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Ще остави човек 
баща си и майка си
и ще се привърже 

към жена си. 
И те ще бъдат 

една плът.
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След броени месеци гражданско 
сдружение „Асоциация общество 
и ценности“ ще навърши 10 години. 
Разкажи как започна всичко. 

Началото беше през февруари 2007 г. 
Тогава наред с опитите за предефини-
ране на семейството прави тел ст вото 
инициира про ек тозакон за ле гали зи-
ране на прости ту цията. Група хора 
се събрахме и решихме, че повече не 
можем да стоим безучастни. 

Така няколко месеца по-късно се 
роди сдружение „Асоциация обще-
ство и ценности“. Успех имаха граж-
данските ни действия за спирането 

на легализацията на проституцията, 
евтаназията, сурогатството; за отпа-
дането на фактическото съжителство 
и по-късно за отпадане на задължи-
телната предучилищна подготовка за 
тригодишни и четиригодишни деца. 

В „Асоциация общество и ценности“ 
активно насърчаваме брака и семейст-
вото, като инициатори и координатори 
на Седмицата на брака у нас. 

В какво се изразява дейността на 
Асоциацията? 

Дейността ни се изразява в това, да 
защитаваме и насърчаваме човешко
то достойнство и свобода, брака и 
семейството в културата и управле-
нието на страната, за да видим здра-
ви семейства и общество. 

Поводът за този текст е предстоящи-
ят Ден на християнското семейство. 
Истината е, че съвсем не съм сигурен 
кога точно се отбелязва този ден. 

Когато наближат последните месеци 

от календарната година, с жена ми 
всеки път си задаваме същия въпрос: 
„Кога беше Денят на християнското 
семейство?“ И обикновено се съгла-
сяваме, че няма значение. 

Трябва ли ни определен празник, за 
да празнуваме нещо, в което живеем 
ежедневно? Все едно на определена 
дата да празнуваме, че сме живи или 
че сме новородени в Христос. 

Разбира се, съвсем не искам да кажа, 
че не трябва да се радваме на нашия 
нов живот в Господа. За мен обаче е 
нелепо тази радост да се огранича-
ва до един конкретен ден в година-
та. Същото важи и за християнско-
то семейство – да не би през цялата 
година да живеем инертно, без да се 
замисляме за отношенията с нашия 
съпруг или съпруга, и само на този 
ден да си спомняме, че сме семейство 
в Христос и заради Христос?!

По начина, по който са застъпени в 
Библията, семейните ценности днес 
се оказват все по-непривлекателни 
за света. Но всъщност това е напъл-
но логично – едно семейство по зами-
съл е християнско, тъй като идеята за 
семейство и в частност съюз между 
мъж и жена е изцяло дело на Бога. 

С турбуленцията около избори-
те за президент у нас и зад океа-
на като че ли редица други важни 
теми в ежедневието ни останаха 
на втори план. Някак си неусетно 
навлязохме в последната годи-
на преди отбелязването на изми-
налото половин хилядолетие от 
началото на Реформацията. 

Като в просъница изпратихме 
и поредния Ден на будителите в 
едно общество, което отчаяно 
се нуждае от отворени очи, жива 
съвест и осъзната надежда. 

Не достатъчно внимание сякаш 
обърнах ме на инициативи като 
„Мама, татко и деца“ (вж. интер-
вюто с Михаела Джоргова). 

Мимоходом изчетохме и вест
та за новата унгарска служба за 
защита на подложени на гонения 
християни. (Четири пети от изби-
ваните заради вярата си хора са 
християни, отбеляза унгарският 
министър Золтан Болаг.) 

През този ноември мнозина от 
нас изпитват усещането, че сме 
се събудили в един различен свят. 
Как ще изглежда Европа след 
Брекзит и Америка на Тръмп; 
как ще вилнее циклонът на миг-
рантската и националистичес ка
та вълни; дос тоен лидер ли ще 
е новият оби та тел на Дондуков 1 
ген. Румен Радев; какво ще доне-
се въртележката на новите пар-
ламентарни избори след остав-
ката на кабинета Борисов II... 

В обстановка на несигурност 
и мрачни прогнози, предефини
ра не на семейството и брака, 
политизира но общество с ме дий
ни игри и хибридни вой ни отно
во си припомняме, че сигурност
та ни като християни се основа-
ва единствено върху Писанието 
и неговия разказ за постигнато то 
на Кръста изкупление. 

През 2017 година отново и отно-
во ще връщаме вниманието си 
към юбилейното отбелязване на 
500годишнината на Реформа ци
я та. От какви промени се нужда-
ем днес като християни? В какво 
ще се изразява наследството на 
новото поколение будители? Ще 
съумеем ли да стъпим достой-
но на раменете на евангелските 
ни предци и да поведем Църква
та (а и България) към обещаното 
бъдеще и надежда? 

Пишете ни! Споделяйте Зорница 
с други! Абонирайте се! За нас е 
привилегия да бъдем приятели! 

РЕДАКЦИОННА

Следва на 2 стр. .

Следва на 2 стр. .

Семейство 
заради Христос

от Олег КОНСТАНТИНОВ

Влади РАЙЧИНОВ

„Мама, татко и деца“ 
цели да защити
семейството и брака

Във всички християнски църкви 
съществува единство в мнението за 
активната евтаназия. То драстично 
се различава от светския възглед по 
въпроса. 

гръцката 
православна църква

Светият синод на Гръцката пра-
вославна църква, който е активен 
по много въпроси от биоетиката, 
излиза с позиция за евтаназияна 
на 6 ноември 2002 г. Като конкре-
тен повод в документа се посоч-
ва узаконяването на евтаназията в 
Холандия, Белгия, Австралия и в 
някои щати от САЩ. Под понятие-
то евтаназия Гръцката църква раз-
бира „постигнатото чрез активна 
или пасивна чужда помощ (с дейст-
вие или бездействие) ускоряване на 
смъртта на човек, който страда или 
предстои да страда от неизлечима и 
мъчителна болест, запазил или не 
съзнание и сам изразил категорично 
желание да се прекъсне живота му”. 

ЕВТАНАзИяТА
III част

от п-р Владимир ТОДОРОВ

интервю с Михаела ДЖОРГОВА

Следва на 3 стр. .

Един милион подписа са необходими за натиск 
върху Европейската комисия да приеме дефиниция 
на брака като съюз между един мъж и една жена. 
У нас инициативата се оглавява от „Асоциация обще-
ство и ценности“. С председателя на асоциацията 
Михаела Джоргова разговаря Влади Райчинов.

От юни в Зорница започнахме рубрика 
„Съвременни етически въпроси“. Зада-
ваме си въпроса по какъв начин Божието 
слово предоставя стандарти, напътствия 
или предупреждения по актуални теми от 
съвремието.  
В предишните два броя п-р Вл. Тодоров 

очерта какви са видовете евтаназия и как 
през последните десетилетия различни 
държави правят опити за нейното легали-
зиране. Следва III част от изследването. 



Това лято Европейският съд по 
правата на човека (ЕСПЧ) излезе с 
важно решение. Какво представля-
ваше този казус? Защо беше толко-
ва важно това решение? 

На 9 юни ЕСПЧ потвърди решение-
то на Френския върховен съд, утвърж-
давайки, че не е дискриминация ако 
държавата откаже на двама възрастни 
от един и същ пол да сключат брак, в 
момент, когато страната не е узакони-
ла еднополовия брак. 

Това решение бе важно, понеже се 
взема във време, в което някои евро-
пейски страни приемат еднополови-
те бракове под силен международен 
натиск. Именно този външен натиск 
е и причината организации от осем 
страни членки на Европейския съюз 
да започнат европейската граждан-
ска инициатива „Мама, татко и деца“, 
която събира подкрепа от гражданите 
на ЕС.

Какво цели инициативата „Мама, 
татко и деца“? Откъде тръгва тя и в 
какво се изразява? 

„Мама, татко и деца“ цели да защи-
ти децата, брака и семейството, като 
поиска от Европейската комисия при-
емането на единна дефиниция за брак 
и семейство: бракът да бъде дефи-
ниран като съюз между един мъж и 
една жена, а семейството – основано 
на брак и/или потомство. 

Тези определения  ще важат за 
общите документи и директиви на ЕС 
и няма да променят определенията за 
„брак“ и „семейство“ в националните 
законодателства. 

„Мама, татко и деца“ ни дава въз-
можност като граждани да отго-
ворим на засиления неправомерен 
натиск от страна на ЕС, който ясно се 
вижда ясно в изявлението на Франс 
Тимерманс, първи заместник-предсе-
дател на Европейската комисия от 
юни 2015 г.: 

„Комисията трябва да направи крач-
ка напред и да предприеме дейст-
вия към всички държави-членки на 
Европейския съюз да легализи рат 
еднополовите бракове и да са нарав-
но с останалите страни.“ 

Казвам неправомерен, понеже спо-
ред чл. 9 от Хартата за основни права 
Европейският съюз няма право да се 
намесва в сферата на брака и семей-
ството в националните законодател-
ства на страните членки.

Инициативата е своеобразен рефе-
рендум. Защо гласът на всекиго от 
нас има значение? 

Европейските граждански иници-
ативи са инструмент, създаден от 
Европейската комисия, за да може 
да бъде по-близо до гражданите 
на ЕС. Той наистина е подобен на 

референдумите на национално ниво. 
За да успее, „Мама, татко и деца“ 
трябва да събере 1 000 000 подписа на 
граждани в ЕС до 10 декември 2016 г. 
Към момента са събрани над 250 000 
подписа. Важно е да бъдем активни в 
споделянето на инициативата, за да 
съберем максимална подкрепа през 
оставащите седмици! 

Всеки пълнолетен български граж-
данин може да подкрепи инициати-
вата онлайн. Потърсете я на след-
ния адрес: www.mumdadandkids.eu/bg 
или на хартиената бланка, която може 
да се изтегли от този сайт. Важно е 
попълнените бланки да се изпратят 
до края на ноември на адреса посочен 
на формуляра.

При гласуването се изискват лични 
данни. Някои хора се притесняват 
от това. Как ще ги успокоиш? 

Нашите лични данни ги има в систе-
мата на оператори, фирми за различ-
ни услуги, хотели, където сме пре-
бивавали. В пощенкият клон всеки 
път ми записват ЕГН-то при получа-
ване на писма. Няма как без нашите 
имена и ЕНГ да се провери и удос-
товери подписа ни на хартия от отго-
ворната за това институция, която 
разполага с тази информация за насе-
лението. Онлайн данните се събират 
и съхраняват на платформа, достъп-
на единствено и само за отговорни-
те органи на Европейската комисия. 
Организаторите нямат никакъв дос-
тъп до тях. Всеки може да се увери в 
това от сайта на Комисията. 

„Асоциация общество и ценности“ 
като координатор на инициативата за 

България носи цялата законова отго-
ворност за строгото съхраняване и 
предаване на хартиените бланки.

Каква е библейската обосновка за 
гражданската ни отговорност като 
християни? 

Още в Битие 1 гл. Бог даде на чове-
ка мандата на господство – да поко-
рява и да владее над земята. Виждаме 
отново това и в думите на Исус в 
Господната молитва. Той ни учи как 
и за какво да се молим – да дойде 
Неговото царство, да бъде Неговата 
воля както на небето, така и на земята. 

Вярвам, че Бог иска не само да се 
молим, но очаква от нас и да действа-
ме според тази молитва, за да видим 
Неговото царство и Неговата воля на 
тази земя. 

Той ще ни държи отговорни докол-
ко и как използваме възможности-
те, талантите и правата, които са ни 
дадени. 

През 2017 г. се навършват 500 годи-
ни от началото на Реформацията. От 
какви реформи имаме нужда днес? 

Промяната следва да започне от нас 
самите – да поставим живота си в ред, 
да бъдем наистина „сол“ и „светлина“ 
в дома ни, в семейството ни, на работ-
ното ни място, в общността ни като 
активни граждани на страната. Това е 
пътят към реформата. 

Eйбрахам Кайпър, християнин и 
истински реформатор за времето 
си, който е бил два мандата минис-
тър-председател на Холандия, каз-
ва: „Когато принципи, които работят 
срещу най-дълбоките ти убеждения, 
започват да побеждават, тогава да се 
бориш е твоето призвание, а мирът се 
превръща в грях.” 

Какво планира Асоциацията в 
бъдеще? 

Планираме да продължим да насър-
чаваме брака и семейството. Фокусът 
на Седмицата на брака (7-14 февруа-
ри 2017 г.) ще бъде насочен към това, 
да помогнем на двойки да се подгот-
вят по-добре да изграждат успешен 
брак. Желанието ни е да видим повече 
здрави и щастливи бракове и семей-
ства и по-малко разводи. Сключените 
у нас бракове нарастват с всяка след-
ваща година от началото на инициа-
тивата през 2012 г., а разводите посте-
пенно намаляват, сочат данните на 
НСИ. Това само може да ни радва.    ◙
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И в този смисъл няма нищо учудва-
що в това, все по-голям брой „не хри-
стияни“ да не желаят да сключват 
брак и съответно днес да говорим за 
обезценяване на брака. Обаче как-
во по-хубаво може да има от въз-
можността да преживяваш ежеднев-
но уверение във факта, че следваш 
Божия план за живота си? Мисълта, 
че постъпваш според Божите повели, 
може само да те укрепва и насърчава.

Много се е изписало за ролята на 
жената в семейството според Биб ли-
ята, а именно да се подчинява на мъжа 
си (Ефес. 5:22-23). Но не по-малка, 
бих казал доста по-силна, е запове-
дта към мъжа – да обича съпругата 

си (28 ст.). Едно е да се подчиняваш, 
друго е да обичаш. Възможно ли е 
да обичаш някого по принуда или по 
заповед, дори и тя да е дадена от Бог? 
Не и без да се вникне в смисъла на 
тази повеля: „Мъже, любете жените 
си, както и Христос възлюби църква-
та и предаде Себе Си за нея“ (Ефес. 
5:25). 

Да, това е посланието на Бога към 
нас, мъжете. Когато встъпваме в бра-
чен съюз, ние поемаме голяма отго-
ворност. Исус се предаде за църква-
та, „за да я освети, като я очисти с 
водно умиване чрез словото, за да я 

представи на Себе Си славна църк-
ва, без петно или бръчка, или нещо 
подобно, но да бъде свята и непороч-
на“. С други думи, когато встъпва-
ме в брак, вече сме отговорни пред 
Господа не само за себе си, а и за 
жена си. Ставаме една плът. „Така са 
длъжни и мъжете да любят жените 
си, както своите тела, защото никой 
никога не е намразил своето тяло, а 
го храни и се грижи за него, както 
Христос за църквата“ (Ефес. 5:29). 

Наставленията на Бога към мъжа 
като глава на семейството са ясни и 

силни като тежест. Те са най-съвър-
шеното продължение на заповеди-
те към жените. И едните, и другите 
повели биха изгубили изцяло сми-
съл, ако се разглеждат изолирано. 

Семейството, в крайна сметка, се 
основава на съюз между две съще-
ства – мъж и жена. (Поне такава е 
идеята на Бога, за което Словото ни 
дава пълно уверение.) Именно тези 
повели ни държат будни във взаимо-
отношенията с „нашата половинка“ 
(неслучаен и много красив израз, за 
разлика от безличното „партньор/
ка“). И слава на Бога, ние имаме въз-
можност да съпреживяваме и да се 
радваме, че сме съставна част на 
семейство, съществуващо заради и 
поради Христос. 

Пожелавам на всички да изпитат 
тази радост!                                        ◙

Следва от 1 стр. .

Следва от 1 стр. .„Мама, татко и деца“ 
цели да защити
семейството и брака

Михаела Джоргова е председател на 
гражданско сдружение „Асоциация 
общество и ценности“ – координатор 
на Седмицата на брака у нас. 
Тя е магистър по икономика. Има 
специализации в сферата на банково
то дело, връзките с общественост та 
и организационното развитие. 
В момента следва психология. 

Семейна е и заедно със съпруга си 
живеят и работят в София. 

Франс Тимерманс, зам.-председател на ЕК

Семейство 
заради Христос

от Олег КОНСТАНТИНОВ



В становището се описва, че „животът е най-вис-
шият дар Божий, чието начало и край се намират 
в ръцете Господни, и единствено в Негова ръка е 
душата на всичко живо и духът на всяка човеш-
ка плът (Йов 12:10). Животът е пространството, в 
което „се срещат благодатта Божия и свободната 
ни воля”, но същевременно „всяко усилие да се 
определят границите на живота по човешка воля, 
мнение или възможности лишава живота от него-
вата святост. Човекът е създаден безсмъртен по 
благодат, но чрез греха в този свят идват болката, 
падението и смъртта... Бог е допуснал смъртта, 
„за да не стане злото безсмъртно.” 

В позицията се подчертава, че „биологични-
ят живот не определя цялостното съществуване 
на човека”. Чрез биологичната смърт се прекъс-
ва връзката между тялото и душата. С нея тяло-
то изтлява, а душата се запазва, за да се съедини 
отново с вече възкресеното 
тяло. „Без духовен живот 
запазването на биологич-
ния губи своето значе-
ние, лишава се от смисъл 
и се превръща просто в 
кръговрат на смъртта.” 

Тъй като животът про-
дължава и след биоло-
гичната смърт, начи-
нът, по който човек 
живее и умира, опре-
деля състоянието 
му във вечността. 
Гръцката православ-
на църква подчерта-
ва: „Светското разби-
ране разглежда евтанази-
ята само като право, а не 
и като събитие извън власт-
та на човека; като някакъв факт, 
чието време може да се избере и от човека, а не 
безусловно от Бога. Уважението към дарения 
свише живот изисква и неговата защита, изразя-
ваща се и като усилие за запазване на качество-
то на живота, и като целенасочено удължаване на 
неговата продължителност. Според християнско-
то учение продължителността на живота и мигът 
на смъртта по никакъв начин не могат да се нари-
чат човешки права.” 

В документа се разглежда и проблемът с болка-
та, напредъка и мисията на медицината, както и 
упадъкът на обществото. Именно този упадък е 
основна причина за появата на евтаназията, наре-
чена в документа „подпомогнато самоубийство” 
и „упадъчно явление на социалното пренебреже-
ние към човека.” 

В заключение текстът изтъква: „На съвременна-
та форма на евтаназията като ускоряване и пре-
дизвикване на смъртта Църквата противопоста-
вя евтаназията (букв. „благата смърт“ от гръцки 
език) като преодоляване на смъртта. Щастлив 
живот и блага смърт за Църквата са живот и 
смърт със смисъл и перспектива. Когато произ-
лиза от отхвърляне на волята Божия, избиране-
то на смъртта е грях. И обратното, когато изви-
ра от любов към Бога, жаждата за смърт е изклю-
чително благословение, особена благодат и рядка 
добродетел: „Желая да се освободя и да бъда с 
Христос“ (Фил. 1:23). Ако изоставянето на чове-
ка води към евтаназия, то обичта, подкрепата и 
съществената надежда усилват любовта му към 
живота.“1 

католическата църква
Подобно е отношението и на Католическата 

църква. Тук ще цитираме една енциклика на папа 
Йоан Павел II, озаглавена Евангелие на живота. 

В първия се подчертава, че „в края на същест-
вуването си човекът се намира пред тайната на 
смъртта”. Когато надделява склонността животът 
да се оценява само от това, дали носи удоволст-
вие и благосъстояние, страданието е непоносимо 
и ние трябва да се освободим от него. Смъртта от 
своя страна, подчертава папа Йоан Павел II, се 
смята за абсурдна, ако прекъсне живот, още отво-
рен за бъдеще, изпълнено с интересни преживя-
вания. Така тя се превръща в „желано освобожде-
ние“, когато съществуването се смята за лишено 
от смисъл от момента, в който се изпълва с болка, 
и е обречено на все по-силни страдания. Когато 
„забравя основното си отношение към Бога, чо ве-
кът мисли, че е сам за себе си критерий”. 

„Така нараства из кушението да бъдеш господар 
на смърт та, да я преди звикаш и тихо да сложиш 

край на живота.” 
Папата описва 

това поведение, 
изглеждащо в 
очите на чове-
ка като логич-
но и човешко, 

като „абсурдно 
и нечовешко“. 

„Под евтана
зия в точния смисъл на 

думата трябва да се раз-
бира действие или пропуск, 

които преднамерено предизвикват смърт, за да 
се премахне болката”. Като отличава грижите за 
болките на хората, той формулира: „Евтаназията 
е тежко нарушение на Божия закон и е морално 

неприемливо, съзнателно убийство”. 
Още по-остро се осъждат случаите на недобро-

волна евтаназия: „Евтаназията изглежда още по-
порочна, ако е предизвикана от тези, които като 
семейство трябва търпеливо и с любов да пома-
гат на близкия си, или пък онези, които заради 
професията си следва да се грижат за болния в 
най-трудни условия в края на живота.“ Изборът 
на евтаназия е още по-тежък, когато се опреде-
ля като убийство, извършено от трето лице върху 
човек, който нито го е искал, нито е давал съгла-
сие за това. Според Йоан Павел II „да умреш за 
Господа означава да изживееш смъртта като вър-
ховен акт на подчинение пред Отец, като се съгла-

сиш да я приемеш в избрания от 
Него час. Да живееш за Господа 
означава също да признаваш, 
че страданието, което е само по 
себе си зло, винаги може да се 
превърне в източник на добро.“2  

В друг документ от 1980 г., 
озаглавен Обяснение към евта
назията, Католическата църк-
ва подчертава, че молбата за 

евтаназия често всъщност е вик за помощ и за 
любов. В такъв случай евтаназията се явява лъж-
ливо съжаление. Истинската грижа се проявява в 
солидаризирането с болката на страдащия.3 

лютеранската църква
В подобен тон е и декларацията на Лютеранската 

църква в Германия: „Животът не е свободно дос-
тъпен за нас. Всеки човек има достойнство, стой-
ност и право на живот от Бога. Никой не живее 
сам за себе си. След като единствено Бог е гос-
подар на живота и смъртта, животът и човешкото 
достойнство са защитени... Всяко човешко съще-
ство е свързано неотделимо с живота си. Без при-
знаване на достойнството и правото на живот не 
е възможно хората да живеят заедно. Убийството 
не може да бъде акт на любов или състрадание, 
защото то разрушава основите на любовта и 
доверието. Тъй като не разполагаме с живота си, 
нито с живота на околните, ние отхвърляме всяко 
активно прекратяване на живота.” 

В този документ ясно се различават различните 
форми на евтаназия, като само по отношение на 
активната евтаназия се казва: „Активната евтана-
зия означава преднамерено убийство на човешко 
същество чрез препарат, причиняващ смърт (таб-
летка, спринцовка, вливане). Това е несъвмести-
мо с християнското разбиране за човека.”4 

обединената методистка църква
В социалните принципи на Обединената мето-

дистка църква се казва: „Като одо-
бряваме медицината за усилия-

та ѝ да предотвратява болести и 
за напредъка в лечението, което 
удължава съзнателния живот на 
хората, ние признаваме, че все-

ки смъртен живот в края на кра-
ищата ще приключи със смърт. 

Смъртта в никакъв случай не е знак, 
че Бог ни е изоставил. Като християни ние вина-
ги трябва да бъдем готови да предадем дара на 
смъртния живот и да насочим надеждата си към 
дара на вечния живот чрез смъртта и възкресе-
нието на Исус Христос. Грижата за умиращите 
хора е част от нашето настойничество по отно-
шение на божествения дар на живот тогава, 
когато излекуването вече е невъзможно. 
Насърчаваме използването на медицински тех-

нологии за осигуряване на палиативна грижа. 
В края на живота, когато животоподдържащо-
то лечение не осигурява вече целите на живо-
та и когато то е достигнало до своя предел, не 
съществува морално или религиозно задължение 
за неговото използване, когато то налага нену-
жен товар или само удължава процеса на умира-
не. Умиращите хора и техните семейства са сво-
бодни да преустановят лечението, когато то вече 
не помага на пациента. Църквата се обявява про-
тив асистираното самоубийство и евтаназията.”5  

Подобни са становищата и на Световния съвет 
на църквите, както и на Конференцията на евро-
пейските църкви.6 Такова мнение поддържат и 
редица други християнски деноминации.

решение, което 
не принадлежи на човека 

Въпросът за евтаназията води до поляриза-
ция на мненията в обществото. Позицията на 
Църквата по този въпрос е единна и трябва да 
остане непроменима. Бог е този, който дава нача-
лото и края на живота, и независимо от напредъ-
ка на технологиите ние не можем нито да дадем 
начало на живота си, нито имаме право да го 
прекратяваме. Същевременно Христовата църк-
ва трябва да положи усилия, за да могат хора-
та да живеят живота си и да умрат достойно и 
това може да стане само ако проявява Христовата 
любов. Тъмнината е само липса на светлина.     ◙

3
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Когато открием какво има предвид Йоан под 
„истина“, ще видим, че то не е много далеч от 
това, което разбира под „любов“. И всъщност 
това е част от ключа към всичко. „Като беше въз-
любил Своите, които бяха в света – казва Йоан* 
за Исус – докрай ги възлюби.“ Това е най-дълбо-
кият начин да се каже същото. Истината за ново-
то творение се осъществява чрез пределно щедро 
себеотдаване на  пределно щедрото и себеотдава-
що се Божие слово. За да гледаме на света едно-
временно в три аспекта – първоначално-
то добро творение, коренната му поква-
ра при Грехопадението и спасителното му 
обновление чрез Kръста и възкресението 
на Исус – изисква от нас да имаме не само 
проницателност, но и любов. 

Тогава можем с пълно право да говорим 
за любовта като начин на познаване. Тя е 
всъщност най-добрият начин за достигане 
до истината. Защото истината не е ничие 
притежание. Тя не е нещо, което можем да 
държим в джобовете си. Истината е като 
здравето в лекарската професия. Лекарят 
не притежава здраве, което да разпреде-
ля на нуждаещите се, но може да прави 
неща, които увеличават шансовете да си 
здрав. Да предполагаме, че той наисти-
на притежава здраве, което може да раз-
дава, означава да боготворим лекарска-
та професия (може би защото боготворим 
модерната наука и технологии). 

По-същия начин да допускаме, че можем 
да притежаваме истина и просто да я раз-
пределяме, означава да изпадаме в идоло-
поклонството на модернистичната обек-
тивност, за която вече говорих. По съща-
та причина да сведем цялата истина до 
субективното е все едно да не сме в състояние да 
видим, че в Исус, живото Слово, светът е обновен, 
самата истина е обновена, и всичко това – чрез 
силата на божествената любов. Следователно ние 
сме призвани да бъдем хора на истината, бидей
ки хора на любовта. Защото именно чрез любо-
вта разпознаваме и приветстваме пълната дру-
гост на другия. 

НИЕ СМЕ пРИзВАНИ 
ДА бъДЕМ хОРА НА ИСТИНАТА, 
бИДЕЙКИ хОРА НА любОВТА

Kато приветства другостта, любовта обаче раз-
вива и подходящи взаимоотношения с другия 
(каквото и да представлява тя или той), като я въз-
хвалява и ѝ се наслаждава. Не като стои сдържа-
но настрана – това не би било любов, а обикно-
вена дистанцирана обективност. Нито като вкар-
ва другия в собствения си личен свят, както е при 
субективността. 

Аналогията в човешките отношения тук би била 
не любов, а сладострастие. Модернистичният 
проект извоюва своето положение в западната 
култура, като изключва важни елементи от това, 
което действително представлява човешкото 
познаване. Нашата задача като хора на истината и 
хора на любовта е така да слушаме Живото слово, 

че да станем способни чрез силата на Светия Дух 
сами да изговаряме живи думи. Думи, които не 
само назовават случващото се в света, но всъщ-
ност изявяват живата истина в нова светлина и за 
нов живот. Това е особеното предизвикателство 
на истината днес.

Не мога просто да спра дотук, тъй като в наша-
та култура искаме да знаем и какво е място-
то на Библията във всичко това. Как се вписва 
Писанието в картината? 

Вярна ли е наистина Библията и ако да, в какъв 
смисъл? Какво означава в един свят с променя-
щи се ценности и постмодерен Пилатов цинизъм 
да бъдем хора на Библията: загърбващи плитките 
прочити, които мнозина от днешното поколение с 
право намират за незадоволителни? 

РОляТА НА пИСАНИЕТО 
ВъВ ВСИЧКО ТОВА

Преди години написах книга за авторитета на 
Писанието. В английското си издание тя бе оза-
главена Писанието и Божият авторитет. Обаче 
на американския ми издател заглавието се стори-
ло твърде тромаво и той без мое разрешение го 
променил на Последната дума. 

Това е доста странно. Според самото Писание 
Исус е тази последна дума. В Матей 28 глава Той 
не казва (на учениците си): „Всяка власт на небе-
то и земята е дадена на книгите, които вие, мом-
чета, ще напишете.“ Той казва, че цялата власт е 
дадена на Него. 

Ако вярваме в авторитета на Писанието, тогава 
ние вярваме в нещо малко по-сложно, отколкото 
обикновено осъзнаваме. Ние вярваме, че власт-
та, която Отец е дал на Сина, поне в някаква сте-
пен е осъществена впоследствие чрез книгата, 
която наричаме Свещено писание. Писанието има 

авторитет, който му е даден. То не само свидетел-
ства за Исус, но е също един от начините, по кой-
то Исус отново и отново свидетелства на света – 
както пред Пилат, говорейки истината на власти-
те. Писанието е начинът, по който Исус говори 
днес в по-широкия свят словото, което е говорил 
с думи и дело, докато е бил в плът. 

Но как прави това Писанието? Не като остава 
затворено на полицата, а чрез верни и любящи 
хора, които го четат и откриват как животът им 
се преобразява от него. На свой ред те стават спо-
собни да говорят думи на истина, чрез които све-
тът и неговата болка и срам са назовани правил-
но и чрез които новото творение на изцеление и 
надежда също е назовано – и това е начинът, по 
който е родено. 

С други думи, Писанието не звучи някъде там в 
ушите на хората, които го четат, като че ли съдър-
жа обективна истина, която просто трябва да 
наблюдаваме, регистрираме, запаметяваме и пре-
даваме. Писанието пълноценно изпълнява роля-
та си, когато се превръща в динамично средство 
за напътствие и ръководство към Църквата и ней-
ните членове как да говорят истината и да носят 
любов в света.

А как точно Библията ни прави способни да 
бъдем хора на истината и на любовта? Тук попа-
даме в една особена разновидност на общия 
капан на истината, който споменах по-рано. 

Скептичните рационалисти от последните два-
три века ни нападат с аргумента: „Не можем да 
вярваме в Библията. Ние ще докажем, че е изця-
ло невярна.“ А ние се подвеждаме и измисля-
ме рационалистичен отговор: „Не, не, Библията 
е вярна, обективно вярна. Казва нещата такива, 
каквито са!“ 

Така се оказваме в положението да защитаваме 
странни твърдения – за Исус Навин, при когото 
Слънцето не залязва; за Езекия, който го връща 
назад; за поглъщането на Йона от кита и хиля-
ди други неща. А хора като мен, които винаги се 
стремят да утвърждават върховната истинност 
на Писанието, се научават да четат Библията не 
такава, каквато не е, а такава, каквато е, т.е. че 
някои нейни части са поезия и не трябва да се 
четат като че са лабораторни протоколи. 

Тогава обаче пък се виждаме принудени да мъл-
чим за това, да не би хората да си помислят, че 
и ние, подобно на много други, сме се отклони-
ли от обективността и сме изпаднали в субек-
тивност. Докато живее между тези два полюса, 
човек винаги е губещ. Това означава да чертаем 
погрешна карта и да се бием на погрешен фронт; 
всъщност отвличаме вниманието си от същест-
веното и го насочваме към битка, в която няма 
победители, а неориентирани армии се сблъскват 
в нощния мрак.

Трябва да пренесем дебатите относно Библията 
там, където би ги поставила самата Библия – в 
рамките на разказа за щедрата творческа любов 
на Бога, достигаща върха си, когато живото Слово 

от Н. Т. Райт 

Библията и хората на любовта

Текстът е лекция на Н. Т. Райт, изнесена в Християнския университет на Оклахома през април 2014 г. Със значителни 
съкращения. В почти пълен обем лекцията е публикувана в електронното списание harta-bg.info. 
Редакция: Тодор ВЕЛЧЕВ, Ивайло АТАНАСОВ. 
* Йоан 13:1.  
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умира на Кръста и възкръсва, за да въплъти и 
изрече истината за Божията присъда върху греха 
и смъртта. И още когато в Исус Бог полага нача-
лото на новото творение: царството, в което исти-
на и власт са едно и също нещо – не защото исти-
ната деградира във власт (това е Кесаревият път), 
а защото в Божието царство истината и властта са 
все начини да говорим за любов. 

С други думи, имаме нужда от повествовател
но четене на Библията. Четене, което правилно я 
представя като история на първоначалното творе-
ние и на новото творение, както и на Завета, кой-
то стои между тях и – макар и нарушен – остава в 
сила за тях чрез Словото, което е Исус и дихание-
то на Духа. Чрез Словото, което в нашите собст-
вени дробове трябва да се превръща още веднъж 
в слово: слово на действие, слово на Царството, 
дела със сила, чрез която ще вършим още по-

велики неща, защото Той отива при Отец. Не 
знам какво има предвид Той с последните думи, 
но със сигурност не е искал да каже, че нещата, 
които ще вършим, ще бъдат по-малки.

С други думи, особеното предизвикателство 
на истината в наши дни се състои отчасти в 
това, че сме позволили дебатите за истината от 
Просвещението и след него – за знанието и вяра-
та, за обективното и субективното, за доказател-
ството и достоверността – да поставят в друга 
рамка онова, за което Библията в действителност 

се отнася, и така да го изопачат. Доказването и 
удостоверяването в Библията се отнасят за самата 
истина, изправена на съд; за Исус, Който е изпра-
вен на съд, но обръща ролите и показва, че всъщ-
ност на съд са подложени царствата на света. 

ДЕЙСТВИТЕлНИТЕ ТЕМИ: 
ИСТИНАТА, ВлАСТТА

И бОЖИЕТО ЦАРСТВО

Едно от последствията от това отвличане на 
вниманието, произлизащо от Просвещението, е, 
че ние забравяме кои са действителните теми: 
истината, властта и Царството, и по този начин 
не сме говорители на библейската истина, макар 

и да укрепваме тук-там 
някое парче от нея. Ние 
сме призвани да говорим 
истината пред властта. 
Това е главна част от приз-
ванието на Църквата, даде-
но от Светия Дух. То не се 
е харесало на властимащи-
те от XVIII век и затова са 
ни накарали да се борим за 
други неща вместо за него.

Време е да се върнем към 
правилния дебат. Колкото 
до проблема за знание-
то и вярата, това е една 
погрешна антитеза, тъй 
като най-значимото позна-
ние на света, включително 
познанието на красотата, 
любовта, призванието и 
в крайна сметка на самия 
Бог, не може да се сведе 
нито до обикновени субек-
тивни състояния, нито да 
се удостовери с лаборатор-
ни опити. 

И както видяхме, нито крехките опити за обек-
тивно познание, нито свиващият се в себе си нар-
цисизъм на субективното познание се доближа-
ват дори до ежедневната реалност, камо ли до 
истината за Божието царство, което идва на земя-
та, както на небето.

Следователно, изправени пред особеното пре-
дизвикателство на истината в нашето поколение, 
задачата ни се свежда до следното. Не бива да 
си мислим, че трябва да укрепваме един обекти-
вен поглед за библейската истина срещу вълните 

и бурите на постмодерността. Но и не можем да 
си позволим да се оттеглим в личната сфера на 
собствената ни християнска субективност, като 
се превръщаме в секта от единомишленици и 
подхранваме собствените си чувства, но без да 
има какво да кажем на останалата част от света. 

пРЕОбРАзЕНИ ОТ бИблЕЙСКИя 
РАзКАз хОРА, КОИТО СА 

ДВИГАТЕлИ НА НОВОТО ТВОРЕНИЕ

Трябва да бъдем хора, коренно преобразени 
от цялостния библейски разказ, като съзнаваме 
ролята си на двигатели на новото творение, наче-
нато от Исус, и снабдени от Светия Дух с всич-
ко необходимо, за да я играем. В страх и трепет и 
със силата на Духа ние трябва да „обвиним света 
за грях, за правда и за съд“ (Йоан 16:8). 

Това е опасно и трудно. Понякога в тази мисия 
ще ни нараняват, за което сме и предупредени. 
Светът ще ни казва да се върнем към вътрешни-
те си дебати за шестдневното сътворение или за 
ходенето по вода, или за каквото и да е друго...
Можем да водим такива разговори, стига да не ни 
отклоняват от истинската ни задача. 

Особеното предизвикателство на истината за 
християнина в утрешния свят е да признае за 
пореден път, че истината е подложена на изпита-
ние – не в смисъл на обективно доказателство, а 
в смисъл на човешките думи, обявяващи Божията 
присъда върху разпарчетосаността на настоящо-
то творение, както и Божията тържествена, велик-
денски преобразена съдба за самото творение.

Трябва да говорим и живеем словото на истина-
та. Нашите думи и живот трябва да бъдат преди 
всичко подчинени на любовта. И така да бъдем 
свидетели за новото творение – особено спря-
мо онези, които най-много се нуждаят от него: 
болните и бедните, най-младите и най-възраст-
ните, слабите и плахите. 

Предизвикателството на истината в утрешния 
свят е да знаем как с Библията в сърцата и в умо-
вете ни да говорим слово на истина на онези, кои-
то са на власт, за да говорим слово на любов на 
онези, които нямат власт. 

И разбира се, в сърцето на Писанието вижда-
ме самия Исус да прави точно това. Той заявя-
ва: „Аз съм пътят, и истината, и животът.“ 
Той отправя към нас, както към апостол Петър, 
въпроса на най-дълбоката истина: „Обичаш ли 
Ме?“ А след това ни казва, както казва на Петър: 
„Следвай ме!“                                                         ◙
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Град Кричим е разположен в поли-
те на Родопите на около 30 км юго-
западно от Пловдив. През града тече 
р. Въча – една от малкото чисти реки 
в България. Населението се състои 
основно от българи, турци и роми. 

Първият евангелски христия-
нин в Кричим е синът на свеще-
ник Атанас Попов – Тодор. Като 
млад Тодор отива в Пловдив да 
чиракува при майстор Киров, кой-
то е евангелист. Заедно със занаята 
възприема и евангелските истини. 
Подбуден от желание да служи  на 
Бога, Тодор заминава за Самоков и 
се записва за двегодишен богослов-
ски курс. По-късно със семейството 

си заминава за САЩ. Там е ръкопо-
ложен за пастир и до края на живота 
си работи като такъв. 

Когато завършва образование и се 
завръща в Кричим, Тодор Попов спо-
деля новите си разбирания със своя 
близък приятел Владимир Николов. 
В резултат Владимир също се обръ-
ща към Бога и така евангелските 
християни в града стават двама. 

През 1904 г. двама евангелисти от 
Априлци – Димитър Енчев и Христо 
Угренов, посещават Кричим. Селото 
им харесва и решават да закупят 
там имот. Спазаряват две съсед-
ни къщи и през есента на 1905 г. се 
преместват. Още следващата неделя 

се състои и първото богослужение. 
Към групата се присъединяват също 
Тодор Попов и Владимир Николов. 

След време Христо Угренов се връ-
ща в Априлци, а Златан Кьосаков 
заедно със семейството си се пре-
местват от Априлци в Кричим. 

През 1911 г. Стоян Нейков присти-
га в Кричим от Варна. Първоначално 
той се занимава със спиритизъм и 
изоставя жена си и двете си деца. 
След време обаче се обръща към 
Бога, присъединява се към църквата 
и се отказва от тази сатанинска прак-
тика. Една нощ чува глас: „Стояне, 
прибери жена си и децата си.“ Той 
се покорява и довежда семейство-
то си в Кричим. Те също се обръщат 
към Бога и след време богослужени-
ята на евангелската църква се про-
веждат в тяхната къща. 

С годините обаче общността се раз-
раства. Налага се вярващите да нае-
мат помещение в съседство с тур-
ското кафене. Именно на това място 
продължават да се събират до 1940 г. 

 Кричимската група се зачислява 
към Евангелската църква в Пловдив, 
която на свой ред се ангажира 
ре довно да им изпраща пастир за 
Господна трапеза и кръщения. Тук 
се редуват пастирите Лука Мирчев, 
Иван Сечанов и Иван Цаков. С вре-
мето църквата понася немалко гоне-
ния. В крайна сметка обаче кри-
чимци се уверили, че евангелските 
християни са честни и трудолюби-
ви хора. Димитър Енчев дори бил 
избран за кмет. 

През 1905 г. в Кричим присти-
га и семейството на Ангел Тинев. 
Самият той става певец в православ-
ния храм. Един ден двамата със све-
щеника с евангелие в ръка отиват 
при Димитър Енчев, за да спорят с 
него. Ангел остава впечатлен колко 
дълбоко Димитър познава Божието 
слово и така 1909 г. се присъединя-
ва към църквата със семейството си. 

Между 1911 и 1941 г. от амво-
на проповядват Георги Кожухаров, 
п-р Момчилов, п-р Терзиев, Павел 
Николов, п-р Георги Кожухаров и 
Лидия Додова. 

Съборната църква в Кричим
отбеляза 110 години

ХРОНИКа

Материалът е подготвен от Елена и Кирил ТИНЕВИ и прочетен на 
тържественото събрание от настоящия отговорен проповедник на 
църквата Методи Петров. Публикува се със съкращения. 

Редакцията на в. Зорница сърдечно честити кръглата годишнина на 
Евангелската съборна църква в Кричим. Искрено пожелаваме пълно-
тата и благодатта на Христовото присъствие да съпровожда и освет-
лява душите ви и събранията ви, както и да изпълва светилника ви! Следва на 7 стр. .
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Един въпрос се повдига още в под-
заглавието на книгата. Дали въпре-
ки заявеното това е роман? В книга-
та действително се откриват някои от 
чертите на документалния роман или 
поне повест. Повест за един истин-
ски човек. Но това не е обикновен 
роман. Тази книга отговаря по инте-
ресен, необичаен начин на въпроси, 
с които всички се сблъскваме, когато 
се случват неща извън нашата воля, 
желание и усилие, колкото и да е 
истина, че личността сама кове своя-
та съдба (86 с.).

Неофит Цаков се справя изключи-
телно успешно с ролята на автор, 
ка къв то не претендира да е. Той 
об говаря екзистенциалните въпроси 
с чувство, образ и звук. Дори читате-
лят усеща вкуса на попарата с боза, 
на десерта, който се прави веднъж 
в живота. Озарява го огънят от пър-
вата и последната нощна седянка на 
Острова на смъртта, мирисът на пер-
синския парфюм и т.н. 

Сигурна съм, че всеки ще прочете 
с интерес книгата на Неофит Цаков, 
която се вписва в традицията на кни-
ги като Изтезаван заради вярата си 
на Харалан Попов, На словото Ти 
уповах на Митко Матеев, На свобода 
в затвора на п-р Христо Куличев. Но 
тя е и много по-различна. С изоби-
лието от кратки, лаконични изрече-
ния с голяма стойност, нейните абза-
ци наподобяват кюлчета с пречистен 
от примеси благороден метал.

Книгата разкрива ужасяващи съби-
тия по начин, по който не сме свикна-
ли. Поетично, с огромна доза само-
ирония и дори с чувство за хумор. 
Въвлича те, въвежда те естествено 
в грозната реалност. Кара те да взе-
меш решение, като съзнаваш надви-
сналия над главата ти меч на ДС. 

Авторът не се свени да се сравня-
ва с бостанско плашило, а свободния 
ден на Персин – с цигански панаир 
(62 с.). Вижда винаги доброто. Кога-
то го оставят за известно време без 
разпити, когато надзирател се отне-
се човешки – цяло чудо и събитие 
за затворниците! Дори естетическо-
то чувство успява да надделее над 
всичко останало: „Има красота и на 
Персин, когато очите могат да виж-
дат чара и величието на събуждаща-
та се природа. И на душите е леко. 
Като че ли самата пролет събужда 
надежда за нещо по-добро и за по-
човешки обноски към нас” (70 с.). 

От „Малката справка” до спомени-
те на „колегите” на Неофит Цаков 

книгата представя една светла лич-
ност, отличаваща се с общителност, 
скромност, търпение, благост, благо-
род ство, безкомпромисност и мъжес-
тво. Преди всичко обаче той е истин-
ски християнин! Такъв е и като про-
фесионалист – главен редактор на в. 
„Зорница”.

Прекарал почти 13 години в голяма 
част от затворите в страната (София, 
Шумен, Пазарджик, Стара Загора), 
вкл. и в лагера Белене, за автора може 
да се каже, че е възпроизвел цели пет 
от дните на Иван Денисович 
(по Солженицин). За всяко мяс-
то Неофит има какво да споде-
ли; с няколко щриха да обрису-
ва атмосферата, където чове-
кът е забравен (или забранен!). 
Запознава ни не само със себе 
си, но и със своите съкилийни-
ци – събратя по съдба. Повечето 
големи хора, елит от интели-
гентни и образовани, мисле-
щи, сред които и непримирими-
ят Илия Минев. Такива хора не 
губят съзнание за света отвън 
– до тях достигат откъслечни 
новини за унгарското въстание, 
за гостуването на Юрий Гагарин 
в Стара Загора и др.

Авторът открива човещина и у 
някои милиционери! С един от 
тях дори се радват на среднощен 
пир в милиционерската стая под 
прикритие. Разбира се, има и 
„слушалки”, но те не предста-
вляват интерес. Представени са 
обаче различни категории беля
зани. Повечето като него тръп-
нат, когато си чуват името – как-
во ли ще последва след това? 

Реалистично са описани разпитите, 
бълнуванията, виденията, умопомра-
чението. Във всичко това Н. Цаков 
намира сили да възрази на „чове-
щината и хуманността” на водещи-
те следствието (16-17,33 с.). С това 
си навлича нови предписания или 
лекарства, както иронично нари-
ча методите на ДС за пречупване на 
характера – повтаряне безспир, че е 
шпионин, стоене с лице към стената, 
подпрян на един пръст, безсъние...

Този човек приема в себе си смърт-
ната присъда и успява да победи 
страха от смъртта – дори и в мисли-
те за самоубийство. Но да не бър-
заме да го осъдим! Пътят му мина-
ва през отделението на смъртните, 
през килиите и вагоните за животни 
(сравними с отношението на нацис-
тите при депортирането на евреите); 
през двете скръбни вести – за смърт-
та на неговата съпруга (венец на тра-
гедията му, както я нарича) и тази на 

майка му (59 с.). А робските години 
на Персин с неговите памучни план-
тации и сечищата за върба по мизе-
рия и скотско отношение съперничат 
на тези към робите в Египет и черно-
кожите в САЩ до средата на XIX в.

В своето затворничество Н. Цаков 
си остава писател. При разпитите 
сравнява разказите, които е прину-
ден да измисля, с тези на лов ците, 
украсяващи все с по нещо своите 
истории, само и само да угодят на 
„слушателите“. 

Накрая е способен да напише есе 
без молив и лист – каквито са кът в 
затвора. А когато му дават да си про-
чете част от показанията, той лесно 
разпознава, че стилът и езикът не са 
негови. Именно така прозира как се 
е стигнало до обвинението му – чрез 
фалшив документ!

Тъй като обаче над мислите и фан-
тазиите му нямат власт, той си пред-
ставя с детайли ситуацията на изсе-
лените съпруга и дъщеря в къщурка-
та на края на непознатия Пирдоп и 
дори сватбата на дъщеря му – сво-
боден полет на мисълта над окови-
те. А изобретателността и шансът му 
помагат да направи най-скъпия пода-
рък за своята внучка – превод на дет-
ска молитва от случайно попаднал на 
Белене английски учебник.

Показателно и много символично е 
пребиваването в камбанарията, къде-
то няма камбани. Цаков е изнудван да 
се принизи, като някои протестант-
ски пастири, които са му давани за 
пример, че се ползвали с голяма сво-
бода. Но Неофит отказва категорич-
но да се възползва от положението 
(подобно на Мойсей, който презира 
Египет) и да си послужи с лъжа, след 
като 25 години като редактор е про-
свещавал абонатите си и ги е учил 
на честност, почтеност и добродете-
ли (35 с.). С това зашлевява морална 
плесница на мнозина, включително 
и на човека, който свидетелства сре-
щу него като прокурорски свидетел – 
п-р Гаврил Цветанов.

За сметка на това Неофит открива 
достойнство у отец Калистрат – бивш 
игумен на Рилския манастир, който 
не спира своите молитви и ритуали 

в затвора (46 с.). Това единство в 
Духа побеждава „старата религиоз-
на нетърпимост, която остъпва място 
на разума и съзнанието за обедине-
на дейност на християните от всички 
вероизповедания против общия враг 
– безбожието” (75 с.).

В това се съдържа и утехата, че 
всичко преминава! Неофит си играе 
с думите, преобръща значението на 
идио ми като „блажени верующите” 
(32 с.), „подобно щастие рядко идва” 
(22 с.). Който чете, разбира и болка-
та, и достойнството, с които е писано 
всичко. Вижда как авторът успява да 
се присмее на глада и на погибелта, 
според обещаното на Йов.

Опозицията, която е заложе-
на от автора, се вижда още от 
заглавието Силата на слабия. 
Тя проличава и от фрази като 
„предишният ад днес е рай” 
(28, 40 с.). Авторът  прави алю-
зии към класици като Данте: 
„Не оставяйте всяка надежда”! 

Цаков иронично нарича извер-
гите на ДС „търсачи на истина-
та”, „доброжелатели”, „гриже-
щите се за живота ни”, „любе-
зен следовател”. На моменти 
обаче не се сдържа и предава 
казаното от съкилийниците му: 
„кръволоци, убийци” (34 с.) 
или просто неутрално щрихи-
ра „бездушния (им) формали-
зъм”. Но продължава да търси 
човешко достойнство и харак-
тер, въпреки че се натъква на 
много повече зверска злоба и 
дребнавост. Приема всичко за 
негово лично добро, за задъл-
бочаване и обогатяване. Така 
овладява юздите на нервите си 
и контролира чувствата си, че 
гледа като древен философ на 
нещата! Въпреки че преживя-
ва 500 дни следствен и оста-

ва жив, той изчезва от и за света и е 
доведен до положение на чужденец в 
собствената му родина при освобож-
даването от затвора (91 с.).

Неофит Цаков като че ли е доста 
по-непримирим към другите врагове 
– дървениците, танцуващи безцере-
монно върху възглавниците, и плъхо-
вете, нахални и нагли, които отнасят 
и последната хапка надежда на зато-
чените на Персин. Налага им се да се 
борят и с тях и, слава Богу, намират 
начин.

Но там се откриват и някои прияте-
ли – котките, с нежните им чувства 
и привързаност, каквато по прин-
цип липсва на онези места (66 с.). 
Налъмите пък са обезсмъртени от 
един поет затворник в „Ода за налъ-
мите” (82 с.).

Множество са учениците на Неофит 
Цаков, за които той започва да води 
курсове за ограмотяване (86 с.) и 
подобно на Йосиф става отговорник 
на цялата учебно-просветна дейност 
в затвора в Стара Загора.

Много са достойнствата на книгата, 
но всички те са достойнства преди 
всичко на автора. Сега е модерно да 
се пишат и издават автобиографич-
ни книги на известни личности, но 
този почти неизвестен за публичното 
пространство Неофит Цаков завла-
дява напълно читателя и продължа-
ва да говори от страниците на наско-
ро излязлата книга: 

„Никога не съм бил шпионин, на 
чужди каузи не съм се продавал, без-
крайно съм обичал България.” 

Слава Богу, Неофит доживя ва исти-
ната да възтържествува и своето зем-
но „помилване”!               ◙ 

Опит за рецензия на книгата 
„Силата на слабия. Това не е роман“ 

от Мария пИлЕВА

ПРОЧЕТОХМЕ За ВаС

През 2015 г. излезе книгата „Силата на слабия. Това не е роман“ от 
Неофит Цаков. Съставена под редакцията на пр Христо Куличев и с 
предговор от Весела ЦаковаЦанова, книгата представлява автобио-
графично повествование за живота и служението на последния главен 
редактор на вестник Зорница през ХХ век. 

Неофит Цаков е посветен на Българско евангел
ско дружество и вестник Зорница повече от две 
десетилетия. През 1925 г. той поема Зорница като 
наймладия редактор в страната, а след 1943 г. 
поради репресии от комунистическите власти е 
принуден да се оттегли. 

Публикуването на ръкописа със спомените на 
Неофит Цаков безспорно е истинско богатство 
за евангелското наследство в България. В насто-
ящия брой представяме рецензия на книгата от 
Мария Пилева. 



През 1935 г. евангелската общност 
се регистрира като църква. Закупува 
се двуетажна сграда в центъра на 
Кричим. От 1941 до 1968 г. в църк-
вата служи п-р Григор Груев. 

С идването на тоталитарната власт 
в България след 1944 г. градски-
те управници  притискат п-р Груев 
да забрани на църковните семей-
ства да водят децата си на църква. 
Следват заплахи, че ако вярващи-
те не ходят на работа в неделен ден, 
ще бъдат уволнявани. Ала планове-
те на Сатана се провалят. Тъй като 
евангелските християни са съвест-
ни работници, техните началници 
ги ценят и им позволяват да почиват 
в неделя. 

Въпреки атаките църквата прежи-
вява съживление. Тук през зимните 

месе ци идват братята Димитър и 
Христо Куличеви заедно с техния 
баща. Много хора приемат Христос. 
Молитвеният дух на вярващите се 
засилва осезаемо. Създава се чуде-
сен мъжки хор в състав Енчо Енчев, 
Ангел Тинев, Павел Томов, Костадин 
Костадинов, Кирил Тинев, Любчо 
Енчев и Ангел Радев, като първите 
двама са и проповедници. 

След п-р Григор Груев църквата 
се поема от п-р Костадин Мърваков 
(1968-1973 г.) и п-р Руско Кабакчиев 
(1973-1979 г.). Следват две годи-
ни без редовен пастир. От амво-
на проповядват гости и служители 
от СЕСЦ. През 1981 г. пастирско-
то служение се поема от п-р Христо 
Куличев. Същата година се строи и 
сграда на закупе-
ното през 1923 г. 
място. 

Създава се и жен-
ски хор в състав 
Вяра и Евангелина 
Тиневи, Веселка 
Ива нова, Мария и 
На деж да Ралеви. 

През следващите 
години гоненията от 
страна на комуни-
сти ческия режим се 
засилват. През яну-
ари 1985 г. властите 
поставят нов пред-
седател начело на 
СЕСЦ и хвърлят в 
затвора Димитър и 
Христо Куличеви. 

Следващите 15 години са изключи-
телно трудни. Въпреки съпротивата 

на църквата им се назна-
чават водачи със съмни-
телен морал и с време-
то верните на Христос са 
изтикани от собствената 
си сграда. Налага се да се 
събират по домовете. 

След рухването на кому-
нистическата власт църк-
вата в Кричим се поема 
от п-р Марин Маринов 
(1991-1998 г.). Настъпват 
времена на нова надежда. 
Присъединяват се някол-
ко нови семейства. След 
дълги колебания през 

1993 г. църквата започва съдебна 
битка за отнетата църковна сграда. 

От 1999 до 2006 г. оглавяващ пас-
тир е Величко Бунарджиев. На амво-
на се редуват Методи Петров, Тодор 
Божков, Славчо Божков и Кирил 
Тинев. След усърдна молитва и с 
помощта на адв. Веско Игнатов и 
адв. Иван Груйкин в крайна сметка 
справедливостта възтържествува и 
през 2004 г. сградата окончателно е 
върната на църквата! 

Оттогава насетне църквата живее 
в единство и разбирателство. Тази 
есен, на 23 октомври 2016 г., вярва-
щите в Кричим отбелязаха 110 годи-
ни от началото на евангелското дело 
в града.                                               ◙
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Когато едно след друго нещастията сполитат 
Йов, всички го оставят. Дори и собствената му 
жена. Само трима негови приятели идват с наме-
рение да го утешат. Но всъщност какво правят те? 

Вместо да го насърчат и утешат, те го обвиняват: 
„Нечестието ти не е ли голямо? И беззаконията ти 
не са ли безкрайни?“ (Йов 22:5). Казват му, че Бог 

„не чува“ молитвите му, защото е съгрешил. „Ако 
ти прилежно би потърсил Бога, ако би се помолил 
на Всемогъщия, тогава, ако ти беше чист и прав-
див, непременно сега Той би се събудил да рабо-
ти за теб и би направил да благоденства праведно-
то ти жилище“ (Йов 8:5-6). С други думи, Бог му 
е отнел богатството, дал му е тежка болест и „не 
чува“ вика му, защото той е неправеден. 

Това е човешкото мнение. Така мислят не само 

приятелите на Йов, а и много християни днес. 
Щом си угоден на Бога, Той няма да ти изпраща 
болести, неволи, страдания. Бог „ще чува“ всич-
ките ти молитви и ще изпълнява всичките ти 
желания и  няма допуска зло и беда в живота ти. 
Ще получаваш само благословения. 

Но какво казва Бог на приятелите на Йов? 
„Гневът ми пламна... защото не сте говорили за 
Мене това, което е право, както слугата ми Йов“ 
(42:7). Той им заповядва да се покаят, да принесат 
всеизгаряния, а Йов да се помоли за тях. И под-
чертава: „За да не постъпя с вас според безумието 
ви, защото не сте говорили за Мене това, което е 
право, като слугата ми Йов“ (42:8).

Кое не е право? Не е право това, че според тях 
нещастията на Йов и мълчанието на Бога се дъл-
жат на някакъв негов грях. 

Когато в нечий живот Бог допусне несгоди, 
болести, гонения, различни изпитания, когато Бог 
„не чува“ неговия вопъл и не отговаря на негова-
та молитва, добре е да не бързаме като приятели-
те на Йов да казваме: „Отдалечи беззаконието от 
шатрите си“ (22:23). По-добре е да се молим Бог 
да подкрепи този човек в изпитанията. Да му дава 
сили да устои и мъдрост да се поучи от тях. Може 
би чрез тези изпитания като на Йов Бог иска му 
да каже нещо! Може би иска да го усъвършен-
ства или да прослави името Си. Или пък да изпи-
та вярата му?

Йов няма нужда от поучение и проповеди. Той 
се нуждае от разбиране, от съчувствие и от под-
крепа. Затова той им казва: „На оскърбения тряб-
ва да се покаже съжаление от приятелите му даже 
ако той е изоставил страха от Всемогъщия“ (6:14). 
Затова ги моли: „Смилете се над мене, прияте-
ли мои, защото ръката Божия се допря до мене“ 
(19:21).

Лесно е да осъждаме или обвиняваме околни-
те, но по-добре е да се поставим на тяхно място. 
Това Йов им казва: „И аз можех да говоря като вас, 
ако беше вашата душа на моята душа, можех да 
натрупам думи против вас и да клатя глава про-
тив вас“ (16:4).

Важно е да внимаваме да не обвиняваме нео-
снователно. Да внимаваме да не би дори и от рев-
ност за Господа да станем съдници на брата си. 
Възможно е Бог да не чува някоя наша молитва 
(както при Йов), защото планира да се прослави 
именно чрез страданията ни.                                 ◙

Само викa на нечестивия 
ли не чува бог?

от Цвете КУлИЧЕВА

КОга бОг НЕ ЧуВа МОлИТВИ

Приятелите на Йов го изобличават. Рисунка на Уилям Блейк, 1805 г. (илюстрация: www.MuseumSyndicate.com). 

Следва от 5 стр. .

На снимките: кадри от специалното празненство през октомври 2016 г. 
по повод 110-годишнината на Съборната църква в град Кричим.



Какво значи злорадство? Злорадство значи да се 
радваш на злощастието на някого. Да се радваш, 
когато на някого се е случило нещо лошо, 
постигнало го е някакво зло. Злорадството е 
една негативна черта на човешкия характер. 
Тя не е присъща на християните.

Когато човек съгреши, особено когато упор-
ства в греха си, много пъти Бог го наказва. 
Но Бог го прави с мярка и любов за назида-
ние. Когато Бог наказва, Той не се радва, но 
скърби и страда. Бог проявява дълготърпе-
ние, затова много пъти и по различни начи-
ни призовава да оставим греха и с покаяние 
да се върнем при Него. Обикновено, когато 
човек упорства, тогава Бог го наказва.

Бог очаква от нас човеците да проявяваме 
съчувствие и състрадание към всеки стра-
дащ, независимо поради каква причина. 
Може да страда поради своя грешка или вина, 
поради която Бог да го е наказал, но това не е 
наша работа. Ние не сме арбитри или съдии на 
другите.

Ние, хората, сме склонни да се радваме, кога-
то някой, който  е съгрешил, бъде наказан, осо-
бено пък ако е виновен пред нас. Успокояваме се 

с мисълта, че това е Божие дело. У нас е задово-
лено чувството за справедливост. Но Бог не одо-
брява това, защото Той не злорадства, но стра-
да, когато някой е наказан. Неговият съвет е: „Не 
гледай злорадо в деня на бедствието на брат си, 
нито се радвай за юдеите в деня на загиването 
им…Не гледай злорадо злощастието им в деня 
на бедствието им…Защото…както ти си напра-
вил, така ще бъде направено и на тебе; постъпки-
те ти ще се върнат на главата ти“ (Авдий 12:15). И 
още: „Който се радва на бедствия, няма да остане 
ненаказан“ (Пр. 14:5).

Не трябва да злорадстваме само от страх Бог 
да не върне на нас за това. Но наш дълг е да се 
молим за хората в такова положение да отправят 

своя поглед към Бога. Да направят така, както каз-
ва пророк Михей: „Аз ще погледна към Господа... 
Бог мой ще ме послуша. Не злорадствай зара-
ди мене, неприятелко моя; ако падна, ще стана“ 
(Мих. 7:7-8).

Божието слово казва да не се радваме на злоща-
стието не само на братята си, но и на враговете 

си. „Не се радвай, кога-
то падне неприятелят ти, 
и да не се весели сърце-
то ти, когато той се под-
хлъзне, да не би да съгле-
да Господ и Той да обър-
не гнева си от него на 
тебе“ (Притчи 24:17-18). 

Поради закоравяване на евреите в греховете си 
и отказа им да послушат пророците, които Бог 
постоянно им изпраща, Бог ги наказа чрез цар 
Сенахирим. Бог го нарича: „Асириецът, жезъла 
на гнева Ми, тоягата, в чиито ръце е моето него-
дувание“ (Исая 10:5). Което значи, че асириецът 
е инструментът, чрез който Бог наказва израиля-
ните. Бог казва, че Неговото намерение е било 
сирийците да извършат грабеж, да разорят стра-
ната, да ограбят скъпоценностите и накитите им, 
но не да ги убият. Целта на Бога е да ги накаже с 
физически и материални загуби, но не да ги уни-
щожи. Крайната цел на Бога е те да се покаят и 
се върнат при Него. Затова с горчивина казва, че 
намерението на асирийците не е такова. Че те 

проявяват жестокост и искат да съсипят и да 
изтребят Божия народ. Че са се възгордели и 
не съзнават, че Бог им е дал в момента тази 
власт и възможност над Израил. Затова им 
казва, че ще отговарят пред Бога за постъп-
ките си, че Бог ще ги накаже много строго, 
че Божият гняв ще се обърне към асирийци-
те за тяхна погибел (Исая 10:5-8).

По същия начин Бог говори и за вавилон-
ците. Когато евреите съгрешиха, Бог допус-
на те да бъдат завладени от вавилонци-
те: „Разгневих се на народа си, оскверних 
наследството си и ги предадох в ръката ти; 
но ти не им показа милост“ (Исая 47:6).

Понеже вавилонците са жестоки, затова 
Бог ги наказва особено строго. 

Поуката за нас е, че когато някой изпадне в беда, 
независимо дали Бог го наказва, или поради дру-
га причина, ние не само че не трябва да злорад-
стваме, но нека, ако можем, с нещо да му помог-
нем. Така както добрият самарянин не се интере-
суваше дали изпадналият в беда е получил това 
като наказание от Бога, или не.

Като християнки ние сме призвани да обича-
ме другите, нещо повече, дори като себе си. Ако 
наистина любов изпълва сърцата ни тогава, кога-
то някой страда, у нас не ще има място за злорад-
ство, а само съчувствие и състрадание.

Бог очаква от нас да изграждаме христоподобен 
характер, без злорадство, характер, изпълнен с 
любов и съчувствие към другите.                           ◙
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В средата на ноември 2016 г. град 
Велинград беше домакин на мла-
дежко събрание към СЕСЦ. Пове
че от 75 млади хора от различни 
църкви се събраха за чудесни дни 
на общение, поклонение и диску-
сии по различни библейски теми. 

Сборната хвалебна група Избух
ване подсигури прекрасна атмо
сфера за поклонение с по зна ти и с 
нови песни. Вниманието на участ
ниците беше фокусирано върху 
теми като „Молитвата и Божието 
слово“, „Благовестие и благовест
ване“, „Как да живеем христи  ян с
ки живот в трудна среда“, „Моето 
място в църквата“. 

Следващото младежко събрание 
се планира за 35 март 2017 г.        ◙ 

Младежко 
събрание във Велинград

ХРОНИКа

АбОНАМЕНТНА КАМпАНИя 

Скъпи читатели, 
В редакцията сме изключително благодарни за подкрепата, 

която ни оказвате през изминалата година! С ваша помощ всеки 
месец се разпространяват повече от хиляда копия от вестника. 
Вашето доверие е особено значим знак за нас. Оценяваме го!  

През 2016 година „Зорница“ отбеляза 140 години от излизането 
на онзи паметен първи брой през януари 1876 г. Посрещнахме 
юбилея с научна конференция, с обогатено съдържание, с увеличен 
брой страници, с красив цветен брой за Възкресение Христово. 

Започнахме страница в Интернет (zornitsa.bg) и във Фейсбук 
(facebook.com/vestnikzornitsa). Успоредно с присъствието онлайн 
за нас приоритет остава хартиеното издание. Посветени сме  
да го обогатяваме и занапред.  

Есента напредва и дойде времето за абонаментна кампания. 
Както и досега имате възможност да получавате вестника по 
два начина: чрез Български пощи или с абонамент в редакцията. 

 бълГАРСКИ пОЩИ – личен абонамент 
Ако искате да се абонирате лично, можете да го направите във 

вашия пощенски клон. Каталожният номер на вестника е № 312. 
Кампанията продължава през октомври и ноември. 

 В РЕДАКЦИяТА – групов абонамент 
Редакцията приема и групови абонаменти (пакетно над 10 броя). 

За да абонирате църквата си или група колеги в офиса, пишете ни.  

Вестник зОРНИЦА
ул. Осогово 86, София 1303

vestnik.zornitsa@gmail.com

ВНИМАНИЕ: ДВА БРОЯ БЕЗПЛАТНО! 
Цената за един годишен абонамент през 2017 г. вече е 5 лева 

(при цена на отделния брой 50 стотинки). Това означава, че ако 
се абонирате за цялата година, два броя от вестника ще бъдат  
безплатни за вас! 

Помогнете ни „Зорница“ да продължава да свети в духовния мрак. 
Бъдете съработник на евангелското послание. 

Препоръчайте „Зорница“ на ваши близки и приятели! 
Абонирайте някого за 2017 г.! Увеличете груповия ви абонамент! 
Разчитаме на вашата духовна и материална подкрепа. 

За ВаС
жени

злорадство
от Цвете КУлИЧЕВА

НЕ СЕ РАДВАЙ, 
КОГАТО пАДНЕ НЕпРИяТЕляТ ТИ. 

ДА НЕ СЕ ВЕСЕлИ СъРЦЕТО ТИ, 
КОГАТО ТОЙ СЕ пОДхлъзНЕ.

ДА НЕ бИ ДА СъГлЕДА ГОСпОД 
И ТОЙ ДА ОбъРНЕ ГНЕВА СИ 

ОТ НЕГО НА ТЕбЕ.

Притчи 24:17-18


