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Кой човек от вас, 
ако има една овца 

и в съботен ден 
тя падне в яма, 

няма да я извади? 
А колко по-ценен е 
човекът от овцата!
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„Позволено ли е да се изцелява в 
съботен ден или не?“ Исус задава този 
въпрос една събота в дома на виден 
фарисей. Сред гостите има един болен 
човек, когото всички сякаш пренебрег-
ват. Ала по някаква причина Исус при-
влича вниманието тъкмо върху него. 

Въпросът не е теоретичен. Човекът 
е сред тях. И докато всички мълчат 
неловко, Исус го изцелява. Но вместо 
да смени темата, задава същия въпрос, 
този път в личен план. Ако твоят син 
падне в кладенец... Ако в събота твоят 
вол е в беда... Впрочем въпросът тук 
не е в съботата. Въпросът е в стой-
ността на човешкия живот. 

Исус често говори за това: вж. Матей 
6:26, 10:29-30, 12:11. Бог държи на вся-
ка твар. А още повече държи на хора-
та. Когато обаче едни хора подрит-
ват други хора, това разгневява Бога. 
Тонът на Исус в къщата на фарисея 
не е никак благ и тактичен. Той гово-
ри за подредбата на гостите. Местата 
около масата са поредният начин да 
уважаваш едни и да унижаваш други. 
После Исус препоръчва на своя дома-
кин занапред да кани бедните, сака-
тите, недъгавите и слепите – защо-
то „няма с какво да ти се отплатят“. 

Темата е същата. Вътрешната стой-
ност на човека. А когато един от гос-
тите се опитва тактично да смекчи 
тона, Исус още по-настойчиво слага 
пръст в раната. Разказва за празнен-
ство с много поканени. За знатни гос-
ти, които се оправдават и не идват. За 
нова покана – към бедни, сакати, сле-
пи и куци. За хора, събрани „от пъти-
ща и от плетища“. 

Тази случка от Лука 14 гл. се 
запечат ва в съзнанието на Христовите 
последователи. Когато през II и III в. 
Римската империя е ударена от две 
тежки епидемии на шарка, единстве-
но християните протягат ръка към 
болните. Ситуацията 
е тежка. Обществото 
е в паника. „Трупаха 
телата им на камари 
– разказва гръцкият 
историк Тукидид по 
повод на друга чума в 
Атина от V век пр. Хр. 
– Гонеха болните от 
града и ги изхвърляха 
при труповете още преди да умрат.“ 
Никой не иска да се допира до болни-
те. Само последователите на Христос 
предприемат нещо. 

Една от древните книги на църква-
та Дидахе препоръчва: „Епископът да 
не прекъсва служба, ако влезе някой 
богат или заможен. Но ако влезе беден 
мъж или жена, епископът трябва да 
положи всички усилия, за да ги при-
ветства. Дори и ако се наложи самият 
епископ да седи на пода.“ 

В края на IV век един от ранните 
църковни отци на име Василий пред-
лага християните да строят домове за 
прокажени. Неговият брат Григорий 
Нисийски казва в може би най-извест-
ната си проповед: „Прокажените са 
създадени по образа Божий. Нека да 
полагаме грижи за Христос, докато 
можем... Да облечем Христос! Да при-
берем Христос! Да почетем Христос!“ 

На църковния събор в Ниса през 
376 г. е постановено до всяка църква 

да има и лечебница. 
Болниците се поя-
вяват в човешка-
та история именно 
защото едни хора са 
си спомнили думи-
те на своя Учител от 
Матей 25:34-40. И 
с готовност са пре-
гръщали ценностна-

та система на Христос, според която 
и „най-малкият” човек има значение. 

Спомням си как една 
сутрин рано преди го дина 
стигнах в офиса на транс-
портна та фирма, където 
работя, и научих, че соб-
ственикът е наредил един 
от автомобилите да закъс-
нее за разтоварване, за да 
изпълни задача от лич-
но естество. Имахме мно-
го работа и трябваше да се 
бърза. Раздразнението ми 
обаче трая само докато ми 
обяс ни ха, че на камиона са 
натоварени дрехи, предназ-
начени за бежански лагери. 
Няколко по-заможни граж-
дани от провинцията изпра-
щаха помощи на свои раз-
носки. Горе-долу по същото 

време жителите на с. Розово 
изгониха неколцина сирий-
ци от своето село, а един 
небезизвестен политик оти-
де при тях и им обясни, че 
всъщност не са направили 
нищо лошо. 

Наближаваха избори...

Днес бежанският поток се е 
отприщил с пълна сила към 
недрата на Европа. А дър-
жави като Унгария и Дания 

категорично отказват да при-
емат хора. Други страни като 
Германия казаха, че отварят 
границите си, но само след 
няколко дена бяха залети от 
човешката лавина. На момен-
ти публикациите в пресата 
зву чат почти истерично. 

Някои казват, че трябва да 
им се помогне. Други твър-
дят, че ако ги приемем, за 
няколко десетилетия цяла 

Европа ще стане мюсюл-
манска. Техните страхове 
са, че това ще сложи край на 
западната цивилизация и ще 
донесе религиозна диктату-
ра, подобна на тази, от коя-
то сега хората бягат. Трети 
твърдят, че много от тези 
хора не са бежанци, а чле-
нове на Ислямска държа-
ва, изпратени да се инфил-
трират в Запада и да работят 
срещу него.

Не съм политически ана-
лизатор, а още по-малко пък 
специалист по въпросите 
на Близкия изток. Не е моя 
работа да коментирам раз-
личните гледни точки и да 
предлагам решение на кри-
зата. Но „политиката“ на 
Божието царство често сил-
но се различава от нацио-
налната или регионалната 
политическа практичност и 
целесъобразност. Пред нас 
стоят хора, които Библията 
нарича наши ближни и кои-
то ни заповядва да обича-
ме. Това са хора, създаде-
ни по Божия образ и подо-
бие. Някои от тези хора са 
гладни, повечето са изгуби-
ли цялото си имущество, а 
някои и семействата си. 

Това са хора, които не 
по знават Христос и вероят-
но заради режима в свои-
те страни никога не са има-
ли възможност да отворят 
Библия. 

Местата около масата

ГРАЖДАНИН 
НА СВЕТА 

Винаги съм се чудел какво 
имат предвид хората под това 
понятие, което, изглежда, няма 
да е пресилено да наречем кли-
ше. Някак неестествено изник-
ва образът на широко скроен 
джентълмен, забързано пъту-
ващ в ангажиментите си от кон-
тинент на континент, приемай-
ки културните и кулинарните 
различия без нотка на оплак-
ване, дори с коректно делово 
разбиране. 

Космополит – едно друго кли-
ше синоним, със „соц“ прив-
кус даже. Всъщност може ли 
един човек да е гражданин на 
две територии едновременно? 
Или последователно? А на пет? 
Не, разбира се. Доказателството 
е пред нас повече от две годи-
ни. Никой не иска чужди хора. 
Чужденци. Ех, да бяха поне 
богати западняци! 

Граждани на света или гражда-
ни на Божието царство? 

Наистина добро заглавие за 
дискусия, а и за размисъл на 
християнина по принцип. Ху ба-
во би било всеки от нас да се 
опита да си отговори на този 
въпрос. Не че отговорът е едно-
значен и буквален, разбира 
се. Или в една плоскост, насо-
ка, дневен ред. Не. Проблемът 
е обширен, гледните точки и 
по зиции те също. 

От този месец редак цията на 
в. Зорница отваря актуалната 
тема за вълната на миграцията 
и по-точно – за бежан ците. Най-
малките. Или най-важните. Или 
най-неприят ните... досадните… 
ежедневно-проблематичните. 

Вероятно всеки има версия за 
себе си. Интересно наистина, 
кое е на дневен ред: да си патри-
от или да помогнеш на потен-
циалните или направо завоали-
раните (според някои медии и 
настроения) терористи, варвари 
завоеватели. Вероятно не е лес-
но човек да реши. Вероятно не е 
лесно и да помисли върху значе-
нията на понятия като патриот, 
националист, провокатор, чуж-
денец, „гражданин на света“.

Олег КОНСТАНТИНОВ

„ПОЛИТИКАТА“ 
НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО 

Следва на 3 стр. .

Следва на 4 стр. .

РЕДАКЦИОННА

Да се погрижим 
за Христос! 

Да облечем Христос! 
Да приберем Христос!

Да почетем Христос!

Григорий Нисийски



Пет църковни събора са били про-
ведени в базиликата „Св. Йоан в 
Латеран“1 в Рим, официалното седа-
лище на папата. От тях с най-голя-
мо значение за историята на христи-
янството е четвъртият, свикан от папа 
Инокентий III през XIII век.

Папата обявява провеждането на 
събора две години и половина предва-
рително – на 19 април 1213 г. 

Обявените цели са високи: „Да се 
из ко ренят пороците, да се поправят 
не дъзи те и да се възстанови моралът, 
да се премахнат ересите и да се укре-
пи вярата, да се изгладят разногласия-
та и да се установи мир, да се отстрани 
потисничеството и да се поощри сво-
бодата, да бъдат подтикнати князете и 
християнският народ да се притекат на 
помощ и в подкрепа на Светата земя...“ 
Инокентий приканва всички да напра-
вят предложения за дневния ред.

Поради достатъчното ранното извес-
тяване към обявената дата на събо-
ра в Рим пристигат представители 
от целия цивилизован християнски 
свят. На откриването му Инокентий 
III приветства 71 патриарси и мит-
рополити2, включително патриарси-
те на Константинопол и Ерусалим. 
Освен тези високопоставени църков-
ни водачи присъстват още 400 епис-
копи и стотици други духовни дейци. 
Крале и патриарси, които били въз-
препятствани да дойдат в Рим, изпра-
щат свои представители.

Още преди началото на заседания-
та папата е бил подготвил 71 правила, 
които предлага за одобрение от учас-
тниците. Всички правила са утвърде-
ни към деня на приключване на събо-
ра преди точно 800 години: 30 ноем-
ври 1215 г.  Някои от тях имат огромно 
значение. 

Например съборът възприема като офи-
циално учение на Църквата т.нар. „пре-
съществяване” (лат. transsubstantiatio). 
Това е възгледът, че тялото и кръвта на 
Христос наистина се съдържат в тайн-
ството евхаристия (причастие), като  
хлябът и виното се претворяват чрез 
Божията сила в Христови тяло и кръв. 
Съборът също така постановява, че 
никой не може да отслужва тайнство-
то освен свещеник, който е бил ръкопо-
ложен по надлежния ред от апостоли-
те или техните последователи „според 
ключовете на Църквата”. 

Съборът обявява война на ерети-
ците и заявява, че който убие ере-
тик, ще получи прощение на грехове-
те. „Католиците, които вземат кръста 
и се препашат, за да прогонят ерети-
ците, ще се радват на 
същата индулгенция 
и ще получат съща-
та света привиле-
гия, както онези, кои-
то отиват да помог-
нат на Светата земя.“ 
Тази санкция води 
до ужасни избли-
ци на насилие срещу 
хора, които са несъ-
гласни – не само с 
основните учения на 
Апостолския символ, 
но и с римските му 
тълкувания, както и 
с римокатолическата 
църковна йерархия.

Макар и поканени, много водачи от 
Източната църква отказват участие в 
събора. Присъствието им в „Св. Йоан 
в Латеран“ е щяло да означава призна-
ване на претенциите на римския папа 
да бъде глава на всички патриарси.

Съборът предприема и 
редица мерки за рефор-
миране на Църквата, кли-
ра и църковните такси. 
Постановено е, че деся-
тъкът следва да се плаща 
преди таксите. Във всяка 

църковна провинция трябвало да се 
свикват ежегодни събори, които да  
следят за провеждането на реформи-
те и за морала на клира. Всяка кате-
дрална църква  трябвало да създаде 
училище за бедните. Всеки католик се 
задължавал да изповядва греховете си 
пред свещеник поне веднъж годишно.

Едно от най-пла-
чевните решения на 
Четвъртия латерански 
събор е указанието 
към евреи и мюсюл-
мани да носят облек-
ло, което да ги отли-
чава от техните хрис-
тиянски съседи. На 
евреите се забранява 
да заемат обществена 
длъжност. Отправено 
им е предупрежде-
ние, че всеки евреин, 
който дава пари наза-
ем за печалба, подле-
жи на наказание. На 

евреи, приели християнството, не се 
позволява да спазват своите религи-
озни обичаи.

На събора е определена и дата за 
следващ кръстоносен поход, но папа 
Инокентий III умира в хода на подго-
товката му.

На 22 октомври в ЕМЕЦ „Д-р Лонг“ се про-
веде дискусия „Граждани на Божието цар-
ство и на Република България“, организи-
рана от сдружение ХАРТА. Както подсказва 
заглавието, темата беше за мястото и роля-
та на християните в политиката. Специални 
гости бяха п-р Владимир Тодоров, доц. д-р 
Светослав Риболов от Богословския факул-
тет на СУ и адв. Петромир Кънчев, а моде-
ратор на дискусията беше Тодор Велчев от 
сдружение ХАРТА.

В началото на дискусията бяха раз-
гледани библейските основания за 
участието на християните не само 
в политиката, но и в обществения 
живот на страната като цяло. Бяха 
приведени библейски стихо ве, раз-
криващи отговорността на христия-
ните към обществата, в които живе-
ят, и библейски примери за вярващи 
хора с политически функции – напр. 
пророк Даниил. Бяха напомнени и 
примери от църковната история за 
участието на християни в полити-
ческия и публичен живот и за бла-
готворното им въздействие върху 
обществото.

Бяха обсъдени и други възмож-
ности за участието на християни-
те в обществения живот на страна-
та, най-вече в неправителствения 
сектор. Посочиха се насърчителни 
случаи как граждански организации 
влияят на политиката. Адв. Кънчев 
разви тезата, че редица обществе-
ни дейности могат „да се изземат“ 
от държавата и да се развиват от 
неправителствени сдружения.

Повдигна се въпросът в каква сте-
пен различните християнски общ-
ности зависят от държавата. Къде е 
границата между благо творното вза-
имодействие между църква и дър-
жава и къде това взаимодействие се 
превръща в неправомерна намеса на 
църквата в политиката или на дър-
жавата в духовните дела?

Накрая присъстващите имаха възможност 
да направят своите изводи и да зададат свои-
те въпроси. Всички се съгласиха с едно: 
подобни дискусии са много важни и трябва 
да продължат. Вярващите трябва да си изгра-
дят правилно разбиране за своите християн-
ски отговорности и за влиянието, което тряб-
ва да оказват на обществото... поне до второ-
то идване на Христос.

Георги БОЕВ

Граждани на Божието царство 
и на Република България
Публична дискусия в ЕМЕЦ „Д-р Лонг“

Медицинската дейност към 
Евангелска баптистка църк-
ва в град Сандански започ-
ва преди около дванаде сет 
години. Тя е свързана с рабо-
тата на сем. Риджуей и сем. 
Уилсън от САЩ. 

Първоначалната идея е да 
се изгради лекарски каби-
нет с манипулационна. По 
решение на Духовния съвет 
на църквата и с подкрепата 
на цялата общност от вяр-
ващи (както духовна, така 
и материална) се построява 
малка сграда близо до цър-
ковната. След няколко годи-
ни там вече функцио-
нира клинична лабо-
ратория, зъболекарски 
кабинет и практика на 
семеен лекар. 

Това е нещо напълно 
ново за града. Еван-
гел ската църква вече 
предлага медицин с ка 
по мощ, което я отваря 
за доста мнителни те 
дотогава по отно ше-
ние на протестантска-
та вяра санданчани. 

От този момент насе-
тне хората вече дос-
та по-лесно приемат 

мястото на църк вата в обще-
ството, а това на свой ред 
раз крива немалко възмож-
ности за спо де ляне на Блага-
та вест. 

Към работата на Медицин-
ския център постепенно се 
включват акушер-гинеколог, 
хирург и други специалисти. 

За 2014 г. през различните 
кабинети на центъра преми-
нават общо около 30 хиляди 
пациенти. Близо 90% от тях 
не познават Христос. 

На 6 септември 2015 г. към 
Меди цинския център беше 
открита и нова сграда. След 
дългогодишна работа по 

строи тел ство, обзавеждане 
и реги страция беше полу-
чено разре шително за едно-
дневна хирургия, разполо-
жена на самостоятелен етаж, 
отделе ние за рентгенова 
диагностика в стоматология-
та с възможност за инстали-
ране на голям стационарен 
рентгенов апарат за меди-
цинска дейност. Това дава 
възможност да се извърш-
ват всякакъв вид оперативни 
интервенции с лека и средна 
тежест от всички области на 

медицината. 
Сградата разполага 

и с десетина обзаве-
дени стаи за престой, 
които са разположе-
ни на три етажа. Има 
партерни кабинети, 
къ дето е възможно да 
се канят и други спе-
циалисти. Предстоят 
преговори за сключва-
не на договор с НЗОК, 
за да може тези дей-
ности да се покри-
ват от националния 
осигурител. 

Д-р Явор ПАВЛОВ

Нов хирургичен 
център откриват 
в ЕБЦ-Сандански

Четвъртият латерански събор

Бележка на редакцията 
1. Пълното название е „Архибазилика на пресветия Спасител 
и на св. св. Йоан Кръстител и Йоан Богослов в Латеран”. – Б.пр. 
2. По тази причина Католическата църква смята Четвъртия 
латерански събор за XII Вселенски. – Б.пр. 
Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития 
в християнската история; превод с допълнения: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

Църквата „Св. Йоан в Латеран“ днес  
(източник: commons.wikimedia.org)

Папа Инокентий III, стенопис от XIII век 
(източник: Wikipedia)

ХРОНИКА

ХРОНИКА

Участниците в дискусията (от ляво на дясно): 
Т. Велчев, П. Кънчев, Св. Риболов, п-р Вл. Тодоров



Когато Бог помилва град Ниневия, пророк Йона 
остава недоволен. Дотолкова негодува той, че каз-
ва: „Моля Ти се, Господи, вземи още сега живо-
та ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото 
да живея“ (Йона 4:3). Бог „не чува“ и не изпълня-
ва тази молитва, а го изобличава: „Правилно ли 
е да негодуваш?“ (Йона 4:4). Ние също се възму-
щаваме, че Йона негодува, вместо да се радва, че 
цял един град се е покаял. Та нали това е целта на 
неговата мисия? Нали затова той 40 дни е обхож-
дал улиците на града и е призовавал за покаяние? 
А сега, вместо да се радва на успеха на мисията си, 
той негодува. Това, което е повод за голяма радост, 
Йона го обръща в обвинение срещу Бога. 

Когато Яков и Йоан искат да седнат от двете стра-
ни на Исус в Неговото царство, Исус не изпълнява 
молбата им. Останалите десетима ученици негоду-
ват срещу Петър и Йоан, защото всеки един от тях 
се е надявал да заеме това място. Но Исус не удо-
влетворява желанията им, а им казва, че трябва да 
служат на другите. „Който иска да бъде пръв меж-
ду вас, нека бъде слуга на всички“ (Йоан 10:44).

Петър е един от тези, които негодуват срещу Яков 
и Йоан. Когато след Възкресението Исус три пъти 
го пита: „Любиш ли ме повече, отколкото тези?“, 

Петър отговаря: „Да, Господи. Ти знаеш, че Те оби-
чам.“ Тогава Исус му казва да пасе стадото Му. 

Наградата за любовта на Петър не се състои в 
привилегии, удобство, богатство, спокоен живот, 
а в привилегията „да пасе“, да служи на Божието 
стадо. А в края на живота му – мъченическа смърт. 
Но апостол Петър вече е израснал във вяра и дове-
рие. Сега той не иска привилегии и затова не роп-
тае, когато Исус му предсказва: „Когато остарееш, 
ще простираш ръцете си и друг ще те опасва и ще 
те води, където не искаш“ (Йоан 2:18). Тоест „ще 
бъдеш разпнат като Мене“.

Нека не бъдем като брата на блудния син, който, 
вместо да се радва, че брат му е нов човек, роптае. 

Бог не чува молитвата, с която пророк Йона дава 
израз на негодуванието си. Нито пък Исус „чува“ 
негодуванието на десетимата ученици. Добре е и 
ние да внимаваме да не би да негодуваме с нещо в 
нашите молитви. Виждаме, че Бог „не чува“ такъв 
вид молитви. 

Мойсей е добър пример. Когато Бог взема от Своя 
Дух и го разделя между неговите 70 помощници, 
двама от тях не са на определеното място, но и те 
пророкуват. Тогава Исус Навин възроптава и казва 
на Мойсей да им забрани. 

Но Мойсей му отговаря: „Завиждаш ли за мене? 
Дано целият Господен народ бъдат пророци, за да 
сложи Господ Духа Си на тях“ (Числа 11:29). 

Такива неегоистични молитви чува Бог!
Цвете КУЛИЧЕВА

Когато 
негодуваме

КОГА БОГ НЕ ЧУВА МОЛИТВИТЕ НИ

Здравейте, уважаема Редакционна колегия!

Вчера получих по пощата последния брой от в-к „Зорница”, с три ко-
пия на вестника.

Бих искал да ви благодаря за изпратения материал и за статиите – 
прочетох всичко и всяка статия има своята стойност и послание. Осо-
бено ме впечатлиха материалите „С грижа за душегрижителя”, „Рабо-
та по време на ваканция”, „24/7” и текстът за Хуго Гроций.

В. „Зорница” дава насърчение, особено с факта, че 
така човек става съпричастен на евангелското пи-
сателско дело още от 1876-та до сега!

С пожелания за много вдъхновение и творчески успе-
хи и през новия сезон!

П-р Гроздан Стоевски

Подобно отношение е неразбирае-
мо за невярващите. Именно грижата 
за безпомощните и упражняването на 
любов отличават Христовите учени-
ци в очите на противниците, подчер-
тава латинският апологет Тертулиан. 

А какво да кажем за търговията с 
хора? През 379 г. Григорий Нисийски 
отправя тежък укор към собственици-
те на роби: „Робът е човек като всич-
ки останали. Създаден е да владее над 
земята. Ето върху такива вие налага-
те хомота на робство-
то!“ Подобно мисле-
не е било непонятно 
в онази епоха, когато 
състраданието е било 
проява на слабост и 
малодушие, а робите 
са били наричани non 
habens personam – хора 
без идентичност. 

Категоричната нетър-
пимост на хри стияните 
към расо вите издева-
телства робо вла дел че-
ст вото се дължи на тях-
ната любов към Бога 
и ближния, довела ап. 
Павел до неговия въз-
глас: „Няма вече раз-
лика между юдеин и 
езичник, роб и свободен, мъж и жена, 
защото всички сте едно в Христос“ 
(Гал. 3:28). 

С течение на историята Бог обръща 
към себе си хора като Джон Нютън – 
бивш търговец на роби, а впоследст-
вие англикански викар, – както и 
неговия ученик Уилям Уилбърфорс. 
Именно благодарение на 30-годишни-
те настойчиви усилия на Уилбърфорс 
в английския парламент най-накрая се 
приема закон за отмяна на робството. 

Редица други обществени язви в 
историята са изцелени едва след като 
Христови последователи се изправят 
срещу течението и предприемат нещо. 
Такъв е Жан Анри Дюнан, който през 
1859 г. гледа стотици ранени френ-
ски и италиански войници след битка 
край Солферино и отвратен от липсата 

на грижа за тях основава Червения 
кръст. Такъв е немският пастир Теодор 
Флиднер, който през XIX век обучава 
възрастни жени на село да се грижат 
за отхвърлените и отритнатите, пола-
гайки началото на ордена на лутеран-
ските дякониси. Такъв е фламандският 
свещеник Дамиан, посветил последни-
те 16 години от живота си да прегръ-
ща, превързва и проповядва на прока-
жени хора на остров Молокай. Такава 
е Елизабет Фрай, която след упори-

ти борби успява да про-
кара закон за реформа в 
английските затвори. 

Историята на човечест-
вото днес познава поня-
тия като човешки пра-
ва, благотворител ност, 
учи лища, бол ници, хос-
писи или сиропита ли
ща именно защото някъ-
де някой Исусов ученик 
се е изправял и се е зах-
ващал да облича и обича 
Христос в ближния. 

А днес, когато Европа 
се раздира от недостиг 
на морални ориентири; 
когато ценностите ни 
се диктуват от медий-
ни пропаганди; кога-

то повече от всякога нашият ближен 
е подложен на опасности като трафик 
на хора, расово потъпкване, убийство 
чрез аборт, ранни ромски бракове, 
икономическо разслоя ване, мигрант-
ски вълни и ценностна безтегловност 
– днес има особена нужда от Христови 
последователи с будни сърца. 

Ще продължим ли да диктуваме мес-
тата около масата? Или ще напра-
вим места за масите от хора, които 
тепърва се преселват сред нас? Питам 
се с кое нашето поколоение ще се 
запомни от историята. 

Дали пък именно в нашите църкви 
не се изгражда и следващият Григорий 
Нисийски или отец Дамиан? Дали пък 
Божият глас не подбужда именно хора 
като теб, като мен? 

Влади РАЙЧИНОВ 

Следва от 1 стр. .

Местата около масата

Българско евангелско дружество 
пое издаването на в. Зорница

Илюстрация: отец Дамиен
(източник: www.aquinasandmore.com)

В навечерието на Деня на Реформацията т.г. бе 
подписан официалният договор, с който любими-
ят ви вестник Зорница се прехвърля от Фондация 
„Духовност и милосърдие“ на Българско евангелско 
дружество (БЕД). Договорът бе подписан от п-р 
Христо Куличев, който досега носеше отговорност 
за издаването на вестника, и Влади Райчинов, пред-
седател на БЕД. 

Българско евангелско дружество бе основано пре-
ди година като сдружение на ЕМЕЦ, СЕСЦ и СЕБЦБ. 
Зорница ще се издава и занапред със следните прио-
ри тети: за духовна просвета, с консервативна 
евангелска позиция, с информация за живота на три-
те деноминации, с чувствителност към пробле ми-
те на обществото и църквата, с внимание към кул-
турните прояви в страната.                                  ◙

ДО ВСИЧКИ АБОНАТИ 
И ЧИТАТЕЛИ  НА 

Скъпи читатели, 
Признателни сме ви за искрената подкрепа досега! Благодарение 

на вас Зорница ще продължи да излиза. Подкрепете ни, за да може 
и занапред тя да свети всред духовния мрак у нас! Помогнете 
вестникът да достигне до повече хора! Бъдете проповедници и 
проводници на истината за нашия Господ и Спасител Исус чрез 
разпространяването на Зорница! 

Цената на годишния абонамент за 2016 г. остава непроменена – 
само 3,60 лв. за цялата година (при цена на отделен брой 30 ст.).

Абонирането ще продължи до 13 декември 2015 г. Можете да 
се абонирате във всяка пощенска станция. Каталожният номер 
на вестника е № 312. Уведомете служителите в пощата, че 
Зорница е месечно издание.

Редакцията приема и групови абонаменти. Ако църквата ви 
има желаещи да получават вестника ежемесечно, пишете ни: 

Вестник ЗОРНИЦА
ул. Осогово 86, София 1303

или на ел. поща: vestnik.zornitsa@gmail.com
Побързайте да се абонирате! Така ще получавате вестника 

цяла година на нищожна цена, а и ще ни улесните в неговото 
издаване. Изненадайте и някой ваш приятел или познат, като 
го абонирате за в. Зорница. Така ще бъдете съработник на Бога и 
благовестител на евангелските истини.

Бог да ви благослови и употреби за разпространяването на 
вестник Зорница! Разчитаме на вашата духовна и материална 
подкрепа. Искрено ви благодарим! 

ВИЕ НИ ПИШЕТЕ



З А ВАС
ЖЕНИ

Непокорството е много често срещана, но мал-
ко подценявана черта на човешкия характер. 
Непокорството е упорство, неподчинение, бунт. 
То е нежелание човек  да се подчини, да изпълни 
чужда воля. Непокорството пред Бога всъщност е 
отхвърляне на самия Бог. 

Бог казва: „Непокорността е като греха на чаро-
действото“ (I Царе 15:23). Последствията от непо-
корството в различните области на живота, са нака-
зание и страдания. Но най-тежко е непокорството 
на Бога. „Божият гняв идва върху синовете на непо-
корството“ (Ефес. 5:6). Резултатите от непокорство-
то са не само за този живот, но за цялата вечност.

Непокорството е плод на стария, на непока-
яния човек. „Копнежът на плътта е вражда про-
тив Бога, понеже не се покорява на Божия закон“ 
(Римл. 8:7).

Водени от плътта, Мариам и Арон проявиха 
завист и ревност към Мойсей: „Само чрез Мойсей 
ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас?“ Като 
проявиха непокорство, те искаха да отхвърлят ръко-
водството на Мойсей. Но всъщност проявиха непо-
корство към Бога, защото отхвърлиха реда, който 
Бог бе установил и Бог ги наказа.

Хората в света не обичат да се покоряват. Особено 
в наше време. Навсякъде виждаме упорство, неза-
читане, неподчинение, бунт – в домовете, в учили-
ще, в обществото. По отношение на природата – 
нежелание да се подчинят на естествените зако-
ни. Навсякъде има едно непрекъснато непокорство, 
желание за отхвърляне на различните видове авто-
ритет и власт. Никой не иска да се покори на чуж-
да воля, на чужди заповеди. Още по-малко на Бога. 

Не само невярващите, но и на нас християните мно-
го пъти ни се иска да следваме своите пътища, а не 
Божиите. Ние, християните, невинаги се покорява-
ме напълно и във всичко на Бога.

Непокорството пред Бога е покорност на плът-
та и нейните страсти. Апостолът казва: „Някога 
бяхме неразумни и непокорни, заблудени, робува-
щи на различни желания и страсти, живеещи в зло-
ба и завист, мразени и мразещи се един друг“ (Тит 
3:3). Но когато Исус ни промени, направи ни нови 
създания, вече не сме непокорни на Бога, но покор-
ни Божии дъщери, наследнички на вечен живот 
(Тит 3:4-7).

Сатана е този, който подбужда непокорство у 
хората. Павел и Варнава благовестваха в Икония 
и „повярваха голямо множество юдеи и гърци. А 
непокорните на Божието учение юдеи подбудиха 
духовете на езичниците против братята и те се опи-
таха да ги убият с камъни“ (Д.А. 14:1-5).

Божието Слово казва: „Бог затвори всички в непо-
корство, за да да покаже милост към всички“ (Римл. 
11:32). Затова дойде Христос – „да обърне непокор-
ните към мъдростта на праведните“ (Лука 1:17). 
Може да не съзнаваме, но преди да познаем Исус, 
живеем в непокорство, за което трябва да се покаем.

Непокорството е един от белезите на последно-
то време. Във II Тимотей 3:1-7 ап. Павел прави 
характеристика на последните дни, и заедно с дру-
гите неща споменава и непокорството. Божието 
слово ни предупреждава: „Божият гняв идва вър-
ху синовете на непокорството“ (Кол. 3:6). Пророк 
Исая пише: „Горко на непокорните чеда, на тези, 
които не искат да слушат поуката Господна“ (Исая 
30:9). Израил бе непокорен народ и затова търпяха 
толкова много наказания.

Бог не одобрява и е чувствителен към най-мал-
кото непокорство. Много добър пример за това е 
Мойсей. Може да кажем, че той бе най-покорният 
човек на Бога. За всяко нещо, Мойсей се допитва-
ше до Бога и напълно се покоряваше на това, което 
Бог му казваше, но само веднъж когато при Мерива 
прояви непокорство, като не прослави Бога, Бог го 
наказа да не влезе в обетованата земя, а само да я 
види отдалече (Числа 20:24, 27:14).

Наказанието на Исус за непокорството е мно-
го по-тежко. Божието слово казва, че Исус ще дой-
де „от небето със Своите силни ангели, в пламенен 
огън, да даде възмездие на ония, които не се покоря-
ват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива 
ще бъдат наказани с вечна погибел“ (II Сол. 1:8-9). 

Бог очаква от своите чада пълна покорност. 
Апостол Павел няколко пъти напомня, че и ние, 
когато не познавахме Христа, бяхме непокорни, 
но Бог по благодат ни спаси и ни направи Божии 
дъщери, наследнички на вечен живот, и очаква от 
нас да живеем в пълна покорност на Бога.

Библията разделя хората на две основни катего-
рии, които нямат нищо общо помежду си и са в 
непрекъсната борба, те воюват постоянно. Особено 
добре това се описва във  II Коринтяни 6:14-16. 
Както Христос и Сатана са в непрекъсната вой-
на, така е и между покорството и непокорството. 
Между тях не само има граница, която ги разделя, 
но това е фронтова линия. Знаем какво ще се случи, 
ако някой войник отиде в противниковия лагер – ще 
бъде убит или пленен.

Ако сме непокорни на Бога, значи преминаваме в 
противниковия лагер. Така се обричаме на духовна 
смърт. Най-малкото ще бъдем духовни плен ници. 
Но на практика то е равносилно, защото ние вече 
по принуда ще сме покорни на Сатана. Уж ще сме 
християни, пък ще бъдем парализирани за хрис-
топодобен живот. Ще живеем в неподчинение на 
Христос – „на име живи, но мъртви“ (Откр. 3:1). 
Апостол Павел много добре е изразил това състоя-
ние, като казва, че непокорството на Бога е живот 
„според вървежа на този свят, според княза на 
въздушната власт, на духа, който сега действа в 
синовете на непокорството“ (Ефес. 2:2).

Заради непокорството на хората в Ноевите дни 
Бог ги удави в потопа. Заради непокорството им 
Бог изгори Содом и Гомор. Заради непокорство-
то си пред Христос никой човек няма да насле-
ди вечен живот.

Нека прегледаме живота си, да не би да сме само 
на име християнки, а в действителност да сме непо-
корни, духовно мъртви дъщери.

Цвете КУЛИЧЕВА

Непокорство

Преди двадесет и пет 
години п-р Симеон Попов 
завърши земния си път и 
беше призован на заслу-
жена почивка. Годините 
минават, но спомените за 
достойните служители на 
Църквата не избледняват. 
За нас неговото име оста-
ва пример за вярност към 
Бога и преданост спрямо 
Христовата църква. Той ни 
впечатляваше с детинската 
си вяра и упование в Бога, 
а също с безкомпромис-
ната си непримиримост 
към злото и враговете на 
Църквата. Във времената 
на комунизма, когато мно-
зина християни се старае-
ха да бъдат „внимателни и 
предпазливи“, п-р Симеон 
Попов не се изкушаваше 

да се съобразява с обстоя-
телствата. Той беше непо-
колебим в убежденията си 
и последователен в дела-
та си.

Симеон Попов беше пас-
тир на разпръснатото ста-
до на Методистката църк-
ва през най-труд-
ните години. Не 
се примиряваше 
със затворени-
те и разрушени-
те църкви, с без-
законно отнетите 
църковни имоти. 
Пишеше преду-
предителни пис-
ма до най-висо-
ките партийни и 
държавни инстанции, че 
вършат престъпления, за 
които ще носят отговорност. 

Понякога го питахме: 
„Защо? Има ли смисъл?“. 
„Да!”, отговаряше той. „Те 
трябва да бъдат предупре-
дени, за да нямат оправда-
ние в Идващия ден.“

Този ден дойде! Ние сме 
благодарни, че имахме 

такъв пастир и че 
неговият пример 
ни задължава „да 
подражаваме на 
неговия живот“ 
(Евр.13:7).

Методистката 
църква в България 
се възстанови и с 
Божията милост 
се върна отново 
към живот, защо-

то страданията на мъчени-
ците не са напразни!

П-р Бедрос АЛТУНЯН
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Симеон Попов IN MEMORIAM

На 4 октомври Бог призова 
при Себе Си дългогодишния 
проповедник на Евангелската 
съборна църква в с. Априлци, 
Пазарджишко, Никола Соти-
ров Кьосаков. 

Брат Кьосаков е роден в 
същото село на 3 февруари 
1921 г. От ран на възраст слу-
жи на Бога. Никога не е учил 
богословие, но хората, които са слу-
шали негови проповеди, са отбеляз-
вали несъмнения му проповедниче-
ски талант. 

От младини Никола Кьосаков е 
редовен читател на Зорница, а по-

късно става и автор на ста-
тии за вестника. В Музея 
на евангелското движение 
в София са запазени брое-
ве, събрани и подвързани 
лично от него. 

С кончината на брат 
Ни ко ла Кьосаков еван гел-
ските църк ви у нас загуби-
ха един надарен проповед-

ник и благословен Божий служи-
тел. Нашата надежда е, че ще бъдем 
заедно с него през вечността.

П-р Станислав АЛЕКСИЕВ

Никола 
Кьосаков

IN MEMORIAM

Християните от години се молят за затворените за Благата вест 
страни в ислямския свят. А сега, когато Бог довежда буквално 
милио ни мюсюлмани пред врата та ни, може би трябва да поми-
слим дали не иска да ни покаже нещо с това. 

Можем да таим своите опасения и трябва да мислим и действаме 
мъдро, но в същото време не можем да оставяме настрана ценно-
стите на Божието царство. Трябва да разберем, че начинът, по кой-
то ще избират да действат правителствата на отделните страни, е 
нещо съвсем различно от нашата мисия като християни в този свят. 

Наскоро вълните изхвърлиха на турския бряг край Бодрум тру-
па на тригодишно дете. Когато войната достига до сирийския град 
Кобани, 23 души се опитват да избягат с лодки. Дванадесет от тях 
се удавят. Един от тях е малкият Айлян Курди. Снимката му бър-
зо обиколи света и стана известна като „изхвърлената на брега 
човечност“. 

По този случай френски ят хумористичен вестник Шарли Ебдо 
публикува ка ри ка тура. Това е същият вестник, чиято редакция пре-
ди ня колко месеца беше нападната от ислямски терористи. Тогава 
целият свят си слагаше надписи „И аз съм Шарли“. Сега хората от 
Шарли Ебдо публикуваха карикатура, показваща удавеното дете, 
до която има реклама на Макдоналдс, на 
която пише „Две детски менюта в едно”. 

Трудно е да се сетя за нещо по-цинич-
но. Може би точно тук обаче е място-
то християните да пристъпят напред и 
нагледно да покажат кон трас та на цен-
ностите, според които те живеят. 

Аз не зная кое е най-правилното поли-
тическо решение на кризата. Но съзна-
вам напълно ясно какво трябва да бъде 
личното ми отношение като християнин 
и като гражданин на Божието царство, 
за да не чуя един ден думите: „Огладнях 
и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме 
напоихте; странник бях, и не Ме обляк-
охте; болен и в тъмница бях, и не Ме 
посетихте... Понеже не сте направили 
това на ни един от тия най-скромните, 
нито на Мене сте го направили“ (Мат. 
25:42-43,45). 

Радостин МАРЧЕВ

„ПОЛИТИКАТА“ 
НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО 

Следва от 1 стр. .


