Гледа 
се от състав на Софийски облас-
тен съд с председател Константин 
Инджиев и членове Лука Лулчев и 
Вельо Джевизов. Обвинението се 
поддържа от главния прокурор на 
НР България Димитър Георгиев и 
прокурора при Софийска областна 
прокуратура Тодор Цаков.

Голямата зала на Съдебната па-
лата е препълнена. Освен близки-
те на подсъдимите тук присъстват 
и представители на българския и 
чуждестранния печат и аташета по 
печата при чуждите легации в Со-
фия. По делото са призовани над 
сто свидетели на обвинението и 
защитата. Подсъдимите са защита-
вани от 16 адвокати.

Според подготвения сценарий с 
разпитите на подсъдимите и свиде-
телите се създава впечатлението, че 
наред с проповядването на Божието 
слово се е извършвал и шпионаж –  
т.е. събирани са сведения за чужди-
те разузнавания в България. 

Присъдата се прочита в тържест-
вената зала на Съдебната палата. 
Подсъдимите Васил Зяпков, Янко 
Иванов, Никола Наумов, Георги 
Чернев са осъдени на доживотен 
строг тъмничен затвор и трябва да 
заплатят по един милион лева. Под-
съдимите Ламбри Мишков, Георги 
Васев, Харалан Попов и Здравко 

Безлов получават присъда от 15 го-
дини строг тъмничен затвор, глоба 
от по 250 000 лв. и лишаване от пра-
ва за 15 г. Следват Йончо Николов 
Дрянов, Иван Ангелов Станкулов, 
Захари Спасов Райчев, които се ос-
ъждат на 10 години строг тъмни-
чен затвор, глоба и конфискация на 
имуществото им в размер на по 150 
000 лв. По-малки присъди получа-
ват Митко Димитров – шест годи-
ни строг тъмничен затвор; Ладин 
Попов – пет години строг тъмничен 
затвор и глоба от 4 млн. лв.; Ангел 
Динов и Александър Захариев по 
една година строг тъмничен затвор 
и глоба от 10 000 лв.

Така се привежда в действие реше-
нието на Политбюро за провеждане 
на открит процес за заклеймяване на 
империализма, гонение на христия-
ните и унищожаване на Църквата в 
България. Всичко това е елемент от 
ужасите на провежданата от кому-
нистите политика за „диктатура на 
пролетариата“. Лансираната версия 
за изградена шпионска мрежа от 
действащите пастири се прилага и 
при втория процес, открит на 5 юли 
1949 г. срещу 11 души. Решението 
на Политбюро за организиране на 
четири процеса срещу евангелските 
водачи е осъществено. През 1979 г. 
се провежда още един процес срещу 
шестима вярващи от Петдесятната 
църква с нов сценарий – обвинение 
във валутни престъпления. 

Но върхът на наглостта е проце-
сът през 1985 г. срещу пастирите 
Христо и Димитър Куличеви. Цел-
та е тяхното отстраняване, за да 
може Държавна сигурност да по-
стави свой агент като председател 
на Евангелските съборни църкви и 
пастир на Първа евангелска църк-
ва. Братя Куличеви преминават през 
следствие, съд, затвор и изселване. 
Техният девиз на служение на Бога 
през цялото време е един и същ: 
„Бъди верен до смърт и ще ти дам 
венеца на живота“ (Откр. 2:10).

В тоталната война срещу христи-
янството през 1952 г. комунистите 
провеждат и шест процеса с над 40 
подсъдими от Католическата църк-
ва. Осъдени на смърт чрез разстрел 
са Камен Вичев Йонков, Павел Йо-
зов Джиджев, Йозафат Андреев 
Шишков и д-р Евгени Ливиджов 
Босилков. Тези процеси не остават 
незабелязани от обществеността и в 
чужбина.

Напълно ясно си спомням събити-
ята след Девети септември. Растях в 

евангелска среда. Посещавах църк-
вата „Д-р Лонг“, а след арестите – 
Първа евангелска църква. Моите 
близки бяха жертва на репресии. Ко-
мунистите предприемаха действия 
за смазване и физическо унищожа-
ване на всички, които не им се ха-
ресваха. Хиляди изчезваха без съд и 
присъда – пребивани и изтезавани в 
килиите на ДС или изпращани с го-
дини в концлагери. Оцелелите оста-
ваха извън обществото – без работа, 
смазвани и преследвани.

Как бе подготвен първият процес 
срещу пастирите? Ще представя 
само два примера.

Пастир Янко Иванов 
(суперинтендент на Методист-

ката църква в България)

След 9 септември 1944 г. семей-
ството му е изселено извън София в 
с. Долни Дъбник, Плевенско, а той 
изчезва в килиите на ДС. Там го из-
мъчват. Държат го прав само на един 
здрав крак (другият крак от детски 
години е свит в коляното от скъсани 
сухожилия) повече от три седмици, 
без да му позволяват да заспива. За 
тези ужасни техники на инквизиция 
Стефан Бочев пише: „Краката ста-
ват като кюнци, пълни със съсирена 
кръв, които се напукват и се покри-
ват с трудно зарастващи рани. [...] 
Пастир Иванов го превръщат в жив 
труп, който допълнително биели.“ 
Така Янко Иванов е докаран до със-
тояние на съгласие с направените му 
обвинения в шпионаж и е принуден 
да подпише „самопризнания“. Ос-
вобождават го през октомври 1962 г. 
Три месеца след това той умира.

Пастир Здравко Безлов

Той е най-младият подсъдим – 
само на 28 години. През 1943 г. 
завършва с отличие духовна семи-
нария в Германия и се завръща в 
България. С идването на комунис-
тическия режим п-р Безлов е свален 
от амвона на църквата „Д-р Лонг“ и 
така започва неговият мъченически 
път през килиите на ДС, през лаге-
ри, каменовъглени мини и каменни 
кариери. Веднъж той сподели пред 
мен: „На лагер съм и знаеш ли, при 
неизпълнение на нормата освен боя 
с тояга, как се чувстваш да спиш в 
ямата, пълна с кал.“ След тринаде-
сет и половина години п-р Безлов е 
освободен, но властите продължават 
да го преследват и той губи  работа 

като бивш политически затворник. 
След 10 ноември 1989 г. наполови-
на парализираният п-р Безлов ор-
ганизира дейността на Методист-
ката църква в България и възстано-
вяването на църквата „Д-р Лонг“. 
През 1992 г. Световният съвет на 
Методистките църкви му присъж-
да Награда за мир. Цялата сума от 

наградата той внася във Фонд „Ор-
ган“ към църката „Д-р Лонг“. На 26 
февруари 1993 г. 72-годишният п-р 
Безлов получава втори масивен ин-
фаркт и Бог го прибра.

Има още примери как „народна-
та власт“ можеше чрез мъчения да 
превърне в шпионин всеки неудо-
бен гражданин. През онези години 
семейството ни беше в постоянна 
молитва.

Напълно приемам мнението на п-р 
Христо Куличев, изразено в книгата 
На свобода в затвора, че „комуни-
змът е най-висшата и пълна изява 
на сатанизма, въплътил в себе си 
лукавството, лицемерието и наси-
лието“. Всички видяхме как онези 
„другари“, които вдигаха ръка сре-
щу Божиите служители и Църквата 
и твърдяха, че до 2000 г. ще са лик-
видирали всички църкви, нямат бъ-
деще нито тук на земята, нито във 
вечността.

Павел ВАСИЛЕВ  

Партията срещу Църквата
Първият процес срещу евангелските пастири

Пастир Здравко Безлов

Заглавието е заимствано от кни-
гата на п-р Христо Куличев „Про-
цесите“ (2012).

П-р Зяпков няколко ме-
сеца преди арестуването 
му 1948 г. Снимка: личен 
архив



Забраната за кръста е категорична 
и повсеместна. Атеистичната власт е 
издала указ за премахване на всякак-
ви християнски символи от общест-
вени сгради. Пет години по-рано в 
следвоенна Полша се е установил 
безкомпромисен комунистически ре-
жим. Въпреки че девет от всеки десет 
поляци се определят като католици, 
новото просъветско правителство из-
дава изрично разпореждане кръсто-
вете да се свалят от всички публични 
места. Това става през 1950 г. 

Със зараждането на гражданските 
движения за солидарност три десе-
тилетия по-късно кръстовете започ-
ват да се връщат по своите места. 
Режимът веднага съзира в това реак-
ция и заплаха. На всички е ясно, че 
със своите проповеди за покорство 
пред Създателя на света Църквата 
веднага се превръща в най-страш-
ния „враг на народа“ (извинете, на 
комунизма). Властите имат основа-
ние да треперят. 

През осемдесет и трета папа Йоан 
Павел II идва на визита в родина-
та си. Милиони поляци излизат и се 
включват в публични богослужения. 
Въпреки това властите не са готови 
да отстъпят. За пореден път се издава 

директива нито един кръст да не бъде 
оставен на обществено здание. 

Директивата се изпълнява от едно-
единствено училище. Всички останали 
непреклонно твърдят, че училищата 

принадлежат на Полша, а поляците 
са католици. „Без Кръста няма Пол-
ша“, изтъква на глас един свещеник 
и подчертава, че комунистите владеят   

страната по-малко от 40 години, а 
християнската вяра присъства тук 
вече цяло хилядолетие. Никой не 
посяга на кръстовете. 

В селскостопанския колеж „Ста-
нислав Сташиц“ две трети от студен-

тите се организират в седяща стачка. 
Възмущението им е срещу отстраня-
ването на седемте кръста от сгради-
те на университета. За броени дни 
хиляди студенти от цяла Полша се 
включват към техния протест. Така 
8 март 1984 г. остава в историята 
с масовите демонстрации на три             
хиляди млади хора, високо вдигнали 

кръстове над главите си. Гледката е 
паметна, а посланието е изпълнено 
със смелост, сила и вяра. 

Представители на режима дълго 
време подмолно изнудват родите-
лите на студенти от „Сташиц“ да 
подпишат декларация, че колежът 
е светска институция. Отправят се 
заплахи, че без такъв подпис децата 
им няма изобщо да се дипломират. 
Родителите обаче не се поддават на 
заканите и категорично застават зад 
студентския протест. 

В крайна сметка високото напреже-
ние принуждава властите да отстъ-
пят. Полицейските сили се изтеглят 
от селскостопанския колеж. Въпре-
ки че официално забраната остава в 
сила, на все повече обществени сгра-
ди се връщат някогашните кръстове. 
Още преди рухването на комунисти-
ческия режим в класните стаи вече 
открито се внасят и се четат библии. 
На много места се провеждат откри-
ти молебени и богослужения.  

По този начин на Осми март през 
онази по оруелски символична 1984 
година смелата вяра на земеделски-
те студенти възстановява не само 
една историческа несправедливост, 
но и вдъхновява цялата полска на-
ция да се върне към своите устои и 
да издигне Кръста високо над Пе-
толъчката. Влади РАЙЧИНОВ 

Бележка на редакцията: 
Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в хрис-

тиянската история. По материали от Christianity.com.

Полският Осми март ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ В ХРИСТИЯНСКАТА ИСТОРИЯ

и протестът на земеделските студенти

Днес са на мода всевъзможни 
„конспиративни теории“. Те наби-
рат привърженици най-вече сред 
хора, които познават слабо истори-
ята и не разбират достатъчно  ис-
торическите процеси. Но понякога, 
отнесена към отделни страни и пе-
риоди, една „конспиративна теория“ 
може да се окаже твърде близка до 
реалността. Като пример можем да 
посочим събитията в България след 
9.IX.1944 г. За всеки непредубеден 
изследовател на добилите публич-
ност огромно количество факти, 
документи и спомени на очевидци 
е ясно, че налагането на комунисти-
ческия режим в България не е било 
резултат от революция или народно 
движение, а от внимателно разрабо-
тен план, хладнокръвно осъществен 
от една конспиративна организация 
– Българската комунистическа пар-
тия (БКП). Като всички убийства, 
жестокости, съдебни и извънсъдеб-
ни репресии са били част от лукав 
замисъл за духовно, икономическо 
и политическо заробване на страна-
та. Пастирските процеси от 1949 г. 
са наглед малък, но твърде показа-
телен епизод от този план. Защото 
окончателно демаскират неговата 
сатанинска същност. Днес, 65 го-
дини по-късно, е особено важно да 
ги осмислим в техния исторически 
контекст.

Първи епизод от плана за заробване 
на страната е завземането на власт-
та от БКП. Това става чрез преврат 
срещу демократично правителство и 
с решаващата помощ на Съветския 
съюз, който окупира България, въпре-
ки че тя не е воювала с него, а нем-
ските войски вече са се изтеглили от 
страната. За да се маскира превратът 

като акт на „антифашистка борба“, 
БКП влиза в съюз с леви полити-
чески партии, наречен Отечествен 
фронт (ОФ) по подобие на сходни де-
мократични блокове в европейските 
държави. По този начин трябва да се 
заблудят западните съюзници от ан-
тихитлеристката коалиция, че в Бъл-
гария текат естествени процеси на де-
мократизиране, като преодоляване на 
наследството от войната. Твърде ско-
ро ОФ е превзет отвътре от комуни-
стите, а несъгласните ръководители 
на съдружните партии са изпратени 
в концентрационен лагер или затвор.

Същевременно под управлението 
на ОФ, в рамките на няколко годи-
ни, се извършва небивал по мащаби 
погром над политическия, стопан-
ския и интелектуалния елит на Бъл-
гария. Още в първите няколко сед-
мици след преврата на 9.IX.1944 г. 
в цялата страна и особено в малките 
градове и селата са избити около 30 
000 души, чиято единствена „вина“ 
е, че са били будни, образовани и/
или предприемчиви. (Като правило 
сред тях са били кметът, местният 
свещеник, търговецът, учителят.) На 
тази саморазправа впоследствие се 
придава законова форма чрез т.нар. 
Народен съд – специални съдилища, 
които са получавали предварителна 
„квота“ от властта колко души да 
осъдят на смърт. Освен че осъжда 
посмъртно вече избити лица, На-
родният съд унищожава през 1945 г. 
практически всички високообразова-
ни ръководни кадри на България. А 
на по-ниско ниво, в университетите 
и по месторабота, се извършват по-
головни „чистки“ на хора, несподе-
лящи комунистическата идеология 
и неспособни на пълно послушание 

спрямо режима. Те се изпращат в 
затвори или в набързо създадените 
по места концентрационни лагери. 
Обезглавена и подложена на систе-
матичен държавен терор, страната 
бързо се превръща в огромен затвор, 
където царства страхът.

Следваща стъпка за заробване на 
българския народ и превръщането 
му в послушно стадо на режима е 
отнемането на лична собственост. 
Високата и средната класа по гра-
довете е съкрушена чрез Закона за 
национализацията (декември 1947 
г.), като губи фабрики, предприятия, 
работилници, магазини, а в ред слу-
чаи – и жилища. Паралелно с това 
върви насилствена колективизация 
на земеделските земи, която нанася 
тежък, впоследствие оказал се фата-
лен удар върху българското село, къ-
дето към онзи момент са живели 80% 
от нашия народ. Лишени от средства 
за препитание и от житейска перс-
пектива, по-младите хора напускат 
завинаги селата, за да търсят работа 
в града. Насила се създава зависим 
от властта градски „пролетариат“, 
обитаващ новостроящите се панелни 
кошери в покрайнините на големите 
градове, а селата бавно започват да 
агонизират, за да стигнат до пълното 
обезлюдяване и запустяване, което 
наблюдаваме днес. 

Неограничена власт, унищожаване 
на елита, обсебване на средствата за 
производство, тотален контрол над 
зависимо и изплашено население – 
всички точки от плана методично 
се осъществяват за забележително 
кратко време. Режимът има всич-
ки политически основания да бъде 
спокоен. Но БКП не се примирява 
с тези успехи. Защото комунизмът е 

квазирелигиозна идеология и край-
ната му цел е още по-зловеща – не 
само да овладее тялото на човека, но 
да обсеби и душата му. Вярващите 
хора, чийто Господ и върховен Авто-
ритет е Христос, по определение не 
могат да бъдат манипулирани и до-
ведени до такова жалко духовно със-
тояние. Ето защо Църквата се явява 
най-голямата пречка пред пълното 
тържество на комунизма. И наистина 
тя понася тежки удари още в първите 
месеци на диктатурата, когато падат 
в жертва немалко православни све-
щеници. 

Разправата с Евангелската и Като-
лическата църква обаче се отлага за 
по-подходящ момент. Известни са 
връзките на тези общности със запад-
ните държави, а в България постоян-
но пребивават висши представители 
на Съюзническа контролна комисия 
(СКК), сформирана от страните-побе-
дителки във Втората световна война. 
По указания от Москва БКП лицемер-
но се въздържа от враждебни дейст-
вия спрямо евангелските църкви. Но 
когато се сключват Парижките мир-
ни договори (15.IX.1947 г.) и всички 
представители на СКК напускат стра-
ната, комунистическата власт дава 
ход на подготвените гонения. Прове-
дените процеси срещу евангелските 
водачи стриктно  и внимателно след-
ват решенията, приети на тайно засе-
дание на Политбюро (управителния 
орган на БКП).  

Заедно с процесите срещу вода-
чите на Католическата църква (1952 
г.) процесите срещу евангелските 
духовни служители са последната 
брънка от плана за заробване на стра-
ната и за ликвидиране на всяко огни-
ще на свободна мисъл. Над България 
се спуска дълга духовна нощ...

Тодор ВЕЛЧЕВ 
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