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Защо търсите живия 

между мъртвите? 

Няма го тук. 

Възкръсна.
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Отново Бог ни дари с благодатната 
възможност да придружим Неговия 
Син в последните дни от земния 
Му живот, да чуем свидетелствата 
за Неговите страдания и смърт и да 
се зарадваме на вестта за славното 
Му възкресение. Да се зарадваме, 
спомняйки си, че радостта в Госпо-
да е нашата сила (Неем. 8:10). 

Няма нищо по-тъжно от християн-
ство, на което е чужда тази радост. 
Християнство, което не се радва, не 
вярва във възкресението на Госпо-
да, не живее в светлината на Него-
вото присъствие, не се наслаждава 
на Неговото най-близко общение. 
Християните, които не се радват, са 
най-много за съжаление от всички 
човеци (I Кор. 15:19). Радостта в 
Господа е естествен плод на вярата 
във възкресението на Божия Син. 
Тя е начин на живот за тези, които 
обичат Господа „с цялото си сър-
це, с цялата си душа, с всичката си 
сила и всичкия си ум, и ближния си 
както себе си“ (Лука 10:27). 

Радостта в Господа е винаги въз-
кресенска радост. Тя извира от 
твърдата увереност, че Исус Хрис-
тос е с нас и споделя неволите и 
радостите на собствения ни живот. 
Тя се подхранва от действието на 
Христовия Дух, Който непрестанно 
ни напомня думите на Спасителя и 
ни дава сили да следваме Неговите 
стъпки. Тя винаги празнува истин-
ността на Неговото обещание: „Аз 
съм с вас през всички дни до свър-
шека на века“ (Мат. 28:20). 

Такова разбиране за християн-
ството имат първите Христови 
ученици. Няма как да не се сетим 
най-напред за призива на апостол 
Павел: „Радвайте се всякога в Гос-
пода! Пак ви казвам: Радвайте се!“ 
(Фил. 4:4). Защо е толкова настой-
чив апостолът на езичниците? 

Христовите ученици са радостни 
хора. Те се радват заради победата на 
Христос, за Божията победа в Хрис-
тос. Тази радост е възвестена още с 
раждането на Божия Син в плът: „Не 
бойте се, защото, ето, благовестявам 
ви голяма радост, която ще бъде за 
всички човеци“ (Лука 2:10). Когато 
Христос се възнася на небето, учени-
ците Му се покланят и се завръщат 
в Ерусалим „с голяма радост“ (Лука 
24:52). Когато Филип проповядва 

и извършва знамения в Самария, а 
„нечистите духове, като викаха със 
силен глас, излизаха от мнозина, об-
ладани от тях; и мнозина парализи-
рани и куци бяха изцелени“, тогава 
сред народа настъпва „голяма ра-
дост“ (Деян. 8:7-8). Павел и Варнава 
доставят „голяма радост“ на всички 
братя във Финикия и Самария, когато 

им разказват за обръщението на езич-
ниците (Деян. 15:3). Апостол Яков 
уверява своите читатели, че трябва 
да го смятат за „голяма радост“, кога-
то попадат в разни изпитания (Яков 
1:2). Апостол Йоан ни казва, че за 
него няма по-голяма радост от това, 
да знае, че неговите чада пребъдват в 
истината (III Йоан 4 ст.).  

Такъв е примерът на първите хрис-
тияни. Те са хора не просто на ра-
достта, а на „голямата радост“, 
която препълва сърцата, избликва 
в благодарение и вика като децата 
в деня на тържественото влизане 
на Господа в Ерусалим: „Осанна на 
Давидовия Син! Благословен, който 
иде в Господнето име!“ 

Белегът на истинските християни 
е умението да се радват. Нека да 
добавим, за истинските християни 
е характерно това, че умеят истин-
ски, от все сърце да празнуват при-
шествието и присъствието на Този, 
Когото признават за Господ и Цар 
на своя живот. Тук, естествено, не 
става дума за някакво повърхност-
но, лековато или плитко чувство. 
Говорим именно за радост, за голя-
мата радост от това, че Този, който 
влиза през портите на сърцата ни, 
за да бъде с нас и да сподели нашия 
живот, е Божият Син. С радост ние 
приветстваме Неговото победно 
шествие, което води към Голгота, 
защото страданията Му, спасител-
ното Му самопонижение, пролятата 
кръв са цената на новия живот, кой-
то чрез действието 
на Свeтия Дух се 
простира върху 
всички измерения 
на нашето същест-
вуване. Да, тази 
радост не може да 
бъде повърхност-
на, защото изви-
ра от знанието, че 
сме купени с цена, 
която само Бог би   

могъл да плати. Да, ние празнува-
ме, защото предвкусваме пълнота-
та на живота в условията на този 
паднал свят. Празнуваме победата, 
която Христос е извоювал за нас, 
преминавайки преди това през пре-
дателството, отхвърлянето, пору-
ганието, унижението, изтезанията, 
човешкия съд и смъртта.

Позната ли ни е тази голяма радост, 
за която говорят апостолите? Дали 
пък не е поизбледняла у повечето от 
нас? На какво се дължи този дефицит 
на радост, това неумение да празну-
ваме? Със сигурност не се дължи 
само на темперамента ни. Ако вяр-
ваме във всичко, което Писанието ни 
казва за Христос и Неговата кръстна 
смърт, ако вярваме в Неговото Въз-
кресение, постоянно присъствие в 
Неговото Тяло Църквата, ако вярва-
ме, че Божията любов е изляна в сър-
цата ни чрез дадения ни Свeти Дух, 
то радостта ще блика в сърцата ни. 

Ако вярваме... Да, именно, ако 
вярваме. Ако вярваме с вярата, коя-
то е въплътена в живота ни, която е 
плът от плътта ни и кръв от кръвта 
ни. Вярата, която е не просто и само 
убеждения, познаване на библейския 
текст и на основните християнски 
истини. Вярата ни се нуждае от об-
новление, от преосмисляне, от задъл-
бочаване. Нужно е и ние като бащата 
на обладаното дете да извикаме към 
Бога: „Вярвам, Господи! Помогни на 
моето неверие“ (Марк 9:24).

Бог няма да остане безучастен към 
този вик. Той ще обнови и ще утвър-
ди вярата ни, ще върне радостта от 
спасението ни, ще ни направи хора, 
които умеят да празнуват присъст-
вието на възкръсналия Христос в 
собствения си живот, за да бъде ра-
достта ни, възкресенската ни радост, 
наистина пълна. 

П-р Даниел ТОПАЛСКИ

Възкресенска радост

Призрачните станции 

Цели 28 години три спирки на бер-
линското метро остават безлюдни. 
Въпреки че са част от мрежата на 
Западен Берлин, те се озовават на 
източна територия при издигане-
то на Стената. Светът ги познава 
като Geisterbahnhöfe, „Призрачните 
станции“. При преминаване оттам 
западните влакчета намаляват ско-
рост, но не спират. Станциите са 
оградени с бодлива тел и запечата-
ни с бетонни блокове. 

Отгоре над тях 140-километровата 
Стена неусетно се превръща в пар-
лива метафора за безумните разде-
лителни линии, които хората чертаят 
помежду си. Запад и Изток. Първи 
свят, Втори свят, Трети свят. Бели сре-
щу цветни. Начетени срещу неуки. 
Карикатуристи срещу мюсюлмани. 

Впрочем Църквата, Христовото 
единно тяло, също знае как да изди-
га свои вътрешни стени. Делим се 
на млади и възрастни. Обвиняваме 
се в назадничавост и в модернизъм. 
Строим си отделни църкви за бъл-
гари, за роми, за бежанци. Сгушени 
зад зидовете на деноминационните 
укрепления, цъкаме с език срещу 
останалите. Разпределяме си столо-
вете в храма според парите ни, спо-
ред пола ни, според дрехите ни. 

В Откровение 12:10 Сатана е на-
речен „клеветник“. Думата в ориги-
налния език е κατήγωρ, „обвинител“. 
Оттам е коренът на глагола „катего-
ризирам“. Всеки път, когато сочим с 
пръст различните, ние ги обвинява-
ме в несходство. Осъждаме ги за раз-
ликите. Разграничаваме се от тях – и 
от Христос (Мат. 25:45).

Точно както сторихме през онзи 
прокобен петък. Обвинихме („ка-
тегоризирахме“) Исус, че се прави 
на Христос (Лука 23:2). Изисках-
ме екзекуцията му, задето „вълну-
ва народа“ (5 ст.). 

А междувременно, през най-усой-
ната събота в историята, Исус слезе 
долу до Призрачните станции, за 
да срине основите на Стената. Чрез 
смъртта си, пише Павел, Той уни-
щожи враждебността помежду ни, 
за да ни помири с Бога. А с възкре-
сението си строи от нас нов дом за 
обиталище на Бога (Ефес. 2:16-21). 

Велик ден, нали!

Влади РАЙЧИНОВ

РЕДАКЦИОННА

Снимка: 
http://lookingforaland.com/



Този стих сигурно звучи странно, 
понеже вероятността да приемем 
ангели у дома си е много малка. Из-
кушаваме се да отпратим тези думи 
в древния музей на старозаветните 
чудеса и знамения, които така или 
иначе никога няма да ни се случват, 
а после да продължим с четивото на-
татък. Грешка ще бъде обаче, ако по-
стъпим така. Това слово се отнася и 
за нас. Бог иска да ни каже нещо ва-
жно, като да ни насърчава към рев-
ност и усърдие в нашето служение. 

Какво става, когато приемаме гос-
ти? Какво става, когато помагаме, 
утешаваме и подкрепяме прияте-
лите си, които Бог е поставил на 
пътя ни, за да ги обичаме? Без да 
знаем, може би така служим на ан-
гели. Ударението на смисъла обаче 
тук пада не върху думата „ангели”, 
а върху израза „без да знаят”. Съ-
ществува, казва Словото, скрита 
за нас, невидима страна на делата, 
които се извършват в името на Исус 
и за Негова слава. Това са делата 
на вярата, наречени в Откровение 
„чист и бял висон, праведните дела 
на светиите”.

Самият Христос казва, че когато 
сме посещавали някой болен човек 
или затворник, когато сме помага-
ли на гладен или жаден, когато сме 
показвали любов към чужденец 
или сирак, в действителност сме 
го правили на Него самия. Който 
даде дори чаша вода на пророк с 
уважение към служението му, на-
града на пророк ще получи. „Кой-
то приема вас, казва Исус на уче-
ниците си, Мене приема.“ 

Всички ние, искрени вярващи, 
се питаме често как добре да слу-
жим на Исус. Дали делата ни имат 
стойност пред Него? Изправени 
пред слабостта си, след прова-
лените опити, умората, разоча-
рованията и стреса на ежедневи-
ето много хора си мислят, че са 
напълно безполезни за Божието 
дело. Те презират малките проя-
ви на любов и смирените задачи, 
които извършваме всеки ден, за да 
се грижим за по-слабите. Майка, 
която гледа децата си. Мъж, който 
се труди с ръцете си, за да храни 
дома си, а с малкото останало вре-
ме и сили се стреми да помогне 

някому – да се помоли за болен, да 
вдъхне утеха на скърбящ. 

Всичко това може да изглежда 
скромно и дори незначително с 
просто човешко око, но притежава 
огромна стойност пред Бога. Когато 
служим на „един от тези най-мал-
ките”, тоест на по-слабите от нас, 
ние принасяме жертва на Христос. 
Самият Исус стои като посредник 
между нас и онези, на които пома-
гаме. Той приема нашия слаб и не-
съвършен принос. Поема скромния 
ни дар, белязан от толкова човешка 
слабост, и го освещава, за да има 
стойност за Божия слава. Досущ 
както онези хлебчета и рибки, с 
които е нахранвал огромни тълпи! 

Хората се възхищават от велики-
те, мащабните дела. Издигат во-
дачите, пастирите, мисионерите, 
така наречените „велики служе-
ния“, а често презират скромното, 
смиреното. Ние сме склонни много 
бързо да забравяме, че състояние-
то на сърцето ни, когато вършим 
добро, е далеч по-важно от разме-
ра на самото дело. 

Дали преминаваме през деня си с 
любов, смирено, с вяра в Христос? 
Дали живеем с пълното съзнание, 
че отделени от Него, не можем да 
сторим нищо? Или сме надъхани 
и  самоуверени? Дали обичаме 
ближния заради Исус или пред-
почитаме всъщност себе си? Как 
реагираме, когато хората не забе-
лязват нашите усилия? Какво из-
питваме, когато не ни правят ком-
плименти, че и дори ни отхвърлят, 
когато служим на Христос? Нали-
чието на такова огорчение разкри-
ва доколко чисти са мотивите ни и 
колко искрена е нашата вяра. 

И така някои от нас, без да си дават 
сметка, са приемали на гости анге-
ли. Нахранвали сме самия Исус. 
Когато сме подавали чаша вода на 
жадна душа, сме получавали обе-
щание за велика награда на небето. 
Ние не я заслужаваме тази награ-
да. Христос единствен притежава 
заслуги. Но нашият поглед с вяра 
към Него, към възкресението Му, 
към това, че се моли за нас отдясно 
на Отец и освещава делата ни пред 
Него, ни позволява да участваме в 
Неговата благодат.

П-р Жоел ШИРОН

Постоянствайте в братолюбието

П-р Жоел Широн е роден във Франция. Още от младежка възраст Бог го призовава да замине като мисионер 
за България. Женен е за българката Камелия и с нея имат две чудесни момчета – Мартин и Вениамин. Днес п-р 
Широн е пастир на II ЕБЦ (Монтана). Неговото служение в Северозападна България е свързано с основаване на 
нови църкви, библейско поучение, изграждане на духовни водачи и просветна дейност във врачанския затвор. 

„Постоянствайте в братолюбието. Не забравяйте гостолюбието, понеже чрез 
него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.” (Евреи 13:1-2)

Тази прекрасна и плодородна 
земя, която е основа на цялата ни 
дейност, е Божие творение. Бог 
създаде земята специално за чове-
ка. Устрои я и тогава създаде чо-
века и го постави при идеални ус-
ловия в този чудесен свят, за да се 
ползва и наслаждава от него. Псал-
мопевецът възторжено възкликва: 
„Господня е земята и всичко, което 
има в нея, вселената и тези, които 
живеят в нея“ (Пс. 24:1).

Ние, хората, идваме на тази земя, 
живеем и отминаваме, но земята 
остава. Тя стои, за да дава блага и 
на следващите поколения. Добре е 
да знаем, че ние сме временни жи-
тели, че земята не е наша, че при-
надлежи на Господа, че Той ни я 
дава, докато пребиваваме тук, за да 
я ползваме. Когато създаде Адам и 
Ева, „Господ Бог взе човека и го за-
сели в Едемската градина, за да я 
обработва и да я пази“ (Битие 2:15).

Бог постави човека да стопанис-
ва земята. Добрият стопанин се 
грижи за земята. Той не се стре-
ми да извлича само полза от нея, 
но също така и я пази. Ако сме 
съвестни стопани, това ще бъде 
наше задължение и отговорност. 
Бог ни я е дал при тези условия – 
да я обработваме и пазим. Пови-
кът на еколозите е в същата насока 
– да обработваме земята, да я па-
зим от замърсяване и разумно да 
използваме нейните ресурси. Ако 
не я пазим, ние на практика режем 
клона, върху който седим. Ние ня-
маме право на това, защото земята 
не е наша собственост.

Когато Бог въвежда евреите в 
Обещаната земя, те я получават 
даром. Не плащат нищо за нея. 
Бог много ясно им казва: „Земята 
е Моя, защото вие сте пришълци и 
заселници при Мен“ (Лев. 25:23). 

Бог разпределя Обещаната земя 
между Израилевите племена и се-
мейства. Определя и границите им 
и им дава наредба „земята да не 

се продава за-
винаги“ (Лев. 
25:23). 

Ако някой 
продаде земя, новият ú собственик 
не я купува завинаги. Той може 
да я ползва само докато настъпи 
юбилейната година. Такава е вся-
ка петдесета година. Тогава земя-
та се връща на първоначалния ú 
притежател или на наследниците 
му. Така на всяка петдесета година 
земята се възстановява според пър-
воначалното разпределение.

С това Бог иска не само да из-
бегне прекалено забогатяване на 
едни за сметка на други. Целта Му 
е евреите винаги да помнят, че зе-
мята не е тяхна, че тя принадлежи 
на Бога и че те нямат право да се 
разпореждат с нея.

Същите принципи биха могли 
да се приложат и днес. Примерът с 
юбилейната година може да помогне 
и на нас да ценим земята и онова, 
което получаваме от нея. Апостол 
Павел пише: „Не сме внесли нищо 
в света, нито можем да изнесем 
нещо“ (I Тим. 6:7). Това може да ни 
направи по-щедри и справедливи. 
А когато не забравяме колко мно-
го дължим на земята – пребивава-
нето си, физическото си оцеляване 
и всички блага, тогава не само с 
радост ще ползваме благата на зе-
мята, но искрено ще благодарим на 
Бога. Всичко от Него е дар, който 
не заслужаваме. Псалмопевецът 

съзнава тази истина и отбелязва: 
„Отваряш ръката Си и те всички се 
насищат с блага“ (Пс. 104:28).

В днешно време световната общ-
ност посвещава един от дните в 
пролетните месеци за честване на 
Празника на земята. Нека той да 
бъде повод да оценим пълното зна-
чение на земята за нас. А също да 
си припомним нашите задължения 
и отговорности към нея. Но най-ва-
жното е да отдадем почит и слава 
на Бога, Който ни я е дарил.

Цвете КУЛИЧЕВА

Снимка: http://www.justenergy.com/

Земят а  е  Господня



Големият американски благовести-
тел и издател Дуайт Муди (1837-1899 
г.) е посещавал училище едва до V 
клас. Той не произнасял правилно 
много думи, а граматиката му била 
ужасна. Обноските му били груби 
и недодялани и затова Муди никога 
не бил ръкоположен за свещенослу-
жител. Веднъж, още преди да стане 
християнин, той така вбесил с лудо-
риите си един италиански продавач 
на обувки, че последният го погнал 
с остър нож и насмалко щял да го 
убие. И въпреки всичко Бог използ-
вал Дуайт Муди, за да доведе хиля-
ди хора до вяра в Христа. Неговият 
нов живот в служба на Евангелието 
започнал от деня на обръщението му, 
точно преди 160 години.

Муди имал трудно детство като 
фермерски син в град Нортфийлд 
(щата Масачузетс, САЩ), баща му 
починал рано, а майката едвам ус-
пявала да изхрани многобройната 
си челяд (общо 9 деца). Седемнай-
сетгодишният Дуайт отива в Бостън 
и се чувства като изгубен в големия 
град. Момчето отчаяно търсело ра-
бота. Един негов чичо го наема като 
продавач на обувки – при условие, че 
ще бъде послушен и че ще посеща-
ва конгрешанската църква „Маунт 
Върнън“. Юношата бил отраснал в 

унитарианска църква, която отрича-
ла божествеността на Христос и не 
подчертавала нуждата на човека да 
бъде спасен от греховете си. 

В „Маунт Върнън“ Дуайт за пръв 
път чул тези истини. Но си казал, че 
първо трябва да се порадва на удо-
волствията на света и че неговото 
спасение може да почака, докато на-
стане времето да умре.

Но благостта на възпитателя му от 
неделното училище Едуард Кимбъл 
накарала Муди да се привърже сил-
но към него и да стане негов прия-
тел за цял живот. Кимбъл насърча-
вал младежа да продължи да идва на 
църква и да чете редовно Библията. 
Муди се опитвал да чете Писанието, 
но не го разбирал. По-късно него-
вият учител ще каже, че никога не е 
виждал човек с толкова духовно по-
мрачен ум, както този на Дуайт.

Но на 21 април 1855 г. настъпва 
драматична промяна. Кимбъл се от-
бива при Дуайт в магазина за обув-
ки и го моли да посвети живота си 
на Христос. Младежът го слушал 
внимателно и решава да стане хрис-
тиянин още същия ден. Той ведна-
га започва да споделя своята вяра с 
другите хора, включително с най-
близките си роднини. Но семейство-
то му не искало да има нищо общо 
с неговата вяра. „Аз винаги ще си 
остана унитарианка“, казала майка 
му. (Малко преди смъртта си обаче 
тя все пак приема Христос.)

Отначало не позволяват на Муди 
да стане член на църквата. Когато 
го питат какво е направил Исус за 
него, младежът отговаря раздраз-
нено, че не може да посочи нещо 
конкретно. Църковните водачи смя-
тат този отговор за неприемлив.

По-късно Муди се премества в 
Чикаго. Той обикаля улиците и тър-
си млади момчета, които да запише 
в своето неделно училище. Сърце-
то му било изпълнено с неугасим 
стремеж да спасява души и с реши-
мост да не пропусне нито ден, без 
да разкаже на някого благовестието 
за Исус Христос. Той често раз-
дразва минувачите по улицата, като 
ги пита дали са християни – но все 
пак този пряк въпрос разбужда съ-
вестта на мнозина. С Божията бла-
годат новоповярвалият продавач на 
обувки ще се превърне във водещия 
благовестител на своето време. От 
1872 г. той разширява служението 
си и пътува до Англия, Шотландия 
и Швеция. Хиляди и десетки хиля-
ди (в САЩ) присъстват на публич-
ните му проповеди. Той подкрепя 
дейно и Вътрешната мисия в Китай 
и призовава много членове на своя-
та църква да се включат като добро-
волци в това дело. 

Според различни оценки, чрез 
дейността на Дуайт Муди близо 
един милион души са изповядали 
вяра в Христос. Сред многобройни-
те му постижения в САЩ и в Евро-
па можем да посочим основаването 
на Библейския институт „Муди“, 
както и на едно юношеско и едно 
девическо училище в родния му 
град Нортфийлд.                            ◙

Бележка на редакцията: Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската    
  история. По материали от Christianity.com. Превод с допълнения: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

Обръщението на Дуайт Муди ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ В ХРИСТИЯНСКАТА ИСТОРИЯ

Дуайт Л. Муди

Стара дървена врата, която от-
крехваме... Утъпкана пътека между 
редовете зелен боб, четири стъпа-
ла, платнено перденце, полюлява-
но от летния вятър пред отворената 
къщна врата. Най-после сме тук.

На входа стои жена с обло лице 
и тревога в очите. Нашият прево-
дач отваря уста, но тя го прекъсва: 
„Говоря френски!“ С тази фраза за 
нас сякаш се отваря небето – това 
на свободата да разговаряме  без 
посредник в бъдещето, което ще 
преживеем заедно.

Шарл обяснява: „Със съпруга-
та ми идваме от името на нашия 
приятел пастир Шарл Вестфал, 
председател на Френската протес-
тантска федерация.“ Сийка (това е 
името на жената, която ни посрещ-
на) се смее и плаче едновременно. 
Тя прегръща Шарл и го милва по 
лицето. Повтаря няколко пъти: 
„Не е възможно да сте човек! Вие 
сте ангел от Бога! Откакто преди 
двадесет и една години моят съ-
пруг беше изпратен в затвора, вие 
сте първият чужденец, който прек-
рачва прага на този дом!“ 

Къде обаче е Васил Зяпков? Ко-
гато видял трима добре облечени 
непознати да прекосяват градина-
та, той помислил, че са от мили-
цията, и предпочел да се оттегли в 
съседната стая. Много скоро оба-
че се появява. Настъпва мълчание 
– мълчанието на откритието след 
твърде дългото търсене.

Той е висок, снажен мъж – като 
дъб, когото затворът не е пречупил. 
Очила предпазват чувствителните 
му зеници. Малката скромна стая 
отново се изпълва с вълнение. За 
съжаление Васил говори само ан-
глийски, но Сийка ни превежда 
дума по дума.

Този, когото дълги години ще на-
ричаме условно Заточения, раз-
казва: „Бях пастир в София. След 
годините в затвора властите „ме 
посъветваха“ да живея тук.  Учил 
съм богословие в Англия и Съеди-
нените щати, което стана причина 
да бъда смятан за „шпионин“. От 
това последва моят съдебен про-
цес и затворът. Аз съм конгрешан-
ски пастир.“ Гласът на нашия при-
ятел е дълбок, но често потрепва 
от притаена мъка. Явно се страху-
ва, но копнее да разкаже всичко, 
всичко да обясни, да научи всичко 
за нас и за Франция, където е бил 
на конференция1. Държи ръцете ни 
и ги стиска до болка.

Внезапно Сийка сяда на стар хар-
мониум, доста пострадал от време-
то, който ни напомня нашето дет-
ство. Заедно изпяваме песента При 
Тебе, Боже мой, по-близо да съм. За 
миг всичко се забравя – болките от 
миналото, страхът, милицията... Из-
мества го съвършеното общение на 
Божиите деца, които споделят стра-
данието в рова. СТРАДАНИЕТО!

Става късно. Очаровани от пре-
красното духовно изживяване, 

се отправяме към 
паркинга на рес-
торанта. Васил се 
престрашава да ни 

придружи. Изведнъж изпитваме 
усещането, че до нас върви Пред-
седателят от времето преди проце-
са и че годините в затвора са били 
само един кошмар, от който реал-
ността на тази септемврийска ве-
чер ни е измъкнала. 

Времето е хубаво. Никой не ни на-
блюдава. Само няколко изненадани 

от неопознатите гости кокошки 
подтичват пред нас. Селяни приби-
рат кравите си в обора...

Васил и Сийка, бъдете уверени, 
че ще извървим път на дълго прия-
телство заедно!

Превод от френски: 
п-р Данаил ИГНАТОВ

1 Пастир Васил Зяпков е бил включен в 
официалната българска делегация на Па-
рижката мирна конференция през 1947 г.

Намирането на „Заточения“

Шарл и Жоржет Шекс са френски мисионери, работили полулегално в България по времето на комунистическия 
режим. Те проповядват Евангелието и подпомагат църкви от различни деноминации, включително и католически 
монахини. 

Като продължение от миналия брой на „Зорница“ тук ви представяме спомените на Шарл и 
Жоржет Шекс. Този откъс е за деня, когато осъществяват силното си желание да се срещ-
нат с п-р Васил Зяпков по времето на комунистическия режим. Малко преди това п-р Зяпков 
е освободен от затвора и със съпругата си Сийка са заселени в с. Поповица, „посъветвани“ 
от тогавашните власти.

П-р Васил Зяпков и Жоржет Шекс. Снимка: П-р Д. Игнатов – личен архив.



ЗА ВАС
ЖЕНИ

ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР

Когато Исус бе арестуван, всички се разбягаха 
и Го оставиха сам. От страх дори един от уче-
ниците Му си остави мантията в ръцете на го-
нителите и побягна гол. Само за няколко часа 
апостол Петър три пъти се отрече от Исус. Но 
Исусовата майка и група жени не се уплашиха. 
Те останаха докрай верни на Исус. 

Цели три години, докато Исус проповядваше от 
село на село, те Го следваха и се грижеха за Него 
и за дванадесетте Му ученици. Така и сега те ос-
танаха последни под кръста. Те помазаха тялото 
Му и го придружиха до гроба. В неделната утрин, 
първи те отидоха и видяха празния гроб. Възкръс-
налият Исус се яви първо на тях. На тях ангелът 
поръча: „Идете бързо да кажете на учениците Му, 

че е възкръснал от мъртвите“ (Мат. 28:7). Така же-
ните станаха първите благовестители. Те първи 
възвестиха на света благата вест: „Исус възкръсна“.

Ние като техни сестри какво правим? Изоставя-
ме ли Исус, обзети от страх? Срамуваме ли се от 
Него, когато ни питат за вярата ни? Отричаме ли 
се от Него, когато ни връхлетят изпитания?

Имаме примера на групата жени под кръста. Нека 
и нас нищо да не ни разлъчва от Христовия кръст! 
Там ще намираме спасение, утеха, покой и подкрепа.

Нека помним празния гроб. Той ни говори. Може 
като онези жени да пристъпваме със сълзи към 
гроба, но обратно ще се върнем с радост! Може да 
сме огорчени и разочаровани от хората, но Исус 
ще ни утешава и насърчава. Ще запълва празнота-
та и разочарованието ни със Своята любов. Исус 
ни е дал надежда и ще осмисля живота ни.

Когато президентът на САЩ Ейбрахам Линкълн 
се запознал с писателката Хариет Бичър Стоу (ав-
торката на Чичо Томовата колиба), той казал, че 
тя е малката жена, поставила началото на голяма-
та война за премахване на робството.

Като нея ние сме малки и слаби жени. Но Бог е 
вложил у нас голям потенциал – интелектуален, 
морален, духовен. Дал ни е дарби и таланти и ние 

трябва да ги използваме за прослава на нашия 
Господ. Както Фани Кросби, както Анна, както 
самарянката, както Лидия, както Прискила, Та-
вита, както майка Тереза и много други жени и 
майки от Библията и от историята на Църквата. 

Нека по-често заставаме под кръста на Исус, за-
щото той се превърна в стълба до небето. Нека не 
само когато празнуваме Възкресение, но много 
по-често да си спомняме за празния гроб, защото 
там получихме заповедта: „Идете бързо да каже-
те, че [Исус] е възкръснал от мъртвите“. 

Хората около нас имат нужда да чуят тази бла-
га вест. Нека им я занесем не само с думи, но и 
с примера на нашия живот – когато насърчаваме 
отчаяния, когато нахранваме гладния, когато по-
сещаваме болния и отхвърления. Когато не обръ-
щаме гръб, а помогнем на брата или сестрата, ко-
гато в нещо са съгрешили. Исус казва: „Понеже 
сте направили това на един от тези Мои най-мал-
ки братя, на Мене сте го направили” (Мат. 25:40).

Честито Възкресение Христово, мили сестри!
Цвете КУЛИЧЕВА

Под кръста на Исус

Когато говорим за остров Патмос, 
трябва да споменем не само седемте 
писма до църквите в Мала Азия. Не 
трябва да забравяме, че именно тук 
апостол Йоан е написал цялата книга 
Откровение. Една трудна за разбира-
не книга, изпълнена със символи, но 
много ясна в основното си послание. 
Обикновено се мисли, че Откровение 
е книга, която разкрива бъдещето. Тя 
наистина открива събитията до Второ-
то идване на Исус, но освен това тя е 
откровение за Исус. Пророчество, за 
да видим Исус по нов начин. Не като 
човек, страдащ, не само като Богочо-
век и Спасител, а като Цар и Господ 
(Откр. 19:16, 17:14). Ще предам ко-
ментара, който прави по този повод Ан 
Греъм Лоц – дъщерята на Били Греъм. 

Апостол Йоан пише книгата Откро-
вение по време на скръб, на страда-
ние на християните. На власт е Доми-
циан, който е обявил себе си за бог и 
иска хората да му се кланят като на 
бог. Тъй като те отказват да правят 
това, християните са преследвани, 
хвърляни на зверове, разпъвани на 
кръст, изпращани на заточение. 

Апостол Йоан също страда за Исус. 
Заради вярата си в Исус той е заточен на 

остров Патмос. Хората, до които пише, 
също страдат. Откровение е писано от 
страдащ до страдащи във времена на 
страдание. Но апостол Йоан пише и 
на хората в бъдещето, които ще живеят 
през Великата скръб. Той не ни казва 
как да избягваме страданията, а как да 
ги побеждаваме. Ключът е прост – да 
обръщаме очите си към Исус. Ключът 
е хваление на Исус. 

В Стария Завет се кланяха на Исус 
още преди Витлеем, преди да дойде в 
плът, чрез обещанието, което Бог даде, 
че ще изпрати Спасител. Още в Битие 3 
гл. Бог обеща, че „семето на жената ще 
смаже главата на змията“. Пророчест-
во, че ще дойде Спасител, който ще въз-
станови нашето общение с Бога, което 
Адам и Ева са изгубили поради греха 
си. През целия Стар Завет като червена 
нишка преминава Божието обещание 
за Спасител. Целият Стар Завет сви-
детелства за идещия Месия от Дави-
довия род, Спасителят на света. 

Новият Завет свидетелства, че 
Спасителят вече е дошъл. Че Исус е 
пролял кръвта Си за всеки човек и че 
който Го приеме, ще бъде спасен. 

Книгата Откровение свидетел-
ства, че Исус Христос ще дойде 

отново. Че Той иде. Откровение ни 
разкрива Исус такъв, какъвто е сега. 
Не малкото бебе, не страдащият и 
разпнатият за нашите грехове. Не мо-
лещият и увещаващият ни, а Господ 
и Цар. А какъвто е Той в действи-
телност. Какъвто е бил още преди да 
дойде в плът. Какъвто един ден ще Го 
видим в Неговата слава. 

Апостол Йоан пише: „Аз чух и ви-
дях“ (Откр. 22:8). Откровението е 
неговото лично свидетелство, което е 
видял и чул на остров Патмос. Апос-
тол Йоан е най-младият Христов 
ученик. Негов любимец. Апостолът 
на любовта. Брат на Яков, син Заве-
деев. Дълги години е благовествал в 
Ерусалим. Около 60 г. сл. Хр. той се 
премества в Ефес, откъдето сее еван-
гелското семе из Мала Азия. Някъде 
около 95 г. сл. Хр. е заточен на остров 
Патмос. След завръщането си в Ефес 
живее и благовества до дълбока ста-
рост. Надживява всички апостоли. 
Умира в 100 г. сл. Хр. на 94-годишна 
възраст. Освен Откровение, напис-
ва и Евангелието на Йоан, както и 
три послания – всичките в края на 
живота си. За всичко написано той 
свидетелства, че е точно това, което 
е видял, и че неговото свидетелство е 
вярно и истинно (Йоан19:35, 21:14). 

Ако днес Йоан беше между нас, 
щеше да каже: „Оставих Йоан Кръсти-
тел и станах ученик на Исус. Слушах 

Го, пипах Го, видях как на Велики чет-
въртък бе арестуван и вързан. Видях 
как Го отведоха на съд. Със собствени-
те си очи видях как Го арестуваха, как 
Го удряха, как Го обвиняваха в бого-
хулство, как Го изведоха пред римля-
ните, как Го биха, как се подиграваха и 
Го поругаваха. Видях как римският уп-
равител Пилат си изми ръцете и чети-
ри пъти каза: „Този човек е невинен“, 
но въпреки това не Го спаси и нареди 
да Го разпнат. Видях как Го поведоха 
към Голгота, как носеше собствения 
си кръст. Как поделиха дрехите Му. 
Как Го разпнаха на кръста, как издиг-
наха кръста и го побиха на Голгота. 

Стоях шест часа и гледах. По едно 
време Той ме погледна и каза: „По-
грижи се за майка Ми!“  (Следва)
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През 1996 г. Годишната конференция за пастири и съпругите им към Международната федерация на свободните 
евангелски църкви (IFFEC) се проведе в Турция. Участниците имаха възможност да обиколят редица археологиче-
ски местности, свързани с библейската история. След конференцията те посетиха и остров Патмос, където е бил 
заточен апостол Йоан. Настоящата поредица е пътепис за тези посещения. 

Поради непокаянието за грехове-
те на израиляните Бог ги наказва с 
плен във Вавилон. Там те страдат под 
тежкия гнет на поробителя. Въпреки 
че ги наказва, Бог продължава да ги 
обича, жали ги и иска да облекчи роб-
ството им. Затова чрез пророк Еремия 
Той ги предупреждава, че робството 
ще е дълго, и им препоръчва следно-
то: „Постройте къщи и живейте в тях. 
Насадете градини и яжте от плодове-
те им. Вземете жени и народете сино-
ве и дъщери. Вземете жени и за сино-
вете си. Умножавайте се там. Търсете 
мира на града, където ви направих да 
бъдете пленници, и се молете за него 
на Господа, понеже в Неговия мир ще 
имате и вие мир“ (Ер. 29:5-7). 

Бог ясно ги предупреждава да не 
слушат лъжливите пророци. Ананий 
е един такъв лъжлив пророк. Той обе-
щава на израиляните, че много скоро, 
само до две години ще се завърнат по 
домовете си. Затова ги съветва да не 

се покоряват на вавилонците, нито 
да се устройват там. Това са прият-
ни обещания. Никой не иска да бъде 
пленник и затова някои лесно се под-
дават на неговите „пророчества“. 

Ала истината е съвсем друга. В този 
момент Бог изразяваше Своята любов 
към пленниците, не като ги върне от 
плен, защото това бе наказанието за не-
послушанието им, но като им облекчи 
пленничеството, като им помогне да се 
устроят и по-лесно да понесат дългото 
70- годишно изгнание. Тези, които при-
еха неприятната истина и се покориха 
на Божията воля, макар в плен, живяха 
един сравнително спокоен живот. Ус-
троиха се и Бог ги благославяше. 

Тези, които повярваха на лъжепроро-
ците, не приеха пленничеството, няма-
ха мир и покой, бунтуваха се и страдаха. 

Това много напомня днешното вре-
ме. Има хора, които проповядват лес-
но християнство без болести и стра-
дания. Проповядват просперитет за 

Божиите чада. Ние бихме казали, че 
също както пророк Ананий те карат 
хората „да уповават на лъжа“.

Ние живеем в една прокълната земя, 
а допълнително и хората пренебрегват 
и нарушават природните, обществени-
те и морални закони. В резултат живе-
ем в една отровена от човека среда. На-
равно с всички и ние, християните, ди-
шаме отровения от човека въздух, пием 
замърсената вода, ядем генно моди-
фицираните и пълни с нитрати храни. 
Нашите тела са със същото естество, 
така че, макар да сме християни, мно-
го пъти ние също страдаме като всички 
други хора, защото живеем при същите 
условия като тях. Затова и ние поняко-
га ще боледуваме и ще изпитваме по-
следиците на човешкото безумие. Но 
както евреите в плен, ние не сме оста-
вени на произвола на съдбата. Над нас 
постоянно бди Божията ръка, за да ни 
помага и ни подкрепя. Бог не казва, че 
ще ни избави от страданията, но казва, 

че няма да бъдем сами, че Той ще бъде 
с нас – „Когато минаваш през водите, 
с тебе ще бъда, и през реките, те няма 
да те потопят. Когато ходиш през огъня, 
пламъкът не ще те опали“ (Ис. 43:2). 
Исус каза: „В света ще имате скръб, но 
дерзайте, Аз победих скръбта.“

Апостолите учат, че „чрез много 
скърби трябва да влезем в Божието цар-
ство“ (Деян. 14:22). Първите християни 
знаеха това и с радост понасяха хули, 
гонения, побоища, умираха по арените. 

Когато уповаваме на лъжа, ние не 
разпознаваме и не приемаме Божията 
воля.  Когато ни сполетят несгоди, нека 
не уповаваме на лъжа, защото тогава се 
бунтуваме, роптаем, молим се Бог да ни 
освободи от тях. Такива молитви неви-
наги ще бъдат „чути“ от Бога. 

По-добре е да се молим Бог да ни 
даде сили, за да понасяме трудностите 
и сред тях да усещаме Неговото при-
съствие.
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