
През 1857 г. един 25-годи-
шен американец, мисионер 
на Методистката еписко-
пална църква, пристига в 
Шумен и свързва завинаги 
живота си с този на на-
шия народ. Като евангел-
ски мисионер, д-р Алберт 
Лонг идва тъкмо навреме, 
за да подкрепи българска-
та кауза за църковна неза-
висимост, което означава 
преди всичко богослужение на разбираем за хората 
език – напълно в духа на делото на светите братя 
Кирил и Методий, както и на Реформацията, осъ-
ществена в Западна Европа през XVI век. 

Лонг научава български език още по време на триме-
сечното си пътуване през океана до България. Веднага 
след това се захваща да учи също така гръцки и турски. 
Целта му е да може да установи контакт с всички сло-
еве от населението в Отоманската империя. Наста-
нява се най-напред в Шумен, а от 1859 г. се премества в 
Търново. Тук основава евангелска методистка църква 
и проповядва на български език. Първото богослужение 
на новооснованата методистка евангелска общност 
се провежда на 14 декември 1859 г.

Често Новата година се 
свързва с ново начало. В 
личен план това по-скоро 
се изразява в планиране на 
цели и дейности за пред-
стоящата година. Разбира 
се, само Бог е Този, Който 
може да благослови или да 
ни вразуми по отношение 
на дадена, поставена от 
нас цел. Затова, вместо да 
правим смели планове, по-
важно е първо да се молим 
за Божие водителство. 
Измина година, в която во-

дещите новини бяха свър-
зани с ужасите на войната. 
У нас тази тема стана нов 
повод за разделение между 
хората. Нов повод за слага-
не на етикети и измисляне 
на нови и нови такива, из-
ползващи ужким все по-хи-
троумни фрази и епитети, 
но реално целящи да унижа-
ват с по-голяма сила хора-
та от „противниковия ла-
гер“. За съжаление, не малко 
братя и сестри из църкви-
те ни също „се връзват“ на 
тази „игра“, громяща мос-
тове и взаимоотношения, 
забравяйки повелите от 
Словото: Доколкото имаме 
случай, нека да правим добро 
на всички, а най-вече на свои-
те по вяра (Гал. 6:10). 
По-важно е да заявим ясно 

позицията си по даден по-
литически или доктринален 
въпрос или да имаме мир, 
общение и любов помеж-
ду си? По това ще познаят 
всички, че сте Мои ученици, 
ако имате любов помежду си 
(Йоан 13:35).
Нека тази година по-чес-

то сверяваме личните си 
планове и цели с Бога и 
Словото, което имаме от 
Него. Дръзновението, което  
имаме пред Него, е това, че 
ако просим нещо по Неговата 
воля, Той ни слуша (I Йоан 
5:14). Нека новините от 
света бъдат повод за съг-
ласие в молитва и за об-
щение със смирено сърце! 
Пожелаваме ви благослове-
на година!

Още една година се изтърколи и новата започна 
със заря, пожелания, наздравици и размяна на пода-
ръци. Сурвакарите – там, където все още ги има 
и се пази тази българска традиция – всяка година 
благославят с думите: „Сурва-сурва година, сурва 
весела година“. Дори и да не смятаме този обичай 
за християнски, тези думи показват, че всеки от 
тях започва новата година с надеждата за по-до-
бро бъдеще, за една по-весела година. Независимо 
дали някой има вяра в Бога или не, дълбоко в нас 
е закодирана надеждата. Някак си всеки от нас 
предчувства, че въпреки дълговременния триумф 
на злото в този свят, накрая би трябвало доброто 
да победи. Е, може би не по начина, по който това 
се случва в холивудски филм, нито като „хепиенд“ 
в роман на Стивън Кинг, където винаги остава 
отворена възможността злото да се възроди с 
нова сила. 

Очакването за окончателната победа над злото 
може да е нелогично и утопично, наивно и детин-
ско за едни, или пък напълно реалистично за други. 
Обаче не можем да отречем силата на надежда-
та, която – казват безбожните – умирала послед-
на. Дори и най-големият мерзавец в последния си 

миг, в най-мрачния си час, има искрица надежда. Тя 
угасва за него със смъртта. За вярващия човек ми-
сълта за смъртта разпалва още по-силно надеж-
дата за по-добро възкресение. А тази надежда е 
безсмъртна и ще пребъде, дори когато този свят 
премине (I Кор. 13:13), понеже е скрита в Христос. 
Господ никога не умира и затова и нашата надеж-
да в Него е вечна!

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

В света 
имате скръб. 
Но дерзайте: 

Аз победих света.
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Като проповедник се сблъсквам с 
една и съща трудност преди всеки 
празник. Какво да говоря на църквата, 
особено в началото на новата годи-
на? От една страна, има цяла Библия. 
Теми и текстове в нея има колкото 
щеш. А от друга страна, иска ми се да 
е нещо специално – „да държи влага“ 
цяла година. Но пък трябва и да е нещо 
ново; нещо, което не е проповядвано. 

Тогава се запитах: „Какво правим, 
когато празнуваме Нова година?“. 
Най-натрапчивият отговор беше: 
„Поздравяваме се! Пожелаваме на себе 
си и на близките си хубави неща.“ 

След това се сблъсках и с един друг 
въпрос: „Какво му е новото на Новата 
година?“. Нов е календарът на стена-
та, но дори стар календар от 2017 г. би 
свършил същата работа през настъп-
ващата година. Когато говорим за 
„ново“ и „старо“, често пъти влагаме 
различен смисъл в подобен вид думи. 

Старото месо не е същото като 
старото вино. Както не звучат по 
един и същи начин словосъчетани-
ята „нови дрехи“ и „нови бръчки“.
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Започваме новата година и с мисълта, че в 
нея ще получим от Бога това, което си меч-
таем, за което се молим и трудим. За някои 
това може да е къща с двор, почивка на екзо-
тичен остров или футболна топка с авто-
граф на Лионел Меси. За други – физическо 
изцеление, увеличение на пенсията или заче-
ване на дългоочаквано бебе. Ние сме свикнали 
да мислим за благословението като за полу-
чаване на това, което ние искаме. За радост, 
често Бог не ни дарява доброто, което ис-
каме, за да бъдем способни да получим това, 
което Той желае – най-доброто. В мъдростта 
Си нашият небесен Баща винаги ни предлага 
злато, завито в кухненска хартия. Само сми-
рените биха приели такъв Божи дар – не за-
щото им изглежда най-доброто, а защото се 
доверяват на Бога. Най-скъпоценният Божи 
Дар, който само вярващите приемат, също 
нямаше „великолепие, че да погледнем на Него, 
нито изглед, че да Го харесаме“ (Ис. 52:3), но 
все пак в Него „са скрити всичките съкровища 

на мъдростта и на познанието“ (Кол. 2:3), ве-
чният живот, благодатта и истината. 

В зората на новата година има един забра-
нен въпрос, който често поставяме под пъл-
на цензура: дали през новата година няма да 
изгубим нещо много скъпо за нас? Този въпрос 
преобръща с главата надолу присъщия ни оп-
тимизъм. Ние не се замисляме за това, а и не 
е необходимо да се задълбочаваме прекалено в 
този въпрос, особено на Нова година. Или пък 
трябва? Дали не трябва да сме готови да при-
емем и доброто, и злото от Бога? Праведният 
Йов вероятно също започва онази мрачна годи-
на от своя живот с очакването и пожелание-
то за Божии благословения, за радост, здраве 
и изобилна реколта, но за съжаление получава 
лични трагедии и скръб, болест и бедност. Да, 
не е необходимо да бъдем черногледи, нито фа-
талисти, понеже вярваме в един благ и милос-
тив Бог. Но винаги трябва да сме подготвени 
за злото и когато изпаднем в трудности и из-
питания, да не смятаме, че ни се случва нещо 
необикновено. Подобно на старозаветния пра-
ведник, и ние трябва да сме способни да кажем с 

вяра: „Гол излязох от утробата на майка си и гол 
ще се върна там. ГОСПОД даде, и ГОСПОД взе; да 
бъде благословено ГОСПОДНЕТО ИМЕ“ (Йов 1:21). 

Нашата сигурна надежда не е от този свят. 
В настоящия ред на нещата няма никаква 
сигурност. Можем да сме сигурни, че в това 
видимо творение, което отминава, имаме 
скръб. Така ни учи Господ и добавя, „…но дер-
зайте: Аз победих света“ (Йоан 16:33). Можем 
също така да сме напълно уверени в Хрис-
товата победа и че единственото безопас-
но място за нас е в ръката на нашия небесен 
Баща. Всеки от нас си дава сметка къде жи-
веем днес – в свят на жестокости, лъжа, ко-
рупция и непрестанни опити за обезличаване 
на всяко човешко същество. Въпреки това 
очакваме окончателния триумф на Господ 
Исус над смъртта и силите на тъмнината и 
започваме новата година с подновена радост 
и надежда. Нека да помним, че сме пришълци 
и чужденци тук. И нека през новата година 
живеем с мисълта за горното, а не за земно-
то, защото животът ни е скрит с Христос в 
Бога! „Сурва, сурва година!...“.  

ТЕМА НА БРОЯ
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Сурва-сурва година...
п-р Владимир Железов

От 7 до 19 декември 2022 г. представители 
на 188 държави се срещнаха в Монреал за орга-
низирана от ООН Конференция за биоразно-
образие, част от глобалната Конвенция за 
биологично разнообразие (КБО). Целта на 
съби тието бе формулирана така: „да се по-
стигне съгласие относно нов набор от цели, 
които да насочват действията на целия свят 
за ограничаване на природните щети и обръ-
щането на тенденциите до 2030 г.“ 

Събранието прие документ под заглавие 
„Глобална рамка за биоразнообразие“. С него 
се търси формулиране на „исторически пакет 
от мерки от критично значение за справяне 
с проблема с опасната загуба на биоразноо-
бразие и възстановяването на естествените 
екосистеми“. Приетата рамка за действие 
включва четири общи мерки и 23 конкретни 
области за промяна, като например: поста-
вяне под защита на 30 процента от земните 
площи, океаните, крайбрежните ивици и слад-
ките водоизточници; ограничаване с до 500 
млрд. долара на годишните държавни субсидии, 
които увреждат околната среда; намаляване 
наполовина на количеството годна за консуми-
ране храна, която се изхвърля всяка година. 

Бе одобрено да се изготви онлайн платформа, 
чрез която държавните власти да ускорят въ-
веждането на Глобалната рамка за биоразноо-
бразие. Освен това бе приет споделен фонд за 
справедливо разпределение на ползите, чието 

допълване и окончателно въвеждане предстои 
да бъде узаконено на следващата подобна кон-
ференция през 2024 г. в Турция. 

Световният евангелски алианс (СЕА) активно 
участваше в дискусиите. Неговият предста-
вител в конференцията, Крис Елизара, заяви 
пред събранието: „Бог със сигурност се вълну-
ва от онова, което се случва в градовете. И по 
тази причина Той е загрижен за устройството 
на нашите градове.“ Елизара е съуправител 
на т.нар. „Център по устойчивост“: една от 
заложените в дейността на СЕА програми за 
сътрудничество с глобални институции като 
ООН по въпросите за отговорната грижа за 
Божието творение. Пред списание Evangelical 
Focus той изрази своето удовлетворение от 
факта, че Конвенцията за биологично разноо-
бразие „възприема напълно инклузивен подход и 
е готова да се вслушва във всякакви гласове по 

тази важна проблематика – включително и на 
верски сдружения като СЕА“. 

По време на форума Крис Елизара беше пока-
нен да изнесе лекция, на която подчерта нуж-
дата да се обръща по-сериозно внимание върху 
уредбата на големите градове и мегаполиси, в 
които се струпват да живеят все повече и по-
вече хора. 

Съуправителят на Центъра по устойчивост 
към СЕА акцентира и върху отговорността 
на самите евангелски общности „да умножат 
своите усилия за практическото въвеждане на 
приетите насоки и мерки“. За целта Елизара 
съзира огромен потенциал за допълнително 
сътрудничество между СЕА и Мрежата за 
грижа за творението към Лозанското движе-
ние и хилядите активни християни, работещи 
в частния сектор. „Навсякъде, където би било 
възможно, ние ще настояваме за по-високи це-
ли за по-устойчиво и по-адекватно обгрижва-
не на невероятния ни подарък – Божието тво-
рение“, допълни в своето експозе Крис Елизара. 

Световният евангелски алианс отправя при-
зив към континенталните си партньори и към 
всички национални евангелски алианси да ра-
ботят с местните деноминации и църкви „да 
предприемат необходимите стъпки за съхра-
няване на природните хабитати като без-
ценно творение на Бога, както и да оказват 
натиск върху държавните власти в същата 
посока“. 

Световният евангелски алианс взе участие 
в конференция за опазване на биоразнообразието

ХРОНИКА

Влади Райчинов
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Сто и деветдесет години от раждането на д-р Алберт Лонг
(4 декември 1932 г. – 28 юли 1901 г.)
п-р Цветан Илиев

НАШИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ

Алберт Лонг се отличава с широка кул-
тура, богата ерудиция и много приятен 
общителен характер. Умее да си създава 
приятели и сред българи, и сред турци. 
Става съюзник и приятел на български-
те дейци за духовна независимост като 
Иларион Макариополски, Петко Р. Славей-
ков и други. Специално внимание заслужа-
ват връзките му с Гаврил Илиев, който по 
това време ревностно разпространява 
Светото писание на Новия завет в превод 
на архимандрит Неофит Рилски (издаден 
от Британското библейско дружество 
през 1840 г. в Смирна). 

През 1863 г. д-р Лонг е преместен в 
Константинопол, в качеството на ръ-
ководител на Методистката мисия за бъл-
гарските земи. Като съзнава огромната 
нужда на българите от обща и духовна про-
света, през 1864 г. започва да издава списание 
Зорница, което впоследствие придобива 
вид на вестник и което имаме привилегия-
та да четем и днес. Пребивава всяка година 
през лятото в България, отдаден на писа-
телска и просветна дейност. През 1870 г. 
издава кратка история на България, озагла-
вена Славяните и българите. Високо цени 
движението на богомилите и се отнася с 
възхищение към българския народ.

Д-р Алберт Лонг участва в епохалното 
дело по превеждането на Библията на съ-
временен български език, в екип с големия 
американски лингвист д-р Илайъс Ригс и 
българите Константин Фотинов, Хрис-
тодул Костович Сичан-Николов и Петко 
Рачов Славейков. Този превод, издаден със 
средства на Британското и чуждестран-
но библейско дружество през 1871 г. и из-
вестен като Цариградската Библия, става 
определящ за българския книжовен език. До 
ден днешен неговият текст продължава 
да се ревизира според развитието на езика 
ни и да се преиздава.

Голяма е заслугата на д-р Лонг за осве-
домяване на западната общественост 
относно турските зверства след Април-
ското въстание. Той подтиква американ-
ския консул в Цариград да посети Батак, 
превежда и предава на журналист от вест-
ник Дейли Нюз записките на архиманд-
рит Методи Кусевич за потушаването 
на въстанието, включва се в действията 
на Уилям Гладстон пред английската об-
щественост в защита на българите. Така 
постепенно Турция загубва подкрепата 
на западните страни срещу Русия, в ре-
зултат на което, след поредната руско-
турска война и много перипетии, България 
става независима държава.

С това не се свършват заслугите на д-р 
Лонг към България. Като преподавател по 
естествена история (1872-1901 г.) и един 
от ръководителите на прочутия „Робърт 
Колеж“ в Цариград, той има дял и в подго-
товката на елита на освободена България. 
Краят на неговата дейност на терито-
рията на Отоманската империя е ознаме-
нуван с големи почести. Той е отнесен на 
ръце до парахода, който трябва да го зака-
ра до Англия, откъдето да започне презо-
кеанското му пътуване към Америка. Но на 
28 юли 1901 г., на 68-годишна възраст, голе-
мият приятел на България умира в Ливър-
пул, без да успее да се върне в родината си.

След Освобождението, първото и учре-
дително Народно събрание в Търново тър-
жествено отчита огромните заслуги на 
д-р Алберт Лонг към България. Днес улици с 
неговото име има в София, Велико Търново, 
Пазарджик и може би в Панагюрище1. Той е 
също така патрон на Евангелската мето-
дистка епископална църква в София. 

следва от 1 стр.

1 Улица „Д-р Лонг“ в централната част на гр. Панагюрище 
по-вероятно е кръстена на д-р Джеймс Лонг (1814-1887 г.)  
– англоирландски протестантски мисионер, който след 
разгрома на Априлското въстание се включва в акция за 
събиране на помощи за пострадалото българско насе-
ление. Вж. Д. Игнатов, История на евангелската съборна 
църква в Панагюрище (Нов човек, 2022). Б.р.

В периода на Адвентите, на 4 декем-
ври 2022 г., в Евангелска методистка 
епископална църква „Д-р Алберт Лонг“ 
в София се състоя честване на 190-го-
дишнината от раждането на големия 
приятел на България, методисткия ми-
сионер д-р Алберт Лонг (1832-1901 г.).  
Празникът продължи през по-голяма-
та част от неделния ден, като за-
почна с тържествено богослужение 

с Причастие, а темата 
на проповедта на п-р 
Цветан Илиев бе Missio 
Dei Missio Ecclessiae est – 
„Божията мисия е мисия 
на Църквата“. Като при-
мер беше изтъкнато, че в 
ЕМЕЦ „Д-р Алберт Лонг“ 
понастоящем служи ме-
тодисткият мисионер от 
Южна Корея, п-р Дже Йонг 
Ли, който, заедно със семейството си, 
участва активно в живота на църква-
та и допринася за нейната мисия сред 
обществото. 
Рождествен концерт 

с участието на хор на 
медиците „Родина“, с 
диригент Мая Васи-
лева-Четрокова и во-
кален педагог Георги 
Петков, бе продъл-
жението на празника. 
Бяха изпълнени музи-
кални произведения 
от трите християн-
ски традиции – Ave 
Maria на Шуберт, Ave 
Maria на Бах/Гуно, 
част от Gloria на 
Вивалди, православни 
песнопения, както и 
по-съвременни песни, 

като Mary, Did You Know на Марк Лоури 
и Бъди Грийн. Празникът завърши с 
почерпка за гостите. 

Методистката църква в София чества 
190 години от раждането на д-р Лонг

ХРОНИКА

п-р Цветан Илиев
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Има нови неща, които са добри, но има и 
нови неща, които са лоши. И също така има 
стари неща, които са добри, но и стари неща, 
които са лоши! Когато говорим за „нова“ дре-
ха, кола, къща, книга, телефон, компютър – 
всички тези неща звучат като нещо добро и 
полезно. В такива случаи по-новите версии са 
с по-високо качество, по-добри способности, 
по-високи възможности. 

Но пък Библията изгражда у нас, които я че-
тем и изучаваме, сериозни и важни критерии 
за добро и лошо. „Ново благовестие“, например, 
категорично звучи лошо. „Ново откровение“ – 
също. А и „нов брачен партньор“ не звучи добре. 
„Нов идол“ е нещо съвсем лошо. От друга стра-
на, старият грях, старата опитност, стари-
ят квас – все са лоши неща. 

Опитах се да прелистя Светото писание и 
да открия кое ново нещо според него е опреде-
лено като „добро“. И не само това, но потърсих 
дали има по-добро и най-добро, воден от макси-
мата, че „доброто е враг на най-доброто“.

НОВ ЖИВОТ
Най-доброто, което може да ти се случи 

през тази Нова година, е да имаш нов живот. 
А новият живот започва с ново раждане. Въ-
преки че Никодим беше Израилев учител, все 
пак се наложи Исус да му обясни тази истина, 
понеже той не я разбираше: „Истина, исти-
на ти казвам: Ако не се роди някой отново, не 
може да види Божието царство“ (Йоан 3:3).

Най-хубавото, най-смисленото пожелание 
за Новата година, приятелю, е да имаш този 
нов живот. Бог ще ти го даде, ако повярваш, 
че Господ Исус е умрял вместо теб, и Го по-
молиш да ти прости! Не е нужно да знаеш 
някаква специална молитва или да използваш 
някакви конкретни думи. Трябва да се помо-
лиш искрено, от сърце!

„Смисълът на Нова година не е да имаме 
нова година“, казва Гилбърт К. Честъртън. 
„Смисълът ѝ е да имаме нови души.“ 

След като имаш новия живот, ти трябват 
още нови неща. Неизменяемият Бог прави 
нови неща и обновява всичко, което има нуж-
да от обновление. „По милост Господня ние не 
се довършихме, понеже не чезнат щедрости-
те Му. Те се подновяват всяка заран. Голяма 
е Твоята вярност“ (Пл. Йер. 3:22-23). Според 
този библейски пасаж милостта, верността 

и щедростта на Бога се обновяват всяка су-
трин. Може би това се налага, защото ние не 
сме се обновили съвсем и защото допускаме 
грехове, които стават причина Бог отново да 
показва милост, вярност и щедрост към нас.

КАКВО НОВО НИ Е НУЖНО?
 „След като умряхме за закона, чиито плен-

ници бяхме, ние сме освободени от него. Сега 
служим на Бога, нашия Господар, по нов начин, 
ръководени от Духа, а не по стария начин – 
според писания закон“ (Рим. 7:6). 

Според апостол Павел е нужен нов начин на 
взаимоотношения с Бога, нов начин на служе-
ние! А за тази цел е необходимо също така да 
се обнови изцяло нашият начин на мислене. 
Тоест, да имаме нов ум, Христов ум. 

НОВ УМ
„Моля ви, братя, поради Божиите милости, 

да представите телата си в жертва жива, 
света, благоугодна на Бога, като ваше духовно 
служение. И недейте се съобразява с тоя век, 
но преобразявайте се чрез обновяването на 
ума си, за да познаете от опит що е Божията 
воля – това, което е добро, благоугодно Нему 
и съвършено“ (Рим. 12:1-2). 

По-рано в същото послание апостолът вече 
е писал на вярващите в Рим, че старият ум не 
върши работа на новия човек: „Умът, управля-
ван от плътта (недуховната човешка природа 
– б.а.), е против Бога, защото не се покорява и 
не може да се покори на Божия закон“ (Рим. 8:7).

Нуждаем се от напълно нов ум, който да за-
мени нашия плътски ум, който е наречен още 
„развратен“ и „суетен“. Най-добрият начин е, 
подобно на ап. Павел, да имаме „ум Христов“ 
(вж. I Коринтяни 2:16). 

Това означава да се научим да мислим като 
Христос! Да се съобразяваме с Христос, а не 
със света или със съвремието си! Преди време 

бяха на мода едни гривнички, на които пишеше: 
WWJD (от англ., „Какво би направил Исус?“). Ако 
през 2023 г. мислено си поставим тази грив-
на и по-често си задаваме въпроса: „Какво би 
направил Исус?“, тогава вярвам, че с отговора 
на този въпрос ще придобиваме все повече от 
ума на Христос! 

Продължаваме да разсъждаваме в тази по-
сока: как всъщност на практика можем да 
придобиваме „ум Христов“? Това става чрез 
близка и трайна връзка с Христос! Връзка чрез 
общуване с Него в молитва. Връзка чрез общу-
ване със Словото, тъй като Христос е въплъ-
теното Слово. Връзка с Църквата Христова, 
която е Христовото тяло. Казано накратко, 
придобиването на „ум Христов“ изисква пре-
карване на пълноценно, задълбочено и посве-
тено време с Господ Исус Христос. 

Това обновяване на ума трябва да доведе до 
преобразяване и обновяване в ежедневието, 
иначе е безсмислено. 

ОБНОВЕНО ПОСТОЯНСТВО В ДУХА
Светските мъдреци са го прозрели. Волтер 

казва, че „за великите дела е необходимо неу-
морно постоянство“, а Балзак отбелязва: „Във 
всяка човешка проява постоянството е най-ви-
сша сила“. По-важното е, че го виждаме в Библи-
ята: „Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух 
постоянен обновявай вътре в мене“ (Пс. 51:10). 

Един от големите проблеми на христия-
ните е непостоянството. Давид беше човек 
по Божието сърце, но когато се отпусна, се 
провали жестоко. Авраам допусна да се изку-
ши от непостоянство, и ето ти проблем: на 
света се роди Исмаил. 

Ако не си сигурен дали си постоянен в хрис-
тиянския си живот, спомни си радостта, коя-
то си изпитал, когато си преживял прошка за 
греховете ти! Сега същата радост ли изпит-
ваш? Спомни си ревността да научаваш пове-
че за Бога и да развиваш силен духовен апетит 
към Божието слово! Сега същия апетит и рев-
ност ли имаш? Спомни си насладата от об-
щението с Бога или желанието да се събираш 
с вярващи! Имаш ли днес същата наслада от 
молитвата и същото желание да бъдеш сред 
вярващи или в църквата? Аз не изпитвам това, 
което изпивах преди четиридесет години. 
Признавам, че съм изгубил онова усещане, кое-
то се дължи на липса на постоянство!

Затова да се молим за обновяване на ума и 
на духа, което да поддържа постоянството 
ни в Светия Дух! Имаме нужда от Неговата 
помощ за това.

Сега, когато изпращаме старата година, 
нека да сме в състояние да кажем, че тя е 
мъртва, останала в миналото. И нека заедно с 
календара за 2022 г. да изхвърлим, да умъртвим 
старите падения, старите грешки, старите 
предразсъдъци, стария начин на мислене, ста-
рия живот... Апостол Павел пише: „Ако някой е 
в Христос, той е ново творение. Старото си 
отиде, новото дойде!“ (II Кор. 5:17). 

Нека през новата 2023 година да се молим и 
да работим с нов ум – Христов ум! Нека пом-
ним, че само близостта ни с Христос ще про-
меня мисленето ни, а оттам и решенията 
ни, и действията ни: целия ни живот и слу-
жението ни пред Бога! Ако сме решили така 
да изглежда животът ни през Новата година, 
нека да постоянстваме в това и нека се мо-
лим с молитвата на Давид: „Дух постоянен 
обновявай вътре в мен!“. 

Бенджамин Франклин пише: „Бъди постоянно 
във война със своите пороци, в мир със своите 
ближни и нека всяка нова година да те заварва 
по-добър човек.“ Може да бъдем сигурни, че Бог 
е верен и няма да ни остави сами, но ще ни води 
и подкрепя! Благословена Нова година! 

ГЛАСЪТ НА АМВОНА

следва от 1 стр.

Нова година
п-р Георги Желев

По милост Господня 

ние не бяхме довършени,

понеже не чезнат щедростите Му.

Те се подновяват всяка сутрин! 

Голяма е Твоята вярност.

Плачът на Йеремия 3:22-23
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Тази есен за поредна година се проведе 
вълнуващият конкурс за детско и юноше-
ско творчество под надслов „Роди се дете, 
Син ни се даде“. Според регламента канди-
датстващите творби могат да включват 
лирика, проза, разкази, художествени про-
изведения, изделия на приложното изку-
ство, драматургични пиеси, както и т.нар. 
„приказки в кутия“ – триизмерни изобра-
жения на епизоди от Рождественската 
история. В последните две категории за 
първи път до участие са допуснати и по-
раснали деца. 

В събитието, организирано от творческа 
къща „Щъркелите“ и детско онлайн списа-
ние Щъркел, взеха участие 280 ентусиазира-
ни творци, а възрастовият диапазон беше 
особено впечатляващ: най-малките учас-
тници бяха на тригодишна възраст, а най-
големите тази година ще бъдат абитуриен-
ти. Представени бяха цели двайсет и една 
арт школи, детски градини, начални учили-
ща и гимназии от Шумен, Бургас, Плевен, 
Тервел, Пазарджик, Павликени, Враца, 
Сливен, Петрич, Велико Търново, Самоков, 
Севлиево, Правец, Созопол, София и др. 

За ежегодния конкурс традиционно се съ-
бират произведения както от България, 
така и от редица други държави. Тази годи-
на, за неговото седмо издание, официално-
то мото беше заимствано от Книгата на 

пророк Исая според Синодалното 
издание на Библията: „Младенец 
ни се роди – Син ни се даде; власт-
та е на раменете Му. И ще Му 
дадат име Чуден, Съветник, Бог 
крепък, Отец на вечността, Княз 
на мира“ (Исая 9:6). В редакци-
ята на сп. Щъркел се получиха 
стотици есета, стихотворения, 
разкази и рисунки, изпратени 
от Украйна, Сърбия, Черна гора, 
Полша, Италия, Испания, Северна 
Македония и България. „В това из-
дание творбите на децата будят 
възхищение и радват сетивата ни 
с жизнеността и фантазията си“, 
отбелязаха организаторите на 
конкурса в официалната уебстра-
ница storks.biz. 

Голямата награда в категория „разказ“ 
беше отредена на 12-годишния Калин 
Киров от Търговище и 13-годишната 
Никол Йотова от Плевен. В категория „по-
езия“ бяха връчени няколко отличия, а ос-
новен победител в категория „есе“ е текст 
на Велислава Пецева (XI клас) от Петрич. 

Всички наградени творби може да се раз-
гледат на страницата на сп.Щъркел. 

Партньори и съмишленици на инициатива-
та са фондация „Емпирей“, Библейска лига – 
България, издателство „Нов човек“, вестник 
Зорница, обединение „Светилник България“, 
издателство „Верен“, Мисия „Възможност“, 
фондация „Приятели на България“, фондация 
„Покров Богородичен“ и др. 

Като партньор на традиционния конкурс 
вестник Зорница споделя някои от най-спо-
лучливите детски творби. 

Междувременно детско списание Щъркел 
обяви нов международен младежки конкурс 
за разказ, стихотворение, очерк, есе, ри-
сунка, фотография или мултимедия на те-
ма: „Приказка за София“. Материалите 
трябва да се изпращат в електронен вид, 
а фотографиите и рисунките – с висока ре-
золюция, на електронната поща на списа-
нието. Съревнованието е първо по рода си 
и е отворено за участие на деца и младежи 
до 26-годишна възраст, независимо от мес-
тоживеенето им. Крайният срок за изпра-
щане на творби е 10 януари 2023 г. 

Приключи конкурсът „Роди се дете, Син ни се даде“ ХРОНИКА

Влади Райчинов

Група Русалка, ДГ „Звездица“ 1, гр. Бургас

Рождество, Даная Йорданова Чолакова, 12 г., 
гр. Бургас

Даниел Маркович, 14 г., Смедеревска паланка, 
Сърбия

Човек намира утеха в какво ли не. Някои, като 
Преслава, се утешават с водката (визирам песен-
та ѝ Водка и утеха). Други – с работата, трети – с 
нещо друго. А ако попитам вас? Вие с какво се уте-
шавате? Къде се крие вашата утеха? Колко бързо 
можете да отговорите и то правилно? Ще е дос-
татъчно ли това, за да се почувствате по-добре?

Знаем за нашите пастири, когато са били по за-
творите и в килиите на Държавна сигурност, че 
са цитирали библейски стихове, когато им е било 
тъжно и тежко. Знаели са ги наизуст. Ние днес ряд-
ко заучаваме части от Библията наизуст. Да не го-
ворим, че не харесваме да учим доктрини, защото ги 
смятаме за неуместни или за отживелица. 

Бащите на нашата вяра обаче са установили прак-
тики, които са им помагали да си дават бърз отго-
вор на важни за живота въпроси. Това са били кратки 
и съдържателни питания, от които следвали също 
толкова сбити и ясни отговори. Тези помощници се 
наричат катехизиси. Те са като таблицата за ум-
ножение. Винаги можеш да ги използваш при нужда. 
Даже са далеч по-полезни. Разбира се, те са основани 
на Библията. За един такъв Катехизис ще разкажа. 

Той е сред най-известните катехизиси на всич-
ки времена. Нарича се Хайделбергският катехизис. 
Носи името на германския град, където е изготвен 
от богословите на Хайделбергския университет 
по молба на курфюрст Фридрих III, приятел на про-
тестантската Реформация. Фридрих се надява, че 

новият катехизис ще осигури хармония между про-
тестантите в неговите територии и ще засили 
влиянието на реформираната вяра в провинциите 
му. Самият той написва предговора на катехизиса, 
под който стои датата на издаването му: 19 януа-
ри 1563 г., преди точно 460 години. Стотици хиляди 
хора са го запомнили и са живели според учението 
му оттогава насам.

Катехизисът представя 129 въпроса с техните 
отговори, подкрепени с повече от седемстотин 
библейски препратки. Авторите казват, че са ис-
кали той да бъде отзвук от Библията. Фредерик 
изтъква, че препратките са подбрани „с голямо 
старание“, за да придадат възможно най-добрия ав-
торитет на твърденията му. Хубаво нещо в Кате-
хизиса е, че той е много личен по звученето си, като 
в отговорите си използва думите „аз“, „мен“ и „моя“. 

Например, първият въпрос гласи: „Каква е един-
ствената ти утеха в живота и смъртта?“ Отгово-
рът е: „Аз не съм свой си, а принадлежа – с тялото 
и душата си, в живота и в смъртта –  на моя ве-
рен Спасител Исус Христос. Той е платил изцяло за 
всички мои грехове със скъпоценната Си кръв, и ме 
е освободил от робството на дявола. Той също така 
бди над мен така, че и косъм от главата ми не може 
да падне без волята на моя Отец, Който е на небе-
сата; всъщност, всичко трябва да съдейства за мо-
ето спасение. Понеже принадлежа на Него, Христос 
чрез Светия Дух ми гарантира вечен живот и прави 

така, че с цялото си сърце да искам и да съм готов, 
отсега нататък да живея за него.“ 

Преди Хайделбергския катехизис са написани и 
други катехизиси. Двадесет и осемгодишният про-
фесор по богословие Захариас Урсинус, който със-
тавя съдържанието му, заимства богословски идеи 
от един катехизис на Жан Калвин, а подредбата 
– от този на Мартин Лутер. Придворният пропо-
ведник на Фридрих, двадесет и шестгодишният Ка-
спар Олевиан, участва в окончателното съставяне 
и редактиране на произведението, което хайдел-
бергските богослови одобряват. 

По-късно някой разделя Хайделбергския катехизис 
на петдесет и две части, по една за всяка седмица 
от годината, за да може да се изучава лесно от църк-
вата. От пастирите се очаквало всяка неделя следо-
бед да проповядват по съответните въпроси.

Влиянието на Хайделбергския катехизис надмина-
ва границите на Палатината1. На 5 ноември 1647 г., 
когато Уестминстърското събрание на богослови-
те представя своя Кратък катехизис за одобрение 
в английската Камара на общините, той се основава 
на известния Хайделбергски текст. В момента се 
работи както по българския превод на Катехизиса, 
така и по кратък коментар върху него. 

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦКаква е твоята утеха?
п-р Станислав Алексиев

1 Област в Югозападна Германия, позната повече под 
името Пфалц. Б.р.
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На 30 ноември 2022 г. се проведе кръг-
ла маса на тема „Обучението по религия 
след пандемията – предизвикателства и 
възможни решения“. Форумът беше ини-
циатива на катедра „Практическо бого-
словие“ на Богословския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“ и бе организиран 
със съдействието на Регионално упра-
вление на образованието – София-град и 
Министерство на образованието и на-
уката. Присъстваха преподаватели от 
Богословския факултет, сред които за-
местник-декана доц. д-р Андриан Алек-
сандров, доц. д-р Костадин Нушев и гл. ас. 
д-р Полина Спирова, преподаватели от 
цялата страна, както и педагози, завър-
шили своето обучение със специалност 
„учител по религия“.

Само броени дни преди кръглата маса, 
на 28 ноември, се състоя тържестве-
ното дипломиране на първия по рода си 
випуск учители по неконфесионално обу-
чение по предмет „Религия“. Някои от 
завършилите курса преподаватели са 
представители на евангелско-протес-
тантската общност в България, от чии-
то среди произлиза и основната движеща 
сила такова обучение изобщо да бъде осъ-
ществено. Като професионални педагози 
и автори на пособията по направление 
„Благонравие“, те присъстваха на кръгла-
та маса и взеха активно участие в дис-
кусиите, поставяйки на вниманието на 
участниците важни въпроси и споделяй-
ки положителни педагогически практики 
от обучението по този предмет. 

Обявената цел на проявата бе да се напра-
ви обстоен експертен анализ на обучение-
то по предмет „Религия“ след затихването 
на пандемията от Covid-19, както и да се 
проследят различните предизвикател-

ства и труднос-
ти, породени от 
пълното затва-
ряне на училища-
та и обучението 
от разстояние в 
електронна сре-
да. В течение на 
дискусията също 
така се търсеха 
решения за уве-
личаване на броя 
на групите по 
предмета. Според 
данни, изнесени 
от РУО София-
град, през 2022 г. 

в София са били сформирани 
общо 38 групи по „Религия“. В 
тях учат 554 ученици, което е 
наполовина по-малко, отколко-
то в годината преди пандемия-
та от коронавирус. 

В дискусията бяха набелязани 
няколко значими проблема от 
практиката на преподавате-
лите. Първо, за необходимото 
единство и сътрудничество 
между Българската православ-
на църква и останалите цър-
ковни общности в България 
– протестантска и католиче-
ска – за по-активното и пъл-
ноценно разпространение на 
християнската вяра в нашето 

общество. За съжаление, 
този проб лем изобщо не 
беше подложен на дискусия. 

Вторият поставен въ-
прос беше за начина, по 
който МОН обявява обуче-
нието за учител по религия. 
Тази година процедурата 
беше проведена по изключи-
телно неясен начин. Имаше 
голям брой желаещи, които 
не съумяха да се включат в 
обучението и съответно 
нямаше практическа въз-
можност да се образува па-
ралелка за професионална 

подготовка по неконфесионално обучение. 
На трето място беше подчертано, че 

значителен брой училищ-
ни директори изразяват 
несъгласие за включването 
на този предмет в учеб-
ния план. По тази причина 
те не оказват никакво съ-
действие за откриването 
на групи за изучаване на 
предмета. 

Бяха споделени различ ни 
доб ри практики от проти-
чането на образователния 
процес в няколко учебни за-
ведения, като 149 СУ, 150 СУ, 
60 ОУ и други. Преподава-
телите представиха положителни от-
зиви от страна на самите ученици. 

Беше направен изводът, че децата мно-
го харесват програмата „Благонравие“ по 
предмет „Религия“ и учебните пособия 
по него, но при все това възрастните са 
тези, които би следвало да 
осигурят необходимите ус-
ловия за неговото нормално 
преподаване.

Програмата „Религия“ на 
Министерство на образо-
ванието и науката включ-
ва общо три направления: 
(а) православие; (б) ислям; (в) 
неконфесионално обучение. 
Именно в тази трета насо-
ка се подготвят и учебните 
пособия под надслов „Благон-
равие“. До този момент има 
издадени учебници и учеб-
ни тетрадки за I, II, III и IV 
клас, а авторският колектив 

продължава работата по след-
ващите материали. Отделно 
от това има подготвени и на-
ръчници за преподавателите. 
Всички учебници по програма 
„Благонравие“, направление не-
конфесионално обучение по 
„Религия“, са одобрени от МОН 
(вж. министерските заповеди 
за I-III клас и за IV клас). 

Според ориентировъчните 
материали на Фондация „Биб-
лейска лига – България“ осно-
вополагаща цел на пособията 
по направление „Благонравие“ 
е децата да получат стабилна 
изходна позиция и подготовка 
за достоен живот чрез „по-

добро разбиране на индивидуалността и 
ценността на всяко човешко същество и 
развиване способност за етична преценка 
и изграждане на качества, основани на об-
щочовешки добродетели“. 

Самото обучение е изготвено по такъв 
начин, че подхваща децата на равнището 
на техните интереси и възприятия и ги 
води поетапно и увлекателно към среща 
с непреходни добродетели. Двамата глав-
ни герои в пособията на име Мила и Благо 
напътстват децата в търсенето на от-
говорите на онези въпроси, които произ-
тичат от тяхното детско всекидневие. 
Чрез извлечените практични уроци уче-
ниците постепенно изграждат у себе си 
морален компас и подходяща за съвреми-
ето им ценностна ориентация. 

Всички материали са достъпни за раз-
глеждане на Интернет страницата на 
„Библейска лига – България“, а следващите 
пособия за V и VI клас са в процес на подго-
товка и ще бъдат издадени от Българско 
библейско дружество. 

 Кръгла маса на тема 
„Обучението по религия след пандемията“

ХРОНИКА

Дафина Йовчева, Беатрис Кацарова, Анна Господинова

Първи випуск учители  
по неконфесионално обучение по предмет „Религия“

Дафина Йовчева

Ваня Станчева - старши експертАнна Господинова
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Повече любов
п-р Станислав Алексиев

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ

„Ох, пак за любов!“ Така казваше моят баща 
и завърташе копчето на „Вефа“ на някоя 
друга станция. (За по-младите: „Веф“ е пре-
носим радиоприемник, а „станция“ е радио-
станция на конкретна честота.) Баща ми не 
обичаше пошлите любовни песни на попкул-
турата от моето детство. Донякъде и аз 
съм прихванал едно такова отношение. 

Но когато повярвах и се озовах в евангелска-
та църква, започнаха да ми правят впечат-
ление дълбоките песни за любов, насочена 
най-вече към Бога. Няма да забравя, когато я 
чух за първи път, сякаш дъхът ми секна: По-
вече, о, Христе, любов към Теб. И особено онзи 
трети куплет: „Каквото видиш Ти, за мен 
добро. / Печал и скръб прати / все е едно. / 
Молбата ми пак е / повече, о, Христе, / лю-
бов към Теб.“ Не можех да повярвам, че някой 
би се влюбил до такава степен в Бога. Ока-
за се, че авторката на този химн, Елизабет 
Прентис (1818-1878 г.) е имала изключителен 
живот и дълбоки опитности с Господ Исус. 

Вярата и страданието са темата на жи-
вота ѝ. Повече от пет години Елизабет 
живее в Ню Бедфорд като състрадател-
на съпруга на пастир, която дава утеха 
на нуждаещите се. Тя упорито възприема 
страданието като част от безпогрешния 
Божи план. В собствения си духовен живот 
намира щастие, независимо от земните 
обстоятелства.

Първата си печал преживява, когато е на 
девет години и загубва баща си от тубер-
кулоза. Той е известен пастир конгрега-
ционалист, който основава убежденията в 
семейството си на принципите на пурита-
ните, преселили се някога в Нова Англия. 

На 16 април 1845 г. Елизабет се омъжва за 
Джордж Прентис, също конгрегационален 
пастир и брат на близката ѝ приятелка Анна 
Прентис Стърнс. Двамата се установяват в 

Ню Бедфорд, където Джордж става служител 
в Южната тринитарианска църква, а Елиза-
бет като пастирска съпруга  утеха на болни-
те и опечалените. Младоженците са приети 
радушно в обществото на Ню Бедфорд, ста-
нало заможно благодарение на успешната ки-
толовна индустрия. Богатата и изтънчена 
двойка Сара и Джеймс Арнолд посрещат па-
стирското семейство, проявявайки особена 
любезност, включително с цветя и плодове 
от красивата си градина и оранжерии. През 
петте години и половина в Ню Бедфорд Ели-
забет създава близки приятелства, ражда две 
от шестте си деца, скърби за смъртта на 
майка си и преживява други радости и скър-
би. Тъй като Едуард, второто ѝ дете, бил 
много тревожен и спял много малко, самата 
Елизабет изпитвала хронични здравословни 
проблеми, включително ежеседмично главо-
болие, което продължавало с дни, световър-
теж, депресия и безсъние.

А през 1852 г., се случва нещо ужасно! В 
рамките на три месеца, от януари до април, 
Елизабет губи четиригодишния си син  Еду-
ард и третото си дете, новородената си 

дъщеря Беси. А на 16 януари 1853 г., когато 
едва не умира и дъщеря ѝ Мини, тя пише по-
емата-химн: Повече, о, Христе. Това се случ-
ва точно преди 170 години!

Посветена на Христос, Елизабет се стре-
ми да живее радостен живот, като подчер-
тано възприема страданието като част 
от Божия безпогрешен план. Написва 25 кни-
ги, предимно юношеска и християнска худо-
жествена литература, както и популярни 
християнски химни. Някои от книгите ѝ из-
лизат с над 300 000 тираж! 

Автобиографичният ѝ роман Стъпки към 
небето е написан като дневник на героиня-
та Кейт, която подобно на Елизабет е за-
губила баща си и детето си. Кейт показва 
на читателя как да изгради близка, лична 
връзка с Бога, за да получи утеха в болест-
та и смъртта. За Кейт приемането на 
страданието с вяра се превръща в начин 
да прослави Бога, Който изпраща утеха във 
времена на мъка. Елизабет потвърждава: 
„Всяка дума от тази книга беше молит-
ва и сякаш идваше от само себе си.“ Целта 
на писането ѝ е да сподели Божията утеха 
и напътствие с другите, както заявява в 
едно от последните си писма: „Платих ви-
сока цена за голяма част от житейския си 
опит и искам да използвам това за укрепва-
не и утеха на други души.“ 

Оставяйки такова богато художествено и 
духовно наследство, Елизабет Прентис уми-
ра едва на 59 години през 1878 г. На погребе-
нието ѝ е изпята песента Повече, о, Христе. 

Изглежда, че може в един, макар и сравни-
телно кратък живот да се пее все за любов. 
Изглежда че може да има любов, въпреки съл-
зите. Изглежда че такава любов може да има 
само към Бога. 

Молитствам и ние да имаме такава твър-
да и постоянна любов през 2023 година! 

Първи следи от разпространението на хрис-
тиянското учение в Швеция оставя бенедик-
тинският монах св. Ансгар (801-865 г.) през ІХ 
век. В активна възраст той е архиепископ на 
Хамбург. След него други британски и немски 
мисионери работят сред шведите. Но за по-
траен успех на мисията може да се говори през 
ХІІ век, когато през 1164 г. в град Упсала се уста-
новява седалище на местен архиепископ. 

В началото на ХVІ век Швеция участва в т.нар. 
Калмарска уния с Дания и Норвегия. Датският 
крал Кристиян ІІ, който управлява унията, има 
славата на жесток владетел. Един от неговите 
политически противници, младият аристократ 
Густав Васа, едва се спасява от смърт, но баща 
му Ерик Васа е убит при масова екзекуция. Това 
изпълва Густав с воля за съпротива. Той оглавява 
въстание и след тригодишна борба Швеция пос-
тига независимост. През юни 1523 г. народната 
Диета го признава като крал Густав І Васа (цару-
вал от 1523 г. до смъртта си през 1560 г.).

Над Швеция обаче тегне зависимост от рим-
ското духовенство. Крал Густав І заявява пред 
Диетата: „Нашето непоносимо политическо 
и икономическо положение е по вина на епис-
копите и на тяхното огромно богатство.“ 
По това време в Швеция проникват идеите 
на Реформацията и Густав решава да отдели 
Шведската църква от юрисдикцията на рим-
ския папа. В това дело е насърчен от канцлера 
Лаврентий Андреа и от Олаф Петри. Двамата 
внасят реформаторски идеи от Европа. (Пе-
три е следвал в във Витемберг, при Мартин 
Лутер и Филип Меланхтон.) 

През 1627 г. крал Васа е подкрепен от швед-
ската Диета с решение да конфискува църков-
ните имоти и да обявяви Шведската църква за 
независима. Някои от католическите свеще-
ници напускат Швеция, но мнозинството при-
емат този начин на обновяване на Църквата. 

През 1544 г. обявява шведската нация е обявена 
за за лутеранска. 

Олаф Петри има голяма роля за утвърждава-
нето на Реформацията в Швеция. Служи като 
пастир в Стокхолм, съставя сборник с химни, 
пише учебна литература. В съработничество 
с брат му превеждат цялата Библия на швед-
ски език и я издават през 1541 г. Като първи 
лутерански архиепископ Лаврентий Петри 
съставя сборник за реда на литургиите, тайн-
ствата и обредите. Крал Густав І реформира 
административната, данъчната, правосъдна-
та система, укрепва централизираната мо-
нархична система. Създава постоянна наемна 
армия, а също така провежда литературна ре-
форма. След смъртта си на 29 септември 1560 
г. Васа оставя добре функционираща и финан-
сово стабилна държава.

По право престолът следва да се заеме от 
крал Сигизмунд ІІІ Полски. Но той е лоялен на 
папата. Говори се, че е бил подкупен с 20 000 
крони, за да възстанови католицизма. Но група 
видни лутерани бързо съзират тази опасност. 
Сред тях е и Карл, дук на Зюдермания (Финлан-
дия) и вуйчо на Сигизмунд. Те предизвикват ши-
роко обществено обсъждане и на 9 януари 1593 
г. в страната се разпространява спешен призив 
за свикване на църковен синод в Упсала, където 
е седалището на лутеранския архиепископ.

Въпреки студената скандинавска зима на си-
нода идват 306 църковни служители. Синодът 
възприема статут на законодателно събрание, 
като в него участват и членовете на Държав-
ния съвет. Събранието се открива на първи 
март, а на 10 март излиза с декрет, според кой-
то бъдещите монарси на шведския престол 
задължително трябва да бъдат лутерани. Ос-
вен това се приема, че Аугсбургската изповед 
на вяра1 е единствената законно призната из-
повед в Шведската църква, както за нейното 

ръководство, така и за нейните членове. Още 
преди Сигизмунд да пристигне в Стокхолм, 
свиканата Диета обявява Карл като регент на 
Швеция и глава на Държавния съвет.

В опитите да се задържи като крал на Полша 
и на Швеция, Сигизмунд ІІІ се допитва до йезу-
ити как да бъде едновременно католик в една 
страна и протестант – в друга. Изненадващо, 
те го съветват да подпише, че приема Аугсбург-
ската изповед. Това дава основание на шведите 
през 1594 г. да го приемат за свой крал. 

В условията за коронацията е включено обе-
щание да се запази статутът на Шведската 
църква като лутеранска. Скоро обаче Сигизмунд 
назначава католик за губернатор на Стокхолм, 
основава католически училища и води политика 
за подчинение на шведите под полска юрисдик-
ция. Това провокира протестни петиции от де-
путатите в шведския парламент, както и бунт, 
ръководен от дука на Зюдермания Карл. Си-
гизмунд напада с армия силите на бунтовници-
те, но претърпява поражение. Оттук нататък 
неговият достъп до Швеция става невъзможен 
и шведите поставят Карл на престола.

Следващите опити на римокатолиците да 
възстановят позициите си в Швеция се оказват 
безуспешни. През 1781 г. в Швеция е обнародван 
Указ на толерантност, с който се признават 
правата и на други религии, но Лутеранската 
църква запазва статута на държавно вероизпо-
ведание. Това положение ще приключи едва през 
януари 2000 г. с решение на Парламента, спо-
ред което този статут се прекратява и Луте-
ранската църква престава да бъде субсидирана 
пряко от държавния бюджет. 

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ

Важни събития от историята на Реформацията в Швеция
п-р Данаил Игнатов

1 Аугсбургската изповед на вяра, съставена от Мартин Лутер и Филип 
Меланхтон, е представена за пръв път на Законодателно събрание, 
свикано от император Карл V в Аугсбург, Германия, през 1530 г.
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През този месец се навършват точно 50 год.
от емблематичния за САЩ процес „Роу срещу 
Уейд“. На 22 януари 1973 г., със 7:2 гласа, Върхов-
ният съд легализира абортите на национал-
но ниво. На практика спорът се върти около 
въпроса дали (и от кой момент) нероденото 
дете може да се счита за личност и по този 
начин да попадне под конституционна защи-
та. Като отричат, че нероденото дете е лич-
ност, съдиите приемат, че жената има право 
на лична свобода да се разпореждат със своето 
тяло (както е изтълкуван съответен текст 
в Четиринадесетата поправка), включително 
и на аборт, за да предотврати всякакви ум-
ствени или физически травми, които може 
да претърпи вследствие на бременността. В 
същото време те постановяват, че правото 
на аборт не е абсолютно и следва да бъде ба-
лансирано с обществения интерес за опазва-
не здравето на жените и пренаталния живот. 
През юни 2022 г. решението е преобърнато. 
Според юристи и двете решения са спорни. 

Въпросът за абортите очевидно е важен за 
християните. Нещо повече, той лесно пре-
дизвиква бурни реакции и генерира значител-
на обществена активност – и то далеч отвъд 
границите на САЩ. Въпреки това „Роу срещу 
Уейд“ дава повод за историческа равносметка, 
която да ни предпази от различни наивистич-
ни представи. Предлагам някои области, в кои-
то може да се отнася това. 

Някои смятат, че решението на „Роу срещу 
Уейд“ отприщва лавина от аборти, непозна-
та в предходното време. Това обаче не е вяр-
но.1 Първите закони срещу аборта в САЩ са 
приети едва към края на XIX и началото на XX 
век. Преди това е било широко разпространено 
разбирането, че абортът е допустим до т.нар. 
„пробуждане“, когато майката вече усеща дви-
жението на детето в утробата (обикновено 
между четвъртия и шестия месец). Немаък 
брой християни също са мислили и постъпвали 
по този начин. Според тогаващното законода-
телство абортите не са били наказуеми, но ако 
майката изгуби живота си при подобна манипу-
лация, това се е третирало като убийство.

Съчетанието на закони срещу аборта с Го-
лямата депресия, която кара много жени да 

търсят прекъсване на бременността, бързо 
довежда до друга тенденция: абортите пак да 
се извършват нелегално, но поради лошите ус-
ловия много по-често водят до летален изход. 
Според някои пресмятания през 30-те и 40-те 
години в САЩ ежегодно между осем и десет хи-
ляди жени са губели живота си по подобни при-
чини. Броят спада значително едва през 50-те 
години с напредъка на медицината и особено с 
откриването на пеницилина. 

Обикновено се смята, че Републиканската 
партия в САЩ се обявява в защита на живота, 
докато Демократическата подкрепя аборти-
те. Исторически това не е така.2 До „Роу срещу 
Уейд“ не само че голяма част от демократите 
заемат позиция срещу аборта, но дори е било 
съвсем възможно партията като цяло да се 
консолидира зад подобно виждане. Обратно, 
голяма част от републиканците са подкрепяли 
аборта чак до президентския мандат на Рей-
гън, когато партията консолидира мнението 
си. Без да отричаме моралния фактор, с уве-
реност може да се твърди, че в голяма степен 
съвременните позиции на партиите са про-
диктувани именно от политически съображе-
ния: да привлекат определен тип избиратели.  

Подобно разделение, изненадващо за някои, 
се вижда и сред феминистичното движение и 
либералното християнство, чиито предста-
вители се обявяват твърдо против аборта. 
Това би трябвало да ни направи по-предпазли-
ви относно рязкото и стриктно деление на 
консервативни/либерални виждания, които 
сме склонни да предполагаме. Реалните пози-
ции и аргументи понякога изненадват. 

Макар исторически християните в огром-
ната си част твърдо да са заставали срещу 
аборта, в САЩ ситуацията е доста по-нюан-
сирана. Всъщност съпротивата е била воде-
на най-вече от Католическата църква (която 
отрича в еднаква степен и контрацептиви-
те), докато повечето големи протестантски 
деноминации са били слабо заинтересовани в 
началния етап на дебатите или дори са под-
крепяли абортите. 

Понякога християните са склонни да виж-
дат края на дебата за аборта с постановяване 
на законодателно решение, което го позволява 

или забранява. Това обаче означава прекалено да 
стесним проблема. От една страна, фактичес-
ката забрана на абортите не означава реалното 
им прекъсване. Всъщност в страните, в които 
абортите са забранени, честотата им често е 
много близка, а дори и превишава тази в страни, 
в които са позволени. Дори в САЩ периодите, 
когато абортите са достигали най-ниските 
си нива, нерядко са съвпадали с управлението 
на Демократичес ката партия, която е подкре-
пяла тяхното легализиране, но в същото вре-
ме е предприемала други мерки за реалното им 
ограничаване. Националното законодателство 
е само един от факторите, които влияят на 
броя на абортите. Тъй като целта на христия-
ните би трябвало да е реално спасени човешки 
същества, а не просто постигане на законода-
телни победи, те трябва да бъдат внимателни 
относно тези други фактори.

Само по себе си, спасяването на едно дете 
от аборт не може да се възприема от хрис-
тияните като край на проблема. Ако то бъде 
родено, но изоставено, лишено от грижи и 
любов и обречено на страдание, това едва ли 
може да бъде християнска победа. Ето защо 
борбата срещу абортите не може да бъде 
отделена от грижата за осигуряване на пъл-
ноценен живот на спасените деца – чрез оси-
новяване, с приемно родителство и с всякакви 
други законодателни промени и християнско 
посвещение, насочено в тази посока. 

Годишнината от решението на „Роу срещу 
Уейд“ е напомняне за предизвикателствата, 
пред които са изправени последователите на 
Христос. Съвременният свят, в който живеем, 
е сложен и многопластов. А ние сме призовани 
едновременно да запазим християнските си 
убеждения и да ги приложим по разумен и адек-
ватен начин. Това изисква от една страна вни-
мателно да се вслушваме в Божието слово, а от 
друга – да сме готови да се учим от историята 
и да вникваме в съвременните реалности. Нищо 
по-малко от това няма да е достатъчно. 

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦПетдесет години от делото „Роу срещу Уейд“
Радостин Марчев

1 Виж Leslie, J. Reagan, When Abortion Was a Crime: Women, 
Medicine, and Law in the United States, 1867-1973, University 
of California Press, 2022.

2 Daniel K. Williams, Defenders of unborn: the pro-life movement 
before Roe v. Wade, New York: Oxford, 2016.   

Ако сте прелиствали енциклопедия с картини на 
известни художници или сте запознати със сред-
новековното изкуство, вероятно сте виждали 
картината на красив млад мъж, завързан за кол и 
прострелян със стрели. Това е св. мъченик Севас-
тиан, чиято памет в Римокатолическата църква 
се отбелязва на 20 януари, а в Православната – на 
18 декември. Художници като Петер Паул Рубенс, 
Гуидо Рени, Антонела да Месина, Ел Греко, Маркан-
тонио Басети и други са били очаровани от него. 
Неговият случай е рядък: бил е мъченик два пъти.

Както и при много други ранни светци, разпола-
гаме с предание, което има по-скоро характерис-
тики на легенда. Най-ранните сведения говорят, 
че е бил уважаван войник в армиите на римския 
император – вероятно дори офицер от прето-
рианската гвардия. (Художниците ни подвеждат, 

като го представят толкова млад.) Въпреки че не 
е бил духовник, Севастиан използва контактите 
си, за да разпространява Благовестието за Исус. 
Чрез свидетелството му към вярата се обръща 
Транквилин, който довежда до Христос Хроматий 
Римски (градски префект на Рим). Севастиан до-
вежда до спасителната вяра и сина на префекта 
Тибуртий, както и Никострат, друго длъжностно 
лице, заедно със съпругата му Зои, която е няма. 
При своето покаяние Зои чудотворно е изцелена и 
способността ѝ за говорене се възвръща. Това води 
до обръщането към вярата на още 16 души, които 
чуват Евангелието от Севастиан. 

Когато при управлението на Диоклециан войс-
ката преследва християните, офицерът-христи-
янин тайно насърчава новопокръстените. Двама 
от затворниците, на които помага по този начин, 
са близнаците Марк и Марцелин. Подложени на мъ-
чения, те са напът да се поддадат на молбите на 
семействата си и да се отрекат от Спасителя, но 
Севастиан ги вдъхновява да останат твърди във 
вярата и в крайна сметка те умират за Христос.

През 286 г. преследването на християните в им-
перията става все по-жестоко. Епископът на Рим 
и много водещи християни се укриват, защитени 
от Севастиан. Някакъв предател обаче докладва на 
Диоклециан и той заповядва на своите мавритански 
стрелци да убият смелия войник. Те прострелват 
Севастиан много пъти и го обявяват за мъртъв.

Една свята вдовица на име Ирина, чийто съпруг 
е мъченически убит по-рано, идва да погребе Се-
вастиан. Тя установява слабо дишане и го взема у 
дома, помагайки му да се възстанови. 

За повечето хора преживяването на такова 
страдание от жестокия император би било повече 

от достатъчно. Но Севастиан разбира, че Диокле-
циан трябва да бъде предупреден за опасността, 
която грози душата му. Светецът смело застава 
близо до стълбището, по което знае, че трябва да 
мине императорът. Когато Диоклециан се появява, 
Севастиан извиква към него и го порицава за лошо-
то отношение към християните.

Диоклециан се уплашва, когато вижда Севастиан 
все още жив, и за кратко време онемява. След това 
се съвзема и заповядва да го пребият до смърт. Този 
път Севастиан не оцелява. Хвърлят го в канализа-
цията. Една християнка на име Луцина намира тру-
па и го погребва в катакомбите. Дамас, който през 
366 г. става епископ на Рим, построява на това мяс-
то църква в чест на Севастиан.

Днес, особено на Запад, св. Севастиан е особено 
популярен не само в църковните среди. Мъчениче-
ството му е възпято през 1911 г. от Клод Дебюси в 
музикалната мистерия Le Martyre de saint Sébastien и 
екранизирано през 1949 г. във филма Фабиола, където 
ролята на Севастиан се играе от Масимо Жироти. 
Друг филм за св. Севастиан от 1976 г. – Севастиан, за 
съжаление придобива скандална слава в хомосексуал-
ните среди, тъй като режисьорът Дерек Джарман, 
гей активист, обрисува богохулно светеца като „хо-
мосексуална икона“. Оттогава в ЛГБТ средите име-
то на светеца се свързва с „хомоеротичния идеал“ и 
той се възприема като „гей-светец“.

Св. Севастиан се почита като светец-закрилник 
в редица католически градове: Корми (Малта), Ачи-
реале и Петилия Поликастро (Италия), Мелили (Си-
цилия), Сан Себастиан, Палма де Майорка, Лубрин и 
Хуелва (Испания), Негомбо (Шри Ланка), Рио де Жа-
нейро (Бразилия). В американския щат Флорида на 
негово име е кръстена река Сейнт Себастиан. 

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ
Мъченичеството на св. Севастиан
п-р Владимир Железов

Св. Севастиан, худ. Гуидо Рени (фрагмент)
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Попитайте за древните пътеки
Цвете Куличева

ЗА ВАС, ЖЕНИ

Някои от пътищата, по които се прид-
вижваме, са лесни и удобни. Но има пътища, 
по които не е приятно да се пътува: нерав-
ни, криви, тесни, с лоша настилка, с дупки. 
Естествено, когато тръгваме на път, ние 
предпочитаме хубавите пътища. 

Живеем в иновативни времена. Все пове-
че нови технологии обхващат почти всич-
ки области на живота. Повикът на нашето 
време е към нововъведенията и затова ду-
мите на Бога от шеста глава на книгата на 
Йеремия звучат някак старомодно: „Попи-
тайте за древните пътеки – къде е добри-
ят път, и ходете по него.“ 

Вместо по магистрали ние се движим по пъ-
теки, които често са тесни, без настилка или 
застлани с калдъръм. Старите пътища не от-
говарят на ритъма на съвременния живот. Но 
нека да видим за какви пътища ни говори Бог.

Често ние определяме живота като „хо-
дене“, като „житейско пътуване“. Когато си 
служим с думата „път“, в повечето случаи си 
представяме битуването, стремежите, по-
ривите, нашите желания и действия – дори 
нашата ценностна система. Например в 
края на живота си апостол Павел пише: „Аз се 
подвизах в доброто войнстване, пътя свър-
ших, вярата опазих. Отсега нататък се пази 
за мене венецът на правдата“ (II Тим. 4:7-8). 

На тази основа Библията описва 
и редица контрасти. Има добри и 
лоши пътища. Има „прав път“ (Исая 
26:7), има и „крив път“ (Ез. 18:25). Има 
„път на разума“ (Исая 40:14), има и 
„Каинов път“ (Юда 11 ст.). Има „път 
на мира“ (Рим. 3:17), има и „плъзгав 
път“ (Йер. 23:11). Има „път на живо-
та“ (Йер. 21:8), има и „запустял път“ 
(Соф. 3:6). 

Прави се разграничение между 
„пътя на праведния“ (Исая 26:7) и 
„пътя на нечестивия“ (Йер. 12:1). 
Словото ни говори за „пътя на Бо-
жиите постановления“ (Исая 26:8), 
както и за „извратения път“ (Йер. 3:21-22). 
Има „добър път“ (Йер. 6:16), както и „лош 
път“ (Исая 65:2). Има „път за спасение“ (Деян. 
16:17), има и „път на народите“ (Йер. 10:2). 

КОИ СА ДОБРИТЕ ПЪТИЩА 
Разбира се, добрите пътища са онези, които 

се характеризират с благочестие, святост, 
любов и послушание към Бога, изпълнение на 
Неговата воля, както тя ни е изявена в Сло-
вото. Това са „древните пътеки“ – тези, кои-
то Бог поначало е повелил за човека. 

Добрият път не е удобната магистрала, 
а онази тясна пътека, която ще ни отведе 
до целта на нашето пътуване (а не някъде 
другаде). Като християни е важно да разпоз-
наваме кой е добрият път. В Притчи 16:25 
се казва: „Има път, който се вижда прав на 
човека, но краят му е пътища към смърт.“ 
От друга страна, има и такъв път, който 
ни води към Бога. Добрият път довежда чо-
века до Божието царство. 

„Аз съм пътят и истината, и животът“, 
категорично заявява Исус. Именно Той е 
единственият път към Бога. Няма други ва-
рианти. „Чрез никой друг няма спасение, за-
щото няма под небето друго име, дадено на 
човеците, чрез което трябва да се спасим“, 
казва апостол Петър (Деян 4:12). 

В Едемската градина първите хора изби-
рат пътя на непокорството. По същия на-
чин и до ден днешен хората предпочитат 
да вървят по други пътища, загърбвайки 
Бога. Божието слово казва: „Всички ние се за-
блудихме като овце, отбихме се всеки в своя 
път“ (Исая 53:6), а две глави по-нататък ни 
съветва: „Нека нечестивият остави пътя 
си“ (55:7). Бог не е спирал да търси човека и 
да му помага да намери верния път. Дълбоко 

у всекиго от нас Той е заложил съвестта, 
която да ни насочва към истината. 

Бог говори чрез творението: „От създава-
нето на света това, което е невидимо у Него, 
вечната Му сила и божественост, се вижда 
ясно, разбираемо чрез творенията; така че 
човеците остават без извинение“ (Рим. 1:20). 
В тази връзка Давид възкликва в Псалом 19: 

Небесата разказват за славата на Бога
и просторът известява делото на ръцете Му.

Ден на ден казва слово,
нощ на нощ изявява знание.

Без говорене, без думи,
без да се чуе гласът им,

тяхната вест е излязла по цялата земя
и думите им – до краищата на вселената. 

Бог ни е дал Библията, така че чрез Благо-
вестието да можем да вървим по Божия път. 
Някои хора смятат, че Божието слово съдър-
жа остарели неща и че трябва да се ревизира. 
Но цялото Писание е боговдъхновено. Цяла-
та Библия – от първата, до последната дума 
в нея – съдържа Божиите слова. А те са вечни 
и непроменими, понеже самият Бог е вечен, 
съвършен и непроменим. Нито една „йота“, 
нито една точка от Божия закон няма да 
премине, ни предупреждава Исус (Мат. 5:18).

„Древните пътеки“ от призива на пророк 
Йеремия не са някакви овехтели пътища. 
Напротив, те са съвършени, понеже са дело 
на Онзи, „у Когото няма изменение, нито 
сянка на промяна“ (Яков 1:17). Както Бог не се 
променя, така и словото Му не подлежи на 
никакви промени. Абсолютно същите тек-
стове, които някога е записал пророк Исая, 
се четат през вековете в Храма и по сина-
гогите. Когато Исус разгръща древните 
свитъци, в тях са записани автентичните 
и неподправени думи на Исая. Същите думи 
четем и ние днес. И това няма да се проме-
ни през цялото съществуване на нашата 
планета. 

И щом като словото на Бога не се променя, 
следователно и пътят на спасението не може 
да се промени. „Древните пътеки“ са онзи до-
бър път, който самият Бог е очертал за на-
шето избавление от греха. Нещо повече, те 
са единственият верен и вечен път към веч-
ността. Апостол Павел е непоколебим: „Има 
само един Бог и един ходатай между Бога и чо-
веците – Човекът Христос Исус, Който отда-
де Себе Си като откуп за всички“ (I Тим. 2:5-6). А 
апостол Йоан добавя: „Кръвта на Сина Му Исус 
Христос ни очиства от всеки грях“ (I Йоан 1:7). 
Всеки друг път отклонява от целта. 

КАКВИ СА ДРУГИТЕ ПЪТИЩА 
Грешен път е всеки наш избор, който ни 

кара да се уповаваме на нещо друго, освен на 
Исус. Грешните пътища ни подхлъзват да 
разчитаме на плътта, а не на благодатта. 

Всяка една пътека, която отнема или при-
бавя нещо към Божията благодат, е крива 
и грешна. Около нас ще има гласове, според 
които спасението може да се придобие чрез 
действия като кръщението, причастието, 
постенето, спазването на определени дни 
и ритуали, посещението на църковни служ-
би или пък добрите ни дела. Спасяват ли ни 
всички тези неща? Колкото и да са ценни и 
важни, те допринасят ли за нашето изку-
пление? Не. Те са резултат от спасението. 
Те са следствия от ходенето по Божия път. 
Те са естествен плод на нашата вяра. 

„Полагам пред вас пътя на живота и пътя 
на смъртта“, ни казва Господ (Йер. 21:8). Той 
ни дава възможност да вземем решение. И 
всеки от нас лично избира по кой път да вър-
ви. А след като направим своя избор, всички 
ние трябва да живеем с последиците от него. 

Колко е жалко, като четем как Израил мно-
гократно избира пътя на смъртта. Колко 
често Божият народ се отклонява „древни-
те пътеки“ и жъне горчив плод поради това! 
А когато се покайват и се отвръщат от ло-

шите пътища, Бог всеки път неизмен-
но ги благославя. Същото се отнася и 
за нашия живот. Бог призовава всеки 
човек по тази земя, без изключение, да 
избере Пътя на живота: спасението 
в Господ Исус Христос. Това е един-
ственият начин да имаме истински, 
смислен, пълноценен живот на земята 
и да наследим Божието царство във 
вечността. 

Скъпи сестри, нека девизът ни за 
новата 2023 година да бъде: „Заста-
нете на пътищата и вижте, и попи-
тайте за древните пътеки – къде е 
добрият път, и ходете по него, и ще 

намерите покой за душите си.“ 

СТЕСНЕНИЯТ ПЪТ КЪМ ЦАРСТВОТО 
Господ Исус казва, че към Божието цар-

ство се влиза през „тясна“ порта и че сами-
ят път нататък е „стеснен“ (Мат. 7:13-14). 
За да можем да преминем, ще се наложи да се 
разтоварим от доста неща. 

Преди всичко трябва да оставим нашите 
грехове. Това означава да се покаем от тях 
пред Бога и да се помолим Той да ни очисти 
от всяка неправда. Този товар трябва да ос-
тане извън тясната порта на Божия път. 

А след като приемем Христовото изку-
пление и тръгнем по Неговия път, от нас 
ще се очаква постоянно да оставяме зад 
гърба си всички други неща, които ни на-
тежават и ни пречат да вървим по пътя: 
нашите грижи и тревоги, нашите притес-
нения, недоверието и съмнението ни. Ще 
се наложи да се освобождаваме също така 
и от нашите слабости и нашите страсти. 
И най-вече Бог ни заповядва редовно да се 
отърсваме от своето его, да се отричаме 
от своето „аз“, да събличаме и изоставяме 
плътското си естество. 

По този нов път Бог ни призовава да ходим 
с искреност и истина, с любов и радост, с 
цялото си сърце и душа – и с постоянство. 
Във всичко това Той е обещал да ни помага: 
„Аз съм Господ, твоят Бог, Който те учи за 
ползата ти, Който те води в пътя, по кой-
то трябва да ходиш“ (Исая 48:17). От нас се 
очаква само да Му се доверим.

Нека с Божия помощ през цялата пред-
стояща 2023 година да оправяме пътищата 
си, за да бъдем благословени и плодоносни 
християни!  

Застанете на пътищата и вижте, 

и попитайте за древните пътеки –

къде е добрият път, и ходете по него, 

и ще намерите покой за душите си.

Йеремия 6:16
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Под общия надслов „Ела и виж“ в столи-
цата се проведе първият по рода си фес-
тивал за християнски служения, мисии, 
издателства и инициативи. На 22 октом-
ври 2022 г. с топлото домакинство на 
Българска евангелска църква „Блага вест“ 
в столицата се осъществи тази толкова 
очаквана среща. Началото беше поста-
вено още преди епидемията от Covid-19, 
когато под егидата на Обединени евангел-
ски църкви (ОЕЦ) и с безценния ресурс на 
Български християнски студентски съюз 
(БХСС) започна изграждането на ценната 
мрежа от контакти. 

„Споделяме радостта си за една наша 
мечта, която е на път да стане реалност: 
да поканим всички пастири на евангел-
ските църкви в страната на обща среща 
с представители на близо сто христи-
янски организации (фондации, сдружения, 
мисии, издателства, училища, служения) –  
подчерта п-р Румен Борджиев в цирку-
лярно писмо, изпратено от офиса на ОЕЦ 
през декември 2019 г. – Целта на фестива-
ла е опознаване и взаимопомощ в общите 
ни усилия по изграждане на Божието цар-
ство в България. Всяка от участващите 

организации ще има възможност да запоз-
нае присъстващите пастири със своята 
дейност, както и да представи данни за 
контакти. Предвижда се да бъде изгот-
вен каталог за 2020 г. с християнските 
организации в България, който да бъде на 

разположение на всички евангелски църк-
ви. Вярвам, че българската църква има ог-
ромен ресурс, който, ако бъде впрегнат 
пълноценно, може да доведе до значител-
на промяна на цялостния облик и служение 
на всички нас.“ 

Първоначалният замисъл бе събитието 
да се проведе на 21 март 2020 г., като още 
преди това организаторите изпратиха 
онлайн въпросник с регистрационна фор-
ма и възможност за избор между няколко 
форми на участие: чрез общ каталог (оза-
главен „Отвори и виж“); чрез щанд на об-
щото събитие; чрез видео материали и 

др. Поради наложените ограниче-
ния срещу разпространението на 
коронавируса обаче, се наложи съ-
битието „Ела и виж“ няколко пъти 
да се отлага във времето. 

В крайна сметка организационни-
ят екип взе решение каталогът да 
не се публикува в хартиен формат, 
а вместо това информацията в 
него да се прехвърли изцяло в диги-
тална среда. За целта беше изгот-
вен изцяло нов Интернет сайт, в 
който екипът на БХСС поетапно 
публикува всички сдружения, кои-
то си бяха направили регистрация 

за участие: ela-vizh.net. Чрез тази онлайн 
платформа донякъде беше осъществен 
замисълът за предоставяне на публич-
ност на многобройните ресурси, налични 
сред евангелските среди у нас. 

Впоследствие беше отворен и Фейсбук 
профил на инициативата: Facebook.com/
ela.vizh, където веднъж седмично се спо-
деля информация за поредната християн-
ска организация, включена в първоначално 
изготвения каталог. Благодарение на гъв-
кавите способности на социалната мре-
жа, всички участващи сдружения и мисии 
могат да участват с какъвто вид мате-
риали преценят: видео клипове, кадри от 
събития, дигитални брошури, интервюта 
и свидетелства. 

С отминаването на пандемичните въл-
ни обаче все пак дойде времето и за дълго-
очакваното присъствено провеждане на 
фестивала. И така, на 22 октомври тази 
година общо 45 християнски НПО с най-
различен профил се включиха с щандове 
в първото по рода си събитие от такъв 
характер. Празникът беше открит от 
Татяна Уайрънс, а младежко хваление от 
БЕЦ „Блага вест“ въведе присъстващите в 
хвалебна благодарствена нагласа. 

Салонът на столичната църква 
беше тотално преобразен от де-
сетки щандове, отрупани с бро-
шури, книги, печатни материали, 
визитки, банери и плакати. Ня-
кои организации се бяха ограни-
чили до малък щанд, докато други 
бяха вкарали плюшени жирафи 
със сериозен размер, монитори и 
прожектори с излъчване на съби-
тийни кадри, че дори и истински 
мотоциклет. Присъстващите 
имаха възможност да си закупят 
сувенири, стикери, тениски и блу-
зи с християнски надписи, кни-
ги, вестници, списания. Обменяха 
се контакти, споделяха се нови 

инициативи, отправяха се покани за гос-
тувания. През цялото време на голям ек-
ран също така се прожектираха видео 
материали, свидетелства и реклами на 
участващите организации. 

На два пъти през съботния ден имаше 
възможност и за дискусионни групи по 
четири теми, актуални както за участ-
ващите организации, така и за църквите 
като цяло: „Служения сред деца“, „Слу-
жения сред хора в риск“, „Благовестие“ и 
„Организиране и водене на малки групи“. 
За всяка от тези дискусии беше поканен 
представител на организация с подобна 
дейност да бъде модератор и да органи-
зира срещата. 

Чудесен екип от мотивирани  и усмих-
нати млади хора от Българския хрис-
тиянски студентски съюз (БХСС) се 
погрижи за по-плавното и организирано 
провеждане на събитието. Стройната 
организация, своевременното планиране, 
топлото отношение, комуникативната 
логистика и техническото обезпечаване 
от страна на БХСС бяха сред основни-
те съставки, осигурили безпроблемно-
то осъществяване на инициативата. И 
всичко това – на фона на текуща смя-
на на ръководството в състава на сту-
дентското движение! От офиса на ОЕЦ 
впоследствие бе изказана огромна призна-
телност за положения труд, подплатен с 
много любов и професионализъм. „Молим 
се Бог да възстанови силите на целия екип 

Първият фестивал „Ела и виж“  
събра 45 организации 
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на БХСС, да ви даде още много вдъхновение, 
криле и въображение за нови върхове. Еван-
гелският свят е благословен, че ви имаме 
и никак не приемаме за даденост положе-
ния труд, похарчения ресурс и заделеното 
време“, заяви заместник-председателят 
на ОЕЦ Влади Райчинов пред основните 
личности, поели на плещите си организа-
цията на събитието: Крейг и Татяна Уай-
рънс и Дарена Цонева-Димитрова. 

Насърчително бе също така, че осъщест-
вяването на фестивала „Ела и виж“ бе под-
платено изцяло с таксите за участие. Не 
само че не се наложи да се търси допълни-
телно спонсорство, но и в крайна сметка 
остана малка сума, която понастоящем се 
пази за следващото издание на фестивала, 
което организаторите се надяват да се 
осъществи в края на 2023 г. Информация 
за това ще бъде разпратена скоро, а меж-
дувременно всички заинтересувани могат 

да продължат да следят 
уебсайта и фейсбук профи-
ла на инициативата или да 
изпращат предложенията 
и въпросите си на имейл: 
info@ela-vizh.net.  

Цялата инициатива е за-
мислена под мотото на 
Псалом 46:9: „Елате и вижте 
делата на Господа, Който 
стори чудесни дела по земя-
та!“ Наистина, има толкова 
много неща, които Бог из-
вършва около нас, но често 
пъти ние сме толкова вто-
рачени в непосредствените 
си задачи и крайни сроко-
ве, че пропускаме голямата 
картина. А инициативата „Ела и виж“ е 
опит именно за това – да се помогне на 
водачите на църковни общности, а и на 
редовите християни, да повдигнат по-
глед от всекидневието си и ежеседмични-
те ангажименти и да съзрат огромното 
богатство от възможности, материали, 
контакти и партньорства, налични на 
общо разположение в полза на Благовести-
ето и Божието царство. 

„Фестивалът е празник на служението 
и дейността на евангелския свят в Бъл-
гария. Той е възможност за представя-
не и срещи между църкви, организации и 
служения за опознаване, насърчение и об-
мен на контакти – обявиха организато-
рите в писмо до евангелските общности 
в страната. – Бихме искали фестивалът 
да бъде място, където представители 
на църквите, пастирите, младежките 
ръководители, водачи на църковни слу-
жения, ще могат да се информират за 
християнските организации и служения, 
да говорят за възможностите за съ-
трудничество според нуждите на мест-
ната църква.“ 

Дали тази цел е постигната, времето 
ще покаже. Едно обаче е сигурно. Първо-
то издание на фестивала „Ела и виж“ пре-
достави на вярващите вълнуваща и ценна 
възможност да се ориентират в наличния 
ресурс. А сега е време да вдигнем поглед 
и заедно да работим. Нивите са побеле-
ли, ресурсите са налични. Остава да се 
молим за работници и съработници в об-
щото дело – спасението на повече хора и 
изграждането им като последователи на 
Исус Христос. 

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ ’2023!  АБОНИРАЙТЕ СЕ!

Скъпи читатели на вестник Зорница,
Преди всичко, от името на редакционната колегия на Зорница 

държим да изразим пред вас своята най-дълбока благодарност  
за проявеното доверие! Изминаващата 2022 година не бе никак 
лека за мнозина от нас. Усетихме го в най-различни отношения.
Всеки от нас преминава през изпитания – а в значителна степен 
именно това бе причината и за забавянето на летните броеве  
от любимия ни вестник. Приемете извинения от името на ред-
колегията за тези закъснения, както и нашата признателност 
за широкото сърце, с което се свързвате с нас и изразявате 
подкрепата си! Искрено го оценяваме. 

Понастоящем Зорница има около 900 абонати, а наред с това се 
разпрос транява в редица църкви и книжарници. Помогнете ни и 
през новата 2023 година не само да запазим абонатите си, но и 
дори да ги увеличим. Разчитаме на подкрепата на всеки един, кой-
то милее за вестника и намира духовен смисъл да помага – било с 
разпространение, било с молитва, било с финансови дарения. 

Благодарим на Бога за вас, скъпи приятели! 

ГРУПОВ АБОНАМЕНТ 
   За групов целогодишен абонамент се свържете с редакцията 
на имейл vestnik.zornitsa@gmail.com или на телефон: 0892-250-517. 
   Както и през предишни години, ние се осланяме на доброволци, 
които да получават вестника на посочен адрес и на свой ред 
да го разпространяват сред абонатите в църковната си общност. 
   Очакваме заявките за групов абонамент до средата на януари. 

ЛИЧЕН АБОНАМЕНТ 
     За личен абонамент се обърнете към местния пощенски клон.      
     Каталожният номер на вестник Зорница е №312. 

 ◻  за 3 месеца ........ 2 лева      ◻  за 6 месеца ........ 4 лева 
 ◻  за 9 месеца ........ 6 лева      ◻  за 12 месеца ....... 8 лева

>>
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През октомври 2022 г. босненската сто-
лица Сараево стана домакин на поредното 
издание на общоевропейската конференция 
за евангелски служители и водачи Hope for 
Europe (в превод, Надежда за Европа). Съби-
тието се организира на всеки три години 
по инициатива на Европейския евангелски 
алианс (ЕЕА). Целта е стотици пастири, 
младежки ръководители, представители на 
различни църковни и надцърковни служения, 
доброволци и потенциални служители да се 
срещат за взаимно опознаване, обмен на ви-
зия и идеи, обсъждане на съвместни планове 
и стратегии за достигане на Стария кон-
тинент с вестта за спасението в Христос.

Предишното издание на „Надежда за Евро-
па“ бе проведено през 2018 г. в естонската 
столица Талин, когато мащабното съби-
тие, трето по рода си в практиката на ЕЕА, 
беше организирано под мотото „Единство 
в многообразието“. Тогава участие взеха 370 
делегати от 37 европейски страни. Тогаваш-
ният генерален секретар на Европейския 
евангелски алианс Томас Бухер откри конфе-
ренцията с думите: „Църквата е изправена 
пред предизвикателството да бъде готова 
да последва Божия призив и ръководство, за 
да разнася Благата вест. Този процес може 
да включва преосмисляне на навиците и 
традициите, които евангелските църкви са 
имали и следвали до момента.“

След като пандемията наложи отлагане на 
„Надежда за Европа“, през 2022 г. събитието 
най-сетне се осъществи. В столицата на 
Босна и Херцеговина се събраха почти трис-
та водачи от целия континент, привлечени 
от надслова на събитието: „Празник на вза-
имовръзките между строителите на Божи-
ето царство“. От 4 (вторник) до 8 октомври 
(събота) те обсъждаха три важни изражения 
на Благовестието в нашето съвремие: (а) 
свързани във възвестяването; (б) свързани в 
благодеянията; (в) свързани в огласяването, 
предаде Evangelical Focus.

В сърцевината на събитието бяха заложе-
ни 17 тематични „мрежи“, чиито послания 
обхващаха области като: „Сътрудничест-
во за шалом в нашите градове“ (подготвена 
от мрежата на ЕЕА Cities Network); „В помощ 
на църквите да се справят с дългосрочните 
последици от войната и окупацията“ (ор-
ганизирана от Refugee Highway Partnership); 
„Мъже и жени в сътрудничество за Божие-
то дело“ (осъществена от мрежата Women 
in Leadership).

Сред говорителите на събитието личаха 
имената на водачи от всички кътчета на 
Стария континент: генералният секретар 
на Световния евангелски алианс (СЕА) Томас 

Ширмахер; регионалният съуправител на 
Лозанското движение за Европа Уша Райф-
снайдер; директорът на Центъра за евро-
пейски изследвания „Шуман“ Джеф Фонтен; 
континенталният епископ 
на „Християнска църква на 
Бога Изкупител“ Деле Олову; 
изпълнителният директор 
на Европейската мрежа за 
свободи Лиан Роудс.

По време на „Надежда за 
Европа“ беше осъществена 
също така и една очаквана 
важна стъпка в развитието 
на Европейския евангелски 
алианс: предаване на щафе-
тата на ръководството 
от дългогодишния генера-
лен секретар на ЕЕА Томас 
Бухер към двамата му на-
следници на поста, Кони 
Мейн Дуарте и Ян Веселс. 
При официалната церемо-
ния слово произнесе прези-
дентът на ЕЕА Франк Хинкелман.

„По време на Hope for Europe имаме въз-
можност не само да слушаме, а и да участ-
ваме, да споделяме, да творим, да задаваме 
въпроси и да търсим отговори, да се об-

вързваме в мрежи, да 
вникваме в начина си на 
мислене, да се учим, да 
растем, да планираме 
и да се вдъхновяваме 
взаимно“, изтъкна пред 
Evangelical Focus Кони 
Дуарте (която има 
двойно португалско 
и канадско граждан-
ство). От своя страна 
нидерландецът Ян Ве-
селс, който от 2022 г. 
поема заедно с Дуарте 
споделена отговор-
ност като генерален 
секретар на ЕЕА, зая-
ви следното: „Живеем 
във времена на предиз-
викателства. Но няма 
по-добър момент от 

настоящия да разпръскваме надеждата, 
която имаме в Христос. Hope for Europe 2022 
е нещо доста по-дълбоко от конференция, 
на която слушаме и се учим. Тук всеки от 
нас има шанс да се включи, да намери своето 
място в споделени проекти, идеи, страте-
гии. Една динамична възможност да наблю-
даваме заедно какво върши Бог на нашия 
континент.“

При всяко провеждане на инициативата Ев-
ропейският евангелски алианс връчва награ-
дата Hope („Надежда“) на определена личност, 
група или проект в Европа. Предназначение-
то на отличието е да изпъкнат хора, които 
с дейността си въплъщават посланието на 
библейската надежда и ценностите на парт-
ньорството, работата в мрежа, преобразява-
нето на обществото и изявяването на един 
цялостен и почтен живот. Наградата служи 
като насърчение и цели повишаване на осве-
домеността за инициативи, особено отвъд 
националните граници, което от своя стра-
на може да вдъхнови бъдещи „действия, из-
пълнени с надежда“.

Този път отличието „Надежда“ беше връ-
чено на Джеф Фонтен, директор на Центъра 
за европейски изследвания „Шуман“. 

„Джеф е един истински 
пионер в защитата на ро-
лята на европейските хрис-
тиянски мрежи за създаване 
на сътрудничество меж-
ду хора от различни наро-
ди: мрежи от специалисти; 
мрежи, пресичащи граници-
те на деноминациите и ор-
ганизациите; мрежи, които 
са голяма подкрепа за църк-
вите и националните еван-
гелски алианси“, подчерта 
при връчването на награ-
дата Кони Дуарте. Нейни-
ят колега Ян Веселс добави: 
„Джеф е личността в наше-
то голямо европейско еван-
гелско семейство, която 
особено силно и устойчиво 

вдъхва надежда. Той ни напомня, че щом като 
Исус ни е призовал да се молим с думите: „Да 
бъде Твоята воля както на небето, така и на 
земята“, значи Той определено желае това.“

А доскорошният генерален секретар на 
ЕЕА Томас Бухер се включи в награждаване-
то със следните думи: „Джеф е пример за 
единство в Христовото тяло. Той работи 
неуморно, за да гарантира, че Църквата ще 
се справи със задачата си да провъзгласява 
Добрата вест по различни начини.“

Участници от българска страна в събити-
ето бяха п-р Румен и Ева Борджиеви и Катя 
Райчинова.

В заключителното си слово генерални-
ят секретар на СЕА Томас Ширмахер зая-
ви: „Призивът за единство на Христовото 
тяло в своята сърцевина е и призив за съра-
ботничество между отделните му части. 
Предизвикателството пред една глобална 
организация като СЕА е да ценим ролята и 
съпричастността на всички национални 
алианси и да гарантираме, че всички реше-
ния и инициативи на глобалното евангелско 
семейство ще помагат на всекиго да се чув-
ства приет и на място.“ 

ХРОНИКАТрадиционното събитие на ЕЕА „Надежда за Европа“ 
събра 270 евангелски водачи в Сараево
Влади Райчинов

Досегашният генерален секретар на ЕЕА Томас Бухер предава щафетата на тандема 
Кони Дуарте и Ян Веселс. 

вдясно: Джеф Фонтен с отличието „Надежда“


