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Всеки, който се е занимавал с история на доктрината, знае, че огромната част от споровете през
първите няколко века на Църквата са свързани с
христологията – личността на Исус Христос. Поконкретно една значителна част от тях са свързани с въпроса, какво означава, че Бог е станал
човек. Още в самото начало Църквата отхвърлила
като напълно неприемлива възможността Исус
само да е изглеждал като човек и да е страдал
само привидно – виждане, което става известно
като докетизъм. Неговото тяло, телесни нужди,
смърт и възкресение били съвсем истински.
Но с това въпросът съвсем не бил решен окончателно. Защото, признавайки действителността
на тялото на Христос, християните бързо осъзнали, че човек все пак не се състои само от тяло.
Така някои (напр. Аполинарий от Лаодикея, ІV
в.) достигнали до извода, че в човешкото тяло на
Господа обитавало предвечното Слово, заемайки
мястото на човешката душа и ум. Църквата обаче
отхвърлила и това виждане, настоявайки, че каквото и да е мястото на второто лице на Троицата
в същността на Богочовека Христос, то последният притежава истински човешки ум и душа.
Третият сблъсък се състоял през VІ-VІІ в., когато било отхвърлено виждането, че Христос притежава само една воля (монотелизъм). Колкото
и объркващо да звучало, християните изразили
своята вяра в наличието на две воли в Христос,
свързани с двете различни природи – божествената и човешката. В същото време Църквата ясно
подчертала, че Христос не се състои от две различни личности, а само от една, „в две природи (които съществуват), без да се сливат, без да
се изменят, без да се разделят и разлъчват една

от друга. Различието между природите по никакъв начин не изчезва от този съюз, а обратното,
различните свойства на природата се запазват
непокътнати. (Двете природи) се обединяват в
една личност и една ипостас. Те не са разделени
и разлъчени в две личности, а (образуват) единия Син, Единородния, Бог, Слово, Господ Исус
Христос.” (Халкедонски символ на вярата, 451).

Въплъщение
и спасение

На нас днес това може да ни изглежда като
не особено здравословен стремеж да се надникне в неща, за които едновременно няма как да
сме съвсем сигурни и като напълно ненужна и
абстрактна „дисекция” на вярата в Богочовека
Христос. Това би било груба грешка. Въпросът, стоящ зад тези продължили с векове и често
ожесточени спорове, бил всъщност най-важният
– въпросът за нашето спасение.
Новозаветни текстове като Римляни 5 и 1 Коринтяни 15 представят Христос като „последният Адам” и „вторият човек” (1 Кор. 15:45, 47)
заел в края на времето мястото на „глава” на цялата човешка раса и успял в това, в което Адам се
провалил. Така, както непокорството на първия
човек донесло на всички негови потомци грях
и смърт, покорството на втория носи спасение,
вечен живот и изцеление на човешката природа за всички, които са „в Него” чрез вяра. Но за
да извърши Христос това, било необходимо Той
да бъде истински, цялостен човек, притежаващ

Духът на Рождество

„... но се отказа от всичко, като взе на Себе
Си образ на слуга и стана подобен на човеците;
и като се намери в човешки образ, смири Себе
Си и стана послушен до смърт...” (Фил.2:7-8)

Рождество наближава. Улиците светят с пъстроцветната си украса, опитвайки се да огреят
душите ни и отвътре. В тази приказна атмосфера ставаме някак по-сантиментални и по-добри.
Говорим за любов, за прошка, за благотворителност, за семейни традиции...
Без съмнение Рождество е подходящо време
за споделяне на Благата вест. И ето, някъде до
елхата, в компанията на Дядо Коледа, Снежанка
и елените, като част от празничната украса поставяме още един декор - с бебето Исус в яслата. Наистина той изглежда малко грубоват сред
пъстрите и лъскави коледни герои, но важно
посланието да е в духа на празника. А то е - да
вярваме в чудеса, да бъдем добри, състрадателни и... най-вече щастливи!
Всъщност дали не представяме Рождествената
история твърде разкрасена? Не е ли описана в
Евангелието по-скоро една сурова картина? Вярно, Витлемската звезда ярко блести, ангелският
хор тържествено пее, ала празникът е на небето!
Над земята е нощ, няма място за Мария и Йосиф
в гостилницата и Божият Син е роден в обор.
Това описание не изглежда да е много в духа на
традиционно веселата коледна атмосфера...
Какво е Рождествената история - красив мит,
или разкриване на тайната, че Божественото
Слово се въплъти в бебето Исус? Словото не

просто стана плът – всемогъщият Бог,
както заявява и апостол Павел, осиромаша: „...Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе, за
вас стана сиромах...” (2 Кор.8:9).
Божият Син се отказа от славата и прие да
понесе лишения, изолация, неразбиране, отхвърляне, агония и смърт. Това е разказ за саможертвата, започнала във Витлеем и завършила
на Голгота. Колко различно по дух е Рождество
от обичайната ни нагласа по това време!
Наскоро разговаряхме с няколко вярващи студенти върху живота на мисионера Джим Елиът.
На 3 януари 1956 г. заедно с четирима свои съработници той се отправя към индианците от
племето аука, за да им занесе вестта за Христос.
След многократна размяна на подаръци те разполагат стана си в близост до индианското селище. Пет дена по-късно мисионерите са убити
от тези, на които отиват да помогнат. Въпреки
всичко служението сред племето аука продължава. Елизабет Елиът, съпругата на Джим, и
сестрата на друг от загиналите мисионери помагат на много от индианците да се спасят, като
приемат Христос.
Размишлявайки за саможертвата на тези мисионери, попитахме студентите кое пречи на
съвременните християни да благовестват с подобно посвещение? Егоизмът, страхът от отхвърляне, нежеланието да се напусне зоната
на комфорта, амбициите за кариера и себеосъществяване бяха най-честите отговори. Напълно в духа на днешното време...
Нека не се заблуждаваме - Духът на Рождество е много, много различен от онзи весел

Защото ни се роди Дете,
Син ни се даде;
и управлението ще бъде
на рамото Му;
и името Му ще бъде:
Чудесен, Съветник,
Бог могъщ,
Отец на вечността,
Княз на мира.

Исая 9:6

всичко, свойствено на човека – тяло, ум, душа,
воля. В противен случай Той не би могъл да ни
спаси. Именно това разсъждение било основополагащо за ранната Църква и причината тя толкова ожесточено да спори за неща, които на нас ни
се струват незначителни детайли. Две изречения,
многократно повтаряни през вековете и достигнали до нас, красиво описват това: „Каквото не
е прието, то не е изцелено” и „Той стана както
нас, за да ни направи като Себе Си”.
Евангелските християни са свикнали да свързват спасението изключително с Кръста. И това
е добра и правилна посока, в която можем да
гледаме. Но спасението е много по-широко в
своето измерение от Кръста – то включва също
така и живота на покорство на Христос, и Неговото възкресение, и последващото освещение,
и Въплъщението. Ставайки изцяло човек, Бог
свързва Своята божествена природа с нашето
човешко естество, за да може, вземайки това,
което е наше, да ни даде това, което е Негово.
Както красиво се изразява Калвин: „Ставайки
Човешки Син като нас, Той ни е направил Божии
синове със Себе Си; слизайки на земята, Той е
приготвил нашето възлизане на небето; вземайки нашата смъртност, Той ни е предал Своето
безсмъртие; приемайки нашата слабост, Той ни
е укрепил чрез Своята сила; вземайки бедността
ни върху Себе Си, Той ни е дал Своето богатство;
вземайки тежестта на нашите беззакония върху
Себе Си, Той ни е облякъл със Своята правда”
(Институти 4.17.2). Древната църква нарекла
това „прекрасната размяна.” Това е Рождество,
което ние празнуваме.
Радостин МАРЧЕВ

и разточителен коледен дух, който всяка година
по това време идва и после си отива, а ние си
оставаме същите. Дали не се нуждаем, подобно
на скъперника Скрудж (от „Коледна песен” на
Дикенс), да бъдем разтърсени от Рождествения
дух - и то така, че повече да не живеем само за
себе си? Ако наистина го искаме, тогава смирено да отворим сърцата си и го поканим да обитава в нас - сега и завинаги!
Емил МАРКОВ

ДО ВСИЧКИ АБОНАТИ
И ЧИТАТЕЛИ НА

Годишният абонамент за 2014 г. остава непроменена - само 3,60 лв. за цялата
година (при цена на отделен брой 30 стотинки). Абонирането ще продължи до 13
декември 2013 г. в пощенските станции
под каталожен № 312, като уведомявате
служителите, че в. „Зорница“ е месечно издание. Редакцията приема групови абонаменти - най-малко 4 броя. Побързайте
да се абонирате групово или единично. Бог
да ви благослови и употреби за разпространяването на в. ЗОРНИЦА! Разчитаме на вашата духовна и материална подкрепа.
С благодарност и благословения
ЗОРНИЦА

DIVINITUS INSPIRATA

*

Цялото Пис ание е боговдъхновено
„Цялото Писание е боговдъхновено...“ – това пише апостол Павел на
своя ученик Тимотей (II Тим. 3:16).
Колко често като християни се
опитваме да размишляваме върху
тези невероятни слова! Този стих
повтаряме особено често, когато ни
се наложи да защитаваме нашата
вяра пред хората. Можем да приведем какви ли не доказателства, за да
докажем, че Библията е непогрешима и напълно достатъчна за всеки
човек, който иска да разбере тайната
и смисъла на живота. И това е точно
така. Няма друга книга като Библията. Тя е Книгата на книгите, Божието
Слово, Послание на надеждата и любовта. Но преди всичко това е Живот,
който Бог е вдъхнал в творението.
Divinitus Inspirata. Боговдъхновено. Вдъхнато от Бога. Гръцката дума
„теопнестос“, употребена в този
библейски пасаж, носи именно този
оттенък на нещо живо, действено,
независимо от творението и отвъд
материята. И именно това е най-силният заряд в Божието Слово. То не
е от този свят, то не е от материята
и от това преходно и паднало под
прокобата на греха творение. Когато
Бог сътвори Адам от пръст, той все
още бе една бездиханна субстанция, макар и съвършено изваяна от
самия Създател. И тогава нещо се
случи - Бог вдъхна живот в него.
Именно този дъх, който не е от този
свят, а идва от вечно съществуващия,

непреходен и съвършен Творец, превърна Адам в жива душа.
Обичам да си представям именно
това Божие дихание, когато мисля
за Библията като боговдъхновена
книга. Тя не е просто една компилация от непогрешима информация по
различни въпроси. Не е просто един
съвършен и завършен труд по въпросите за вечната съдба на човека.
Тя е много повече – тя носи живот
в себе си. Живо Слово. Когато отворим това Слово ние се докосваме до
вечния и непреходен живот и до Божия дъх, който ни е направил хора.

2. Новорождение
Новораждане, ново раждане, нов живот, ново
създание, обращение, преминали от смърт в живот, от тъмнина в светлина, преобразяване, изобразяване на Христос в нас - много са думите,
с които новозаветните автори описват това събитие, този следващ покаянието процес, контролиран от Бога. В много от нас, когато станем вярващи, остава впечатлението, че ние сме избрали
Бога, че сме взели решение да Го следваме, да
вярваме в Него, и това е така. След време разбираме, че всички тези решения, мотиви, молитви,
стъпки на вяра са били водени от Святия Дух.
(Фил.2: 12,13; 1 Кор.12:3)
Защо? Защото Бог, като добър и прецизен баща,
не оставя нещата на случайността. Ние сме желани деца, а не случайности. Той иска тези неща
да се случат, Той желае нашето новорождение,
Негова воля е да се спасяват хората. Къде остава
нашето решение – то е прието с радост от Бога,
Който ни е чакал през годините, в които не сме
Го търсили и не сме вярвали в Него. На небесата
има радост за един грешник, който се кае (Лука
15:10). Божието Слово отговаря на тези, които
питат за своето място в Божията воля, какво значение има нашето решение или труд за Бога:
Какво е, прочее, Аполос и какво е Павел? Те са
служители, чрез които повярвахте, и то както
Господ е дал на всеки от тях. Аз насадих, Аполос
напои, но Господ прави да расте. И тъй, нито
който сади е нещо, нито който пои, а Господ,
Който прави да расте. Прочее, тоя, който сади,
и тоя, който пои, са равни, обаче всеки според
своя труд ще получи своята награда; защото

И това е една съвсем реална връзка,
взаимоотношение с нашия Бог, което
ни напомня, че не принадлежим на
този свят.
Преди време чух една история.
Един бизнесмен успял да внесе тайно един кашон с Библии в Съветския
съюз. За един ден те били разграбени
от жадните и гладни за Божието Слово хора. След няколко дни на вратата
на този бизнесмен се почукало. Един
човек го поздравил учтиво и казал:
„Когато чух, че тук се раздават Библии, веднага хванах влака от моето
родно място и пътувах няколко дни,

* От Vulgata - каноничният латински превод на Библията.
сме съработници на Бога, като
вие сте Божия нива, Божие
здание. (1 Кор. 3:5-9)
Разбираме от този пасаж, че тези, които се трудят за Бога, са съработници, а тези, на които се
прогласява и проповядва Божието слово (дори
още неповярвали), са оприличени на нива или
на здание. Исус казва в притчите си, че нивата,
в която се сее семето, е този свят. А този свят е
възлюбен (Йоан 3:16). Аз вярвам, че Бог не оставя нищо на случайността, но действа, понякога
тайно и невидимо, вършейки процеса на растене
в малките семена, които ти и аз сеем.
Метафората с малко семенце, което расте, разкрива тайния процес на новорождение. В Йоан
12:24 Исус казва, че ако зърното падне в земята и
умре, то ще даде много плод. Това можем да разбираме както за новорождението ни - да умрем за
греха и да живеем за Бога, така и за служението
ни след това - да умрем за себе си, та от нас да
произлиза нов живот, вследствие, че сме изоставили своята воля заради тази на Исус Христос.
Истината, стояща зад новорождението, не е в
новите чувства, които човек преживява, а в новият живот, който Бог Творецът е създал. Този живот не може да се имитира, а по естествен начин
се проявява в човека, който редовно се моли и
чете Библията, за да опознава своя Баща. Животът на този нов човек е уникален, няма нужда да
прилича на другите, особено на разни известни
„духовни лидери”, защото, за да приличаме на
тях, ще трябва да откраднем самоличността им.
Бог няма да позволи никога подобно нещо, защото не е фабрика за еднакви машини, наричащи се
християни, а Творец. Който ни казва „ето създавам нещо ново“ (Исая 43:19; 2 Кор.5:17), Той говори не за нови доктрини или нов ред на песните
и проповедта в неделя, а за нов човек.

за да дойда тук и да си взема Библия.
Имате ли една и за мен?“. Бизнесменът отговорил: „За съжаление не
остана за Вас! Раздадох всичките.“
Човекът въздъхнал, направил няколко крачки към прага, но се спрял за
миг, обърнал се отново към бизнесмена и го попитал: „А може ли поне
да подържа кашона, където е било
Божието Слово.“
Каква история само! Има ли друга
книга, която би могла да привлече
толкова силно човешкото сърце?!
Има ли друга книга, която може да
накара човек да извърви хиляди колометри, само и само да се докосне
до мястото, където тя е била?!
Няма. И това е така, защото няма
друга книга, която да съдържа в себе
си живот, и то живот непреходен, отвъден и божествен. Живот, който ни
напомня, че нашият дом не е тази
земя, живот, който ни напомня, че
нашият Небесен Баща ни е призовал
към дълбоки, близки и всеотдайни
взаимоотношения с Него.
Божествен дъх. Вдъхнато от Бога.
Боговдъхновено.
Нека всеки ден и всеки свободен
миг да се докосваме повече и повече до този прекрасен живот - Божието Слово. И нека след всеки следващ път да оставаме още по-гладни
и жадни за нашия Бог, Който ни се
откри чрез Своето Слово, Който се
въплъти като човек в лицето на Исус
Христос, умря за нашите грехове,
възкръсна и се възнесе там, където
винаги е бил. И там, откъдето ни е
изпратил Своите любящи слова!
Георги БОЕВ

ПРОЦЕСИ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ БОГА
Новорождението, също както и истинското покаяние, започва и свършва с Бога, независимо как
един човек достига до тези преобразяващи живота истини. Независимо дали чрез самостоятелно
четене на Боблията, или чрез проповед, евангелизация, благовестие на улицата – това е все Бог,
Който използва различни начини, за да достигне
до човека, обект на Неговата любов.
Някой може да ме попита: „Защо пишеш за
неща, за които всички ние знаем?”. Аз бих попитал в отговор: „Присъствал ли си на новорождение на свой близък, виждал ли си появяването и
развитието на този живот в хората около теб?”.
Аз много бих искал да си, искам аз да съм, колкото се може повече.
Винаги съм се чудел на хората, които гледат с
интерес някой сериал, жадни за взаимоотношенията, разигравани от актьори, а не смеят да се
доближат с Благовестието до някой съсед и да
имат не на екрана, а на живо взаимоотношение,
в което ще наблюдават отблизо зараждане на живота от Бога. А добрият Бог дори ще ни направи
участници в това дело, ще ни дава думи и дела, с
които да садим и поливаме.
След като някой изповяда вяра в Христа и животът му започне да се променя, е добре да гледаме на него като на нов човек, да не се връщаме
към старите му дела, а да ги забравим, както ги е
забравил Бог.
Дано Бог ни върне към радостта на спасението
ни, защото, ако си я преживял, ти ще искаш тя да
се намира и в тези около теб. Амин!
Емануил ПЕТРОВ

125 години Евангелска баптистка църква – София

„Въ 1888 год. тукъ дошель да живее отъ Русе,
единъ братъ именуемъ Трайко Порецовъ, македонецъ, родом от гр. Велесъ, Македония. Този
брат ималъ ревностъ да работи за Бога, затова
като се запозналъ съ некои човеци, почнали да се
събират в дома на едного от тях” – така един
от най-ранните открити исторически извори отбелязва първите дни от проповедта на баптистки
вярващи в София (сп. Евангелист, 1928 г., бр.
8-9, 17 стр.).
Описват Трайко като „ревностен за Божието
дело служител”, макар и „човек на крайности”.
Той е библейски книжар, дошъл в София, след
като заради произхода си и заради проповядването на Словото е бил арестуван е Белград (Стефанов С., Трайко Порецов, 10 стр.). Също през
1888 г. в София пристига и проповедникът от
Русенската баптистка църква Васил Марчев.
Той насърчава новата група и престоява известно време в молитви сред тях. Година по-късно в
числено нарастващата столица се преселват още
вярващи: Иван Ничев от Русе, Богдан Найденов
от Лом, Анна Николова от Казанлък (вдовица с
две деца). Домът на Трайко в бедния софийски
квартал „Ючбунар” е отворен за всекиго. В къщурката му се провеждат не само богослужения,
а и общи обеди и вечери. На 29 юни 1893 г. п-р
Марчев кръщава в София неколцина новоповярвали, сред които са Христо Фиснов, Христо Динев и Гюргена Динева. Те са и първите плодове
на смирения труд в Христовото име.
Преселването в София през 1898 г. на п-р Васил
Кьосев, възпитаник на колежа „Клиф“ в Шефилд

и на Хамбургската богословска семинария, е от
решаващо значение за богословската основа на
местната църква. Този интелигентен и инициативен проповедник издига авторитета на младата
евангелска общност. Независимо че жителите на
„Ючбунар“ реагират с протести, жалби и дори
физическа саморазправа, към църквата се прибавят много новоповярвали.
След идването на п-р Спас Райчев през 1908 г.
църквата е добре организирана, с широка благовестителска, социална, издателска и просветна
дейност, особено видна през годините между
Балканските войни и Първата световна война. В
периода до Втората световна война софийските
баптисти са активно включени в общия евангелски живот на града. Пастири като Запрян Виделов, Никола Михайлов, Иван Игов, мисионерът
Карл Петрик, Трифон Димитров и др. оставят
ярка диря в развитието не само на църквата в
София, но и в живота и дейността на Съюза на
евангелските баптистки църкви в България, основан през 1908 г. През 1923 г. на ул. „Осогово“
е завършена и църковната сграда. Тя е осветена
на 10 юни същата година и до днес служи като
молитвен дом.
През комунизма църквата е подложена на системен тормоз, а нейни пастири са обвинявани в
предателство срещу народната власт, хвърляни в
затвора и пращани в трудови лагери заради вярата
си в Христос. Заедно със семействата си п-р Иван
Ангелов, п-р Никола Михайлов, п-р Иван Игов и
п-р Трифон Димитров плащат висока цена, за да
бъде съхранен пламъкът на евангелската вест.

Църковната баптистка общност в София - 1935 г.

60. Първо Божието царство
Цар Соломон бе не само най-мъдрият, но и найбогатият цар, който по богатство и мъдрост надмина всички царе на света (III Цар. 10:23). На какво се
дължеше това? – Бог каза: „Понеже ти не поиска за
себе си дълъг живот, нито богатство, нито смъртта
на неприятелите си, а поиска за себе си разум, за да
разбираш правосъдие, ето, дадох ти разумно сърце.
А при това ти дадох и това, което не си поискал – богатство и слава, така щото между царете няма да има
подобен на тебе“ (III Цар. 3:11-13).
Бог даде на Соломон материални благословения не
защото той поиска това от Бога, но обратно – защото
не поиска, защото не към това се стремеше. Така и на
нас Исус казва да не се безпокоим за земните неща,
защото към тях се стремят езичниците. Не казвайте:
„Какво ще ядем?“, или „Какво ще пием?“, или „Какво
ще облечем?“. Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Божието царство

и Неговата правда и всичко това ще ви
се прибави“ (Мат. 6:31-33).
Ние трябва да имаме доверие на Бога и да се оставим Той да промисли за нашите нужди. Той още
ни съветва да не си събираме съкровища на земята,
където молец и ръжда ги разяждат, но да събираме
съкровища за небето. Ние имаме мисия в този свят.
Тя е да работим за Божието царство, което не е
ядене и пиене, а правда, мир и радост в Господа. Ние
трябва да се молим за духовни благословения така,
както направи Соломон. Наличието на материални
неща невинаги е условие да служим на Бога.
Бог е обещал да се грижи за нашите нужди, но
много пъти трябва да приемем Божия критерий за
нуждите си. Да Му позволим Той да определя кое е
нужно и полезно за нас и кое не.
Пророк Авакум бе разбрал това, затова казва:
„Дори и да не цъфти смоковницата, нито да има плод
на лозите, нивите да не дадат храна и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа и ще се

Божията благодат към верни водачи като п-р Васил Ангелов, п-р Васил Вангелов, п-р Тео Ангелов и п-р Николай Неделчев, както и твърдостта
на баптистките вярващи с достойнство превеждат църквата през този мрачен период. Епохата
на репресии, отнемане правото на богослужение
в сградата и принудителна нелегална активност е
белязана от основаване на нови църковни общности с разпространение на Библии и християнска
литература в условия на остра заплаха от тоталитарната власт.
След края на агресивния атеистичен режим
през 90-те години Софийската баптистка църква поема път на възраждане. През тези 25 години съставът ѝ нараства повече от десетократно и
днес наброява над триста активно служещи вярващи. С молитви и труд в столицата се създават
нови клонове и библейски групи, разгръща се
младежко, женско и детско служение, развива се
разнолика обществено полезна дейност. В скоро
време делото на баптистките вярващи ще може
да се доразвива и обогатява и в модерен социално
просветен център.

С дължимата благодарност пред Господ Исус
Христос за верността, ревността и отдадеността
на всички служители и вярващи в Баптистката
църква в София днес след тези 125 години можем с увереност да потвърдим истинните думи
на Псалом 125:
Които уповават на Господа,
са като хълма Сион,
който не може да се поклати,
а довека остава!

П-р Теодор ОПРЕНОВ

КОГА БОГ НЕ ЧУВА МОЛИТВИТЕ НИ
радвам в Бога на спасението си“ (Авакум 3:17,18).
За пророка важно бе не материалното благополучие.
Най-ценното нещо за него бе спасението и общението му с Бога, Който му го е дал. Това е за него духовно съкровище, което има истинска стойност и тук, на
земята, и за Божието царство.
Нека и нашите молитви не бъдат за преходните
неща на този свят, та с горчивина Бог да ни каже:
„Събирайте се да се молите за жито и вино“ (Осия
7:14). Но да се молим първо за Божието царство
и Неговата правда, а всичко друго Той ще ни даде,
защото е обещал, че „Онези, които търсят Господа,
няма да бъдат лишени от никое добро“, защото „очите на Господа са върху праведните и ушите Му –
към техния вик“ (Пс. 34:10,15). Да, такива молитви
чува Бог.
К

ЗА ВАС
ЖЕНИ
МАРИЯ
РАЗМИШЛЯВАШЕ
Когато Мария чу поздрава на ангел Гавриил
„Здравей, благодатна! Господ е с теб, благословена си ти между жените”, тя много се смути от
думите му и недоумяваше какъв ли ще е този поздрав (Лука 1:28-29).
След като ангелът ѝ обясни, че тя е избрана да
бъде майка на Спасителя на света, тя не разбираше как ще стане това. Затова ангелът ѝ обясни за
свръхестественото зачатие. Объркана, тя напълно
не разбра какво значи това, но послушна на Бога
каза: „Нека ми бъде според както си казал” (Лука
1:38). Така тя пое риска, който щешe да последва
от всичко това – като самотна майка може да бъде
презряна, отхвърлена от обществото, а според
Мойсеевия закон можеше да бъде убита с камъни
като прелюбодейка.

29. Исполините
Когато Библията описва завладяването на царство Васан от израиляните, тя казва за васанския
цар Ог, че бил от исполините. „Леглото му беше
желязно легло. Не е ли то в Рава на амонците?
Дължината му беше девет лакти и ширината му
четири лакти, според лакътя на мъжа“ (около 4х1
в м), (Второзаконие 3:11). Това описание е създавало трудности на мнозина. Но когато учените по указания на Библията обхождат Йордания,
където някога се е намирало царство Васан, те се
натъкват на интересни находки. Големи каменни
гробници, наричани мегалитови гробници или
долми. В народния говор те се наричат „исполински гробници“ или „великански гробове“.

В нощта на Рождество се случиха много чудни
неща. Небето ехтеше от ангелски хор. Ангел от
Господа отиде при овчарите и небесна светлина
ги огря. Още по-чудни бяха думите му: „Днес
ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е
Христос Господ” (Лука 2:11). Овчарите побързаха да отидат в обора и разказаха онова, което
им беше известено. Йосиф и Мария не разбираха
точно какво значи всичко това, затова се учудиха,
но „Мария спазваше всички тия думи и размишляваше за тях в сърцето си” (Лука 2:19).
Когато според закона занесоха детето в храма,
за да го представят пред Господа, Симеон го благослови и благодари на Бога, че е видял спасението не само на Израил, но на всички народи.
Че е видял светлината, която да просвещава езичниците. Родителите също пак не разбраха какво
казва той. Нали езичниците са презрeни, отхвърлени! А пророчеството, че на Мария меч ще прободе душата, съвсем ги обърка.
Събитие след събитие учудваха Мария. Пророчица Анна също говореше неща, които не разбираха. На 12 г. възраст Исус стоеше сред законоучителите в храма и с разума и отговорите си
учуди книжниците. На упрека на Мария, че той
не се е обадил и те с баща му, притеснени, го търсят, Исус отговори: „Не знаете ли, че трябва да
Воден по указания на Библията, през 1918 г.
германският изследовател Густав Далман изследва една такава гробница близо до Аман, днешната
столица на Йордания, където се е намирало някогашното царство Васан. Тази гробница илюстрира с голяма поразителност указанията на Библията. Аман е разположен точно върху старото място
на Рава – Амон. Библията пише за исполинския
цар Ог: „Ето леглото му беше желязно, не е ли то
в Рава на амонците? (Второзак. 3:11).
Поразително е не само съвпадението на мястото, посочено от Библията (Рава – Амон), но и
размерите на цар Ог, описани в Библията (Втор.
3:11). А завладяното от Израил царство Васан
Библията нарича „Земя на исполините”.
Само на още едно място в Ханаан - около Хеврон, учените откриват такива гигантски гробници.
Това съвпада точно с мястото, което Библията

ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР
се намеря около дома на Моя Отец?”(Лука 2:49).
Тогава те пак не разбраха думите Му, но „майка
Му пазеше всички тези думи в сърцето си.” (Лука
2:51)
Мария слушаше и не можеше да осмисли
всичко, но пазеше в сърцето си това, което
беше чула и размишляваше за него.
Сега, на Рождество Христово, ние отново ще
чуем тези чудни думи. Ще си припомним важността на раждането на Исус. Ще чуем за значението на Неговото дело. Нека като Мария да ги
пазим в сърцето си, но и да размишляваме върху
тях. Не само на тези светли празници, но през
цялата година, през целия си живот. Нека не бъдем „празнични” християнки, които си спомнят
за Божието слово и за Исуса само на Рождество.
Най-доброто празнуване на Рождество Христово е да позволим на Исус отново да се роди в
сърцата ни с нова сила. Да Му позволим напълно
и във всичко да ръководи целия наш живот така,
че с ново посвещение и препосвещение да Му
служим.
Честито Рождество Христово!
ЦМ

БИБЛИЯТА Е ПРАВА И ДНЕС
казва, че отидоха съгледвачите, изпратени от
Мойсей. „После се изкачиха по южната страна
и дойдоха до Хеврон, където живееха Енаковите синове“ (Числа 13:22). Когато съгледвачите
се връщат от огледа, те казват, че земята е много
добра и за доказателство носят един голям грозд.
Но те казаха: „Земята, която обходихме, за да я
съгледаме, е земя, която изпояжда жителите си.
И целият народ, който видяхме в нея, са много
високи. Там видяхме исполините, Енаковите синове от исполинския род. На нас ни се виждаше,
че сме като скакалци“ (Числа 13: 32,33).
Виждаме как след хилядолетия можем наново
да се убедим колко точно Библията описва всяко
нещо.						
М

в Сардис
9. ДО СЕДЕМТЕ ЦЪРКВИ ОТ ОТКРОВЕНИЕ Църквата
като цяло е мъртва, но
макар и единици, тези,
Църквата в Сардис - 2
Църквата в Сардис бе „на име жива,
но мъртва“. Явно нямаше показателя
за живот - делата. Защото вяра без
дела е мъртва. Може би ú липсваше
живот, посветен на Бога? Може би
бе потънала в дълбок духовен сън?
Може би е имала само едно формално обредно служение? Но Бог не я
отхвърля. Той им казва какво да направят. „Бодърствувай и укрепи останалото, което е близо до умиране,
защото не намерих твоите дела съвършени пред моя Бог“ (Откр. 3:2).
Бодърствай - Божието Слово непрекъснато говори „дерзайте”, да сме
будни, трезви, да внимаваме. Да се
събудим, да пребъдваме в четене на
Словото, в молитва за разбирането
Му и за сила за Неговото изпълнение. „Закрепи останалото, което е
близо до умиране“ – Бог е загрижен
за всяка душа. Макар да са слаби и
малцина, Бог не ги оставя. Макар и
мъртва, църквата може да бъде съживена. „Помни как си приел и чул и
го пази и се покай.“ Единственият
начин да се съживим е покаянието.
„Покай се“ е лекарството за всеки
грях, за всяко нещо, което ни отделя
от Христа.
„Ако не бодърстваш, ще дойда
като крадец и няма да знаеш в кой
час ще дойда върху тебе“ (3 ст.).
Много пъти Христос казва, че ще ни

изненада, защото ще дойде внезапно,
когато най-малко Го очакваме. Затова
винаги трябва да бъдем готови, винаги изправни пред Бога. Защото ще получим оценка според състоянието, в
което се намираме в момента. Не според какво сме били, но според това,
какво сме сега. Бодърствай, каза
Христос на църквата в Сардис. Бодърствай, казва Исус и на нас. Защото
дяволът обикаля като рикаещ лъв.
В превземането на Сардис има
много символика. Градът бил много
добре укрепен и всички смятали, че
е непревземаем. Но той бил превзет
от неприятелите именно поради това,
че те не бодърствали. Когато бил обсаден, враговете забелязали, че през
нощта, когато мислели, че никой не
ги вижда, жители от града отмествали няколко камъка от стената и излизали на полето за провизии. Именно
чрез този отвор на стената, когато
жителите на града спели, т.е., когато
не са бодърствали, врагът проникнал
в града. Затова Исус каза притчите за
сеяча, за петте разумни и петте неразумни девици. Бодърствай, защото не
знаеш дали после ще има време да се
покаеш!
„Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си, и те ще ходят с Мене в бели
дрехи, защото са достойни“ (4 ст.).

от чужденците за първи път виждаха
смокиново дърво. Бяха чели в Евангелието за смоковницата, която не дава
плодове. Дадоха ни и грозде без семки, от което приготвят стафиди. Много проста технология. Гроздовете се
измиват и се нареждат един до друг
върху найлони, постлани между редовете на земята. Силното слънце ги
изсушава и след това във фабриките
се ронят зърната и се опаковат.
След няколко часа, прекарани под
изгарящото слънце, с удоволствие се
настанихме в прохладните, благодарение на климатиците им, рейсове.

които са послушни на
Бога, няма да ги стигне участта на
другите. Те ще са спасени. Ще ходят с
бели дрехи заедно с Исуса в Неговото
царство. Както Лот бе спасен от Содом и Гомор. Белите дрехи са символ
на чистота, на святост. Те са официалната дреха, необходима за сватбата на
Агнето. Белите дрехи са белег за принадлежност, но и награда за вярност.
„Който победи, ще се облече така
в бели дрехи и Аз никога няма да
излича името му от книгата на жиЦвете КУЛИЧЕВА
вота.“ Защо? Защото са устояли. От
нас зависи дали ще имаме вечен живот. Бог изработи нашето спасение и
го предлага на всеки без изключение,
остава ние да Го приемем. Завършва
пак с призива: „Който има ухо, нека
слуша какво говори Духът на църк- 1. Фридлиб Събев (Германия) - 120 лв.
вите.“ Това е покана за всички. Сега 2. Йордан Йотов (Видин) - 50 лв.
Бог кани всеки един от нас да преда- 3. Еванг. съборна църква - Разлог - 50 лв.
де живота си на Исуса.
Нека се отзовем на Божия глас.
Много време отдеРЕДАКЦИОНЕН КОМИТЕТ
лихме, за да разгледаме останките от минаИздава фондация „Духовност и милосърдие“
лото величие на град
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