
Още на първата страница на Биб-
лията, с първите стихове на книгата 
Битие, можем да открием свидетел-
ството за величественото присъст-
вие на Светия Дух като квачка1, коя-
то бди и подготвя с любов „гнездо” 
за света, който ще се появи: „Земята 
беше неустроена и пуста… И Божият 
Дух се носеше над водата“ (Бит 1:2).

След това тържествено въведе-
ние по заповед на Словото у Бога 
се проявяват последователно 
главните съставни части на види-
мото творение. Бог казва и светът 
става: „Бог каза: Да бъде светли-
на. И стана светлина“ (Бит 1:3). 

Понеже Бог е самото Добро, 
светът става добър. Понеже Бог 
е Любов, мярката на доброто в 
света става любов. Мъжът и жената 
са създадени един за друг като об-
раз и подобие на Божията любов. На 
мъжа и жената е вложен дар на любов, 
с който да възлюбят своя Създател и 
да се обичат с цялата святост на тази 
любов. Тя е дар и плод на Светия Дух.

Въпреки нашата ограниченост да 
говорим за вътрешния живот у Бога, 
позволено ни е да кажем, че Свети-
ят Дух е лице (ипостас) на Любовта 
в Светата Троица на Единния Бог. 
Понеже Той произхожда от Бога, на 
Него подобава и мисията да внася по-
знание на тази любов в творението.

За съжаление във времето, когато 
на Човека е възложена мисията да 
се грижи за видимото творение на 
земята, той се усъмнява в съвършен-
ството на Божията лю-
бов. Това го прави уязвим 
спрямо внушението на 
Сатана да престъпи една 
ключова забрана: да не 
яде от плода на познание-
то на доброто и злото. Да 
не определя сам критери-
ите за добро и зло, които 
съвършеното Добро е оп-
ределило и „отгледало“ 
като (йерархично) дърво 
на познание в Едем. На-
рушението на тази за-
брана води логично до 
отстраняване от прякото 
общуване с Бога и дос-
тъп до Дървото на живо-
та. Това осъжда Човека 
на духовна и физическа 
смърт с всички трагични 
последствия за цялото 
творение на земята. Гре-
хопадението е загуба на 
любовта и праведността 
у Човека. Историята се 
пресища от кръв и прес-
тъпления. Човекът про-
дължава да търси знание 
и познание, но с покварен 
ум. Напредва в познание-
то на творението, но не и 
в познанието на Бога.

Да, видимият космос „из-
явява знание“ за могъще-
ството и божествеността 
на Твореца. Но това знание 
не води непокаяния греш-

ник до любов към Бога и прослава 
на Името Му. Само Светият Божий 
Дух може да роди – да новороди – 
и промени духовното ни състояние 
от смърт към живот. Светият Дух 
оживотворява в нас Словото за из-
купителното дело на Исус Христос, 
за да се спасим. Вследствие от това 
у нас се поражда постоянен копнеж 

към изпълване с Неговата енергия, 
която ни възкресява и обновява чрез 
вяра, за да се съединим с възкръсна-
лия Христос.

В тази връзка можем да говорим 
за главната цел и мисията на Бога 
в творението. Тя се състои в „об-
новлението на всичко“, във въз-
становяване на Божията правда, в 
изпълване на света с познание на 
Божията любов и в установяването 
на Божието царство на земята. В та-
кава светлина Божието слово гово-
ри за установяването на Ново небе 
и Нова земя, като Ново творение.

В тази светлина можем и трябва да 
осмислим събитията на Петдесетница.

Разбира се, това, което се случва 
като свръхестествено проявление на 
Светия Дух, е напълно изненадващо 

и необяснимо. Някаква малка гру-
па мъже излизат пред разноезична 
тълпа поклонници на Празника на 
седмиците в Ерусалим и започват 
да говорят на разбираеми за различ-
ни краища на света езици. Славят 
Бога и свидетелстват че Спасителят 
Христос вече е дошъл. Необикновен 
вятър и необикновени огнени езици 

заиграват над главите им за да 
потвърдят божествения произ-
ход на силата, която ги изпълва. 

Най-силно впечатление пра-
ви проповедта на един от тези 
мъже на име Петър. Той при-
канва ерусалимските жите-
ли към покаяние за злите им 
дела и за вината, която носят 
с убийството на Христос. Но 

той обещава на тези, които повярват 
в Господа и се кръстят, че не само 
ще се спасят от Божия гняв, но и ще 
приемат дара на Светия Дух. Това 
ще преобрази тях и потомците им 
„и всички далечни, които Господ ще 
призове“ като Христова църква, в 
която ще се изпълнят обещанията, 
дадени от древни времена. Какво 
по силно свидетелство за непреход-
ността на Божията любов!

Други апостоли по-късно ще ка-
жат, че е настъпило ново време – по-
следно време, в което възкръсналият 
Христос е първият плод на новото 
творение. Действието на Светия 
Дух ще преумножи Неговото дело 
чрез свидетелството на Църквата. В 
нея сме призовани и ние чрез пока-

яние и вяра, за да бъдем 
съвъзкресени с Хрис-
тос, да приемем Божи-
ите обещания и да ста-
нем Негови свидетели. 
Чрез това свидетелство 
познанието на Божи-
ята любов печели все 
по-големи територии 
на земята. Светият Дух 
прибавя към Църквата, 
родена на Петдесетни-
ца, все повече хора от 
всички народи и езици. 

Духът на Новото тво-
рение работи мощно и 
днес, за да подготви ид-
ващото Божие царство 
на земята. 

П-р Данаил 
ИГНАТОВ

1Ето какво е значение-
то на израза „носеше се”… 
като „съгряваше” и „оживо-
творяваше” естеството 
на водата, подобно на пред-
ставата за птица, която 
мъти и предава жизнена 
сила на яйцата, които топ-
ли… т.е. подготвя природа-
та на водата да роди живо-
та (вж. Св.Василий Велики, 
Шестоднев и други беседи. 
София, Народна култура 
1999, с. 34).

Първият брой на вестника е отпечатан в Цариград на 2.I.1876 г.

А когато дойде Онзи, 

Духът на истината,

 ще ви упътва 

на всяка истина.
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Духът 
на новото 
творение

Въпросът за личността и дейст-
вието на Светия Дух винаги е бил 
свързан с множество крайности и 
опасности. Има християни, които 
смятат, че дарбите, които Той дава, 
са престанали, и сякаш изключват 
възможността Бог да избере да се 
намеси в нашия свят и живот както 
и когато намери за добре. За други, 
изглежда, от единствено значение 
са свръхестествените проявления 
– нерядко за сметка на не по-малко 
важното и реално действие на Духа 
в изграждане на христoподобен ха-
рактер. Някои вярващи очакват да 
бъдат едва ли не пасивно водени от 
Духа във всеки избор и действие, 
сякаш Той изземва от нас и поема 
върху Себе си нашата отговорност.  
Други пък се държат така, сякаш 
Бог ги е оставил да живеят христи-
янски живот и да работят за Бога 
сами, със собствени сили – като че 
ли нямат „друг Утешител”, учещ 
и водещ вярващите със силата и 
мъдростта на Исус.

Както често се оказва, истина-
та е някъде по средата. Можем да 
очакваме Бог да действа по чуден 
начин, но Духът не е вентилатор, 
който можем да насочим накъде да 
духа според собственото си жела-
ние. Отговорността да правим из-
бори и да вземаме решения е наша, 
но ще бъдем водени в това. Тряб-
ва да работим с всичките си сили 
за Бога с ясното съзнание, че те са 
твърде недостатъчни и се нуждаем 
от помощ. Можем да сме сигурни, 
че ще грешим и падаме, но Светият 
Дух, Който живее в нас, ще ни дава 
сила ефективно да се противопос-
тавяме на всеки грях в живота си.

Този парадокс на сила и слабост, 
на падналост и извисеност, на отча-
яние и надежда винаги е явна харак-
теристика на Христовата Църква, в 
която човешката недостатъчност и 
Божията повече-от-достатъчност се 
проявяват паралелно. Петдесетница 
е рожденият ден на тази реалност – 
моментът, в който Светият Дух сли-
за над несъвършените хора и прави 
възможно те успешно да действат 
като Христово тяло. Това е Божията 
покана да бъдем Негови съработни-
ци. Честит празник!

Радостин МАРЧЕВ

РЕДАКЦИОННА

Снимка: http://www.morguefile.com/



Българското евангелско друже-
ство (БEД) е основано още преди 
Освобождението, в средата на 70-
те години на ХІХ век. Кои са хора-
та, които вдъхновяват това начина-
ние, подтикват други да го подкре-
пят и оказват най-голямо влияние 
върху БEД през първите десетиле-
тия от съществуването му?

Основоположник на БЕД е Андрей 
С. Цанов. Той е роден на 14.III.1842 
г. в село Равнище,община Правец, 
в набожно православно семейство. 
Прекарва младежките си години на 
различни места в търсене на добро 
образование. По това време той се 
запознава с Новия Завет в превод 
на Неофит Рилски. Според него-
вите думи: „Това Евангелие чес-
то прочитах и колкото повече го   

прочитах, толкоз повече се влюб-
вах в него, толкоз по-религиозен 
ставах и толкоз по-голямо ставаше 
желанието ми за повече наука.“ В 
Свищов Цанов работи за Стоян 
Руевски, един от първите българи, 
който се определял като протес-
тант. По това време и Цанов започ-
ва да смята себе си за евангелски 
вярващ. Руевски го запознава с д-р 
Лонг от Методистката мисия, който 
му препоръчва новото американско 
училище в Пловдив за по-нататъш-
ното му обучение. Така Цанов се 
премества в Пловдив. Проявява се 
като отличен ученик и след завърш-
ването си продължава да работи в 
училището като преподавател. В 
периода 1868-1871 г. Цанов следва 
в различни университети в САЩ, 

като – доколкото има сведения – е 
един от първите българи там. Учи 
езици, философия и естествени на-
уки и има желание да провери ар-
гументите на атеизма и да намери 
отговори на многото си въпроси и 
съмнения относно християнската 
вяра. В автобиографията си „Целта 
и щастието на човешкия живот или 
моите научни и религиозни борби“ 
(1927 г.) той отразява този период 
в подробности. Цанов стига до за-
ключението, че Бог съществува, че 
Библията е Божието слово за нас и 
че християнството е единствената 
истинска религия. Личният сблъ-
сък с такива дълбоки въпроси го 
подготвя и квалифицира да служи 
цял живот в сферите на обучението 
и апологетиката.

Завръщайки се в България, Ца-
нов най-напред работи като учител 
в Разград, където е и председател 
на местното читалище. От 1874 
г. до края на кариерата си работи 
като учител по естествознание в 
Американското училище, което 
междувременно се премества от 
Пловдив в Самоков. Освен това 
той е автор на няколко книги по 
различни теми, както и редактор 
на евангелските списания „Зорни-
ца“ и „Домашен приятел“.

Цанов се оженва за Таня Цанова 
(1844-1947), една от първите възпи-
танички на Американското девиче-
ско училище в Стара Загора (по-къс-
но преместено в Самоков).  Раждат 
им се шест деца. Високоуважаван от 
цялото евангелско движение, Цанов 
умира на 91 години на 25.ІІІ.1933 г. 
Не са много днешните български 

евангелисти, които са запознати с 
неговото дело, макар че приживе 
Цанов е добре познат и уважаван 
човек не само сред протестантите, 
но и в широки кръгове на българ-
ското общество.

Силна подкрепа за идеята си да се 
създаде Българско евангелско дру-
жество Цанов получава от първия 
ръкоположен евангелски пастир 
Иван А. Тонджоров. Роден през 
1845 г. в Самоков, Тонджоров е 
също от първите възпитаници на 
Американското училище в Плов-
див. След дипломирането си той 
става учител в Банско и същевре-
менно служи като проповедник в 
местната евангелска общност. Ко-
гато през 1871 г. в Банско бива офи-
циално учредена евангелска църк-
ва, Тонджоров е ръкоположен като 
неин редовен пастир. През 1877 г. 
той се премества в Пловдив, къде-
то поставя началото на различни 
нови прояви в местната евангелска 
църква: основава първото евангел-
ско вечерно училище, създава мла-
дежки клуб и започва да провежда 
евангелизации на открито. По това 
време, след смъртта на първата си 
съпруга, Тонджоров вече е женен 
повторно за една англичанка. През 
1890 г. обаче се разчува, че той има 
извънбрачна връзка с жена от него-
вата църква. Все още младата еван-
гелска общност в България е шоки-
рана. Налага се Тонджоров да се от-
тегли от всички свои постове, както 
и от отговорностите си в БЕД. Той 
се връща в родния Самоков и до 
смъртта си през 1922 г. продължава 
да проповядва и да пише.

Симоне Флад е завършила богословие в Германия и Белгия, а от 2004 до 2015 г. служи в България като 
мисионер на SEND International и на немския им партньор DMG. През 2013 г. защитава докторска дисерта-
ция върху историята на Българското евангелско дружество към Университета на Южна Африка (UNISA). 
Снимка: Симоне Флад, личен архив.

– Вие сте автор на изследва-
не на историята на Българското 
евангелско дружество (БЕД). Как-
во ви насочи към тази тема?

– Като преподавател по църковна 
история аз се занимавам, разбира 
се, и с историята на протестант-
ството в България. Така преди ня-
колко години БЕД за пръв път при-
влече вниманието ми. Първото ми 
впечатление беше, че става дума за 
организация, играла значима роля в 
развитието на българското евангел-
ско християнство. Не можах обаче 
да намеря много информация за 
нея. Когато по-късно търсех подхо-
дяща тема за своята дисертация, в 
архива на Първа евангелска църква 
в София открих отпечатаните сбор-
ни годишни отчети на БЕД. Веднага 
и с интерес се заех с документите. 
Най-после имах възможност да нау-
ча повече за това дружество. Резул-
татът от изследването ми е събран 
в книгата „За разпространението 
на Христовата вяра – история на 
Българското евангелско дружество 
(1875-1958)”, която бе издадена на 
български от издателство „Верен“ и 
трябва да излезе от печат през юни.

– Не е ли странно, че една гер-
манка пише книга за БЕД? Бъл-
гарските историци и богослови 
(включително от протестант-
ските среди) сякаш не се интере-
суват особено от темата...

– Като цяло историята на протес-
тантството в България преди 1989 
година е за съжаление слабо позна-
та в евангелските среди. В много 
църкви има само първо поколение 
вярващи. Няма и твърде много кни-
ги на пазара, от които човек може 
да се информира. При това такива 
изследвания изискват много вре-
ме, а и пари. Аз бях в благоприят-
но положение, защото разполагах 
с необходимото време и финансова 
подкрепа – благодарение на моя ра-
ботодател и дарители в Германия – 
да се захвана с такова изследване. 

– Според вас какви са уникалните 
черти и постижения на БЕД?

– Основателите на дружеството 
са били млади хора измежду първи-
те евангелски вярващи в България 
изобщо. Решимостта им да започ-
нат нещо такова в едно много неси-
гурно време непосредствено преди 
Освобождението говори за зряла и 
дълбока вяра и за посвещение на 
Божието дело в този свят. Освен 
това те успяват от самото начало да 
мотивират много други хора да се 
включат в това начинание.

– Има ли нещо, което ви поразя-
ва в основоположниците и деяте-
лите на дружеството?

– Най-много ме възхищава, че 
от самото начало тяхната идея е 
БЕД да бъде надденоминационна 
организация. Така в дейността на 

дружеството участват хора от раз-
лични евангелски църкви, а църкви 
и общества от различни традиции 
биват подпомагани от БЕД. Освен 
това бях силно впечатлена от ли-
чността на самия вдъхновител на 
БЕД Андрей Цанов. Това, което 
научих за него, е, че е бил отворен 
човек с широко образование, ясен в 
своето послание, но винаги търсещ 
общото между хората, много деен 
и уважаван от най-различни хора. 
Той наистина може да послужи 
като пример в много неща.

– В какво могат да се поучат 
съвременните евангелски вярващи 
от дейността на БЕД?

– Според мен стремежът към 
единство и сътрудничество между 
отделните евангелски вярващи или 
групи днес е все така актуален, 
както преди 130 години. История-
та на БЕД ни показва, че това не-
винаги е лесно или безпроблемно. 
Но аз съм съгласна с основателите 
на дружеството, че достигането на 
хората около нас от Благата вест е 
възможно само с общи усилия.

– Наскоро БЕД беше възстано-
вено и отново пое издаването на 
месечника „Зорница“. Според вас 
каква трябва да бъде неговата 
мисия при днешните условия, в 
днешното българско общество?

– Различното историческо време 
изисква различни средства – зато-
ва няма как новото БЕД просто да 
продължи дейността на старото 
дружество преди комунистическия 
период. Аз обаче ще се радвам, 
ако основните цели бъдат подоб-
ни на тези на старото БЕД, както и 
на „Зорница“. Разпространението 
на Благата вест и насърчаването 
на единството между различните 
евангелски църкви и общности ви-
наги ще бъдат от голямо значение.

Въпросите зададе: 
Тодор ВЕЛЧЕВ

Интервю със Симоне Флад

Основателите на Българското евангелско дружество

Основоположниците на БЕД (1876 г.). От ляво на дясно: п-р И. Тонджоров, 
Андрей Цанов, п-р Н. Бояджиев Следва на 4 стр. .



Когато Бернар става монах, той не 
постъпва в някое старо, утвърдено 
и богато абатство, а избира Сито 
(Citeaux), наскоро основано от ре-
форматорски настроените цистерци-
анци. Той довежда със себе си още 
30 желаещи да се посветят на мона-
шеското поприще. При такава силна 
ревност за Бога не е чудно, че три 
години по-късно той е ръкоположен 
за абат в неговия собствен манастир.

Но първоначално този манастир 
съществува само в ума му. Заедно 
с 12 свои последователи Бернар се 
заема да го построи. Преди 900 го-
дини, на 25 юни 1115 г., в една уеди-
нена долина във френската област 
Шампан той полага началото на про-
чутото абатство Клерво (Clairvaux). 
Подобно на другите цистерцианци, 
той ратува за завръщане към стро-
гите правила на св. Бенедикт. Бер-
нар подлага себе си на толкова суро-
ва дисциплина чрез постене и тежка 
работа, че здравето му се разклаща 
необратимо. Последователите му го 
молят за смекчаване на строгия ре-
жим, защото не могат да понасят ас-

кетичните изисквания, които абатът 
налага на себе си и на тях. 

Въпреки това Клерво се разраства 
толкова бързо, че обитателите му 
скоро започват да основават дъщер-
ни манастири. Самият Бернар дава 
началото на седемдесет обители, от 
които сетне възникват нови. Благо-
дарение на неговото усърдие и плам, 
Цистерцианският орден се нарежда 
сред най-бързо нарастващите мона-
шески движения на своето време. 
Вълнуващите проповеди на Бернар 
внасят силен импулс в дейността на 
цистерцианците. Те пътуват и осно-
вават нови манастири в Германия, 
Швеция, Англия, Ирландия, Порту-
галия, Швейцария и Италия.

Св. Бернар получава високо при-
знание в християнския Запад. Как-
то католици, така и протестанти це-
нят високо неговите произведения. 
Особена стойност за протестанти-
те има трудът му „За благодатта и 
свободната воля“, внимателно раз-
работен и добре обоснован трактат 
по един толкова сложен въпрос.

Бернар е бил човек с дълбока ду-
ховност. Неговото учение набляга 
на любовта и на копнежа по свя-
тост. Писанията му са изпълнени 
с позовавания на Библията, което 
е типично за цистерцианците, под-
чертаващи значението на Божието 
слово. Бернар е обичал да беседва и 
за ролята на Светия Дух. Той ярост-
но се противопоставя на мислители 
като Пиер Абелар, които искат да 
въведат съмняващия се дух в бого-
словието. Бернар настоява, че Бог 
трябва да се опознава с благогове-
ние. Много известни духовни хим-
ни се приписват на него. Например:

Исусе Господи, за Теб самата мисъл пълни
със чудна сладост моето сърце, 
но колко е по-сладко Твоя лик да зърна
и да притихна мирен в Твоите ръце.
От друга страна, Бернар е бил 

практичен и много деен човек. Той 
не само е вдъхновявал появата на 
манастири там, където преди нико-
га не е имало, но и вземал участие 
в делата на своя век. Известно е, че 
проповядва в подкрепа на Втория 
кръстоносен поход (1146-1149 г.), 
макар че последният завършва с 
провал. Бернар застава с авторите-
та си зад папа Инокентий II срещу 
претендента Анаклет II. Инокен-
тий бива признат за действителния 
папа до голяма степен благодаре-
ние на подкрепата на Бернар. Аба-
тът на Клерво е автор на правилата 
и на новооснования Орден на ри-
царите тамплиери, които полагат 
клетва да бранят Светите земи. 
Той пише стотици писма, с които 
оказва голямо влияние на водачи-
те по негово време и съдейства за 
сключването на мир между краля 
на Франция и неговите васали.

Св. Бернар умира на 20 август 
1153 година. Какво се случва в 
крайна сметка с абатството Клер-
во? След Френската революция 
(1789-1794) то е превърнато в за-
твор и неговите килии вече подсло-
няват не монаси, а престъпници. ◙

Бележка на редакцията: Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската    
  история. По материали от Christianity.com. Превод с допълнения: Тодор ВЕЛЧЕВ (Химнът на св. Бернар е пре-
веден от английски).

Св. Бернар основава 
манастира Клерво

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ В ХРИСТИЯНСКАТА ИСТОРИЯ

Портрет на св. Бернар от съкровищницата 
на катедралата в Троа

На три пъти от евреите се изис-
ква да се събират пред Бога в Йе-
русалим и да принасят жертвите 
си в храма. Това са трите основни 
празника: Пасха, Петдесетница и 
Шатроразпъване (Втор. 16:16). В 
тях Израил отправя благодарност-
та си пред Всевишния и изразява 
прослава към Този, Който всеки 
ден се грижи за народа. 

Думата „петдесетница“ е свър-
зана с числото „петдесет“, защото 
празникът се отбелязва петдесет 
дни след Пасха (Лев. 23:15-17) 
или след седем седмици. Затова 
той бива още наречен и Празник 
на седмиците – Шавуот (Изх. 34: 
22). На този празник се събират 
„първите плодове“ от жътвата и се 
принасят в жертва на Бога в храма. 
В древността Израил е била пре-
димно селскостопанска страна и 
е зависела главно от това, което е 
произвеждала земята ú. Именно за-
това Господ постановява празника 
– за да може народът, принасяйки 
първите класове от жътвата си, да 
осъзнава своята зависимост от Не-
говата подкрепа и грижа. Евреи от 
цялата страна са прииждали в Йе-
русалим, за да се представят пред 
Бога. Идвали са и посетители от 
диаспората, които също са ставали 
част от всенародното поклонение. 

Петдесетница загубва своето ос-
новно значение, когато Йеруса-
лим бива разрушен (70 г. сл. Хр.) 
и евреите са разпръснати сред 
другите народи. Когато храмът 
вече не съществува и не могат да 
бъдат извършвани жертвоприно-
шения, древните равини се заемат 
с внимателно изследване на вре-
мената. Те заключават, че точно 

в деня на Петдесетница Бог е дал 
на Мойсей Торáта (Изх. 19 глава). 
Оттогава насетне този празник е 
известен още и като „времето на 
даването на Закона“.  

Отбелязвайки тази знаменателна 
среща на Бога и народа сред обла-
ците и тътена на планината Синай, 
Петдесетница се счита за рождения 
ден на юдейската вяра. В Лев. 23:11 
четем, че на следващия ден след па-
схалната събота свещеникът е тряб-
вало да донесе в храма един сноп от 
първите класове на реколтата и да 
го подвижи пред Господа. По този 
начин той е отбелязвал началото на 
жътвата и прибирането на първи-
те плодове. Изглежда, че Мойсей 
е изказал пророчески тези думи за 
един, Който на деня след Пасха въз-
кръсна, за да стане „първият плод 
от починалите“ (I Кор. 15:20). 

Изминават около 1500 години, 
откакто Бог заповядва на Мойсей 
евреите да отбелязват празника на 
Седмиците. Много неща се случват 
оттогава. Към Израил идват много 
пророци, които говорят за Спаси-
тел, Който ще избави евреите от 
греха. В един определен момент, 
след толкова години, Той идва в Ли-
чността на Господ Исус. Бива пре-
даден, мъчен и разпнат на кръст, 
според предвечния Божи план (Ис. 
52:13–53: 12). Той умира, за да спа-
си Израил. След три дни възкръсва 
според пророчествата и преди да се 
възнесе на небето, казва на учени-
ците Си да чакат в Йерусалим, до-
като не се облекат със сила от небе-
сата. Те изчакват четиридесет и де-
вет дни до Петдесетница. „И когато 
настана  денят на Петдесетницата, 
те всички бяха на едно място. И 

внезапно стана шум от небето, като 
фученето на силен вятър и изпъл-
ни цялата къща, където седяха... 
А в Йерусалим се намираха юдеи, 
богобоязливи мъже от всеки народ 
под небето“ (Деян. 2:1, 2, 5). 

На този ден апостол Петър се об-
ръща към своите сънародници от 
всяка част на света, които са до-
шли в столицата, както и към ня-
кои езичници, прозелити. На тях 
той свидетелства относно Месия 
и накрая ги увещава: „Избавете се 
от това извратено поколение“ (ст. 
40). Силата на Божия Дух дейст-
ва толкова мощно върху тези 
хора, че те биват сломени в сър-
цата си пред Божията спасителна             

милост и в този ден се кръщават 
три хиляди души – евреи и езич-
ници (Деян. 2:41, 42).

По-късно апостол Павел ще на-
пише, че Христос изпълнява целта 
на Торáта (Римл. 10: 4) и Неговото 
слово дава вяра и спасение (Римл. 
10: 17). Родено от устата на Бога 
при сътворението, дадено на наро-
да на Синай, повесено на кръст, но 
възкръснало, то продължава да го-
вори и днес и да води хора до живо-
творна среща с небето. Когато праз-
нуваме Петдесетница, ние отбеляз-
ваме тържеството на това слово над 
безмълвието на смъртта и греха. 

Честит празник!
П-р Станислав АЛЕКСИЕВ

Петдесетница – рожденият ден на Торáта

Снимка: Асошиейтед Прес



ЗА ВАС
ЖЕНИ

ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР

„Господи, ...дай на Своите слуги да говорят 
Твоето слово с пълна дързост.”

Дързост значи твърдост, смелост, решителност, 
дори понякога решителност, която надхвърля разума.

Дързостта е много важно качество в човешкия 
живот. Ако човек е плах, нерешителен, животът му 
ще е много безличен. Той ще върви по течението. 
Няма да смее да направи по-смели крачки в жи-
вота си, защото винаги ще мисли за риска, който 
много пъти дори може да не съществува реално.

Човек може да е умен, да има идеи, но ако 
няма решителност да ги осъществи, няма да 
има никаква полза от тях.

В нашия християнски живот дързостта е много 
важно качество, защото, ако нямаме дързост, а се 
свиваме в черупката си, как ще изявим Исуса?

Апостол Петър е много добър пример. Знаем 
как той се страхуваше, уплаши се дори от една 
слугиня и се отрече от Исус. Но когато Светият 
Дух го преобрази, страхливият Петър се превърна 
в дързостния ап. Петър, който на Петдесетница 

смело свидетелстваше пред множеството в Еру-
салим. Той с радост понасяше затваряния, бой и 
вече не се страхуваше нито от заплахите на кни-
жниците и фарисеите, нито от първосвещеника, 
но дързостно заяви: „Подобава да се покорява-
ме на Бога, а не на човеци“ (Деяния 4:19). При 
заплахите на фарисеите ап. Петър знаеше, че не 
може да се справи сам, затова той се молеше: „И 
сега, Господи, погледни на техните заплашвания 
и дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с 
пълна дързост“ (Деяния 4:29).

Апостол Павел и Варнава също не се страхуваха 
от заплахите на юдеите и дързостно проповядваха 
Божието слово не само пред юдеите, но ап. Павел с 
дързост говори на цар Агрипa и Фест (Деяния 26:26).

Откъде идваше тяхната дързост? От неизчерпа-
емия източник: нашия жив Господ. Затова ап. Па-
вел пише на вярващите в Ефес да се молят за него 
Бог да му даде не само думи, с които да благове-
ства, но и дързост: „Да говоря за Него с дръзнове-
ние, както прилича да говоря“ (Ефесяни 6:20).

Божето слово ни учи още, че освен да искаме 
с вяра дръзновение от Бога, ние трябва да жи-
веем богоугоден живот (Евреи 12:28,29, 13:1-
7). Че трябва с постоянство и верност на Бога 
„да удържим твърдо до край дръзновението си“ 
(Евреи 3:6). Тогава няма да се плашим от нищо 
и ще можем, както пише в Словото, „дръзнове-
но казваме: Господ ми е помощник, няма да се 
убоя, какво ще ми стори човек?“ (Евреи 13:6).

Бог очаква от всяка една от нас като Негова дъ-
щеря да бъде дръзновен свидетел за Него – по 
примера на апостолите. Очаква да използваме 
всеки случай, който ни се отдава, за да Го изявим. 
Очаква с цялата си обхода, с думите и делата си 
дързостно да свидетелстваме за Исуса.

Като жени ние имаме едно много важно поле, 
на което Бог ни е поставил да свидетелстваме. 
На нас Бог е дал честта и привилегията да бъдем 
продължителки на човешкия род. Бог ни е пове-
рил най-ценното нещо в този свят – душите на 
невинните рожби. Бог очаква от нас да възпита-
ме и отгледаме от тях чада за Бога. Това е най-ва-
жното наше задължение пред Бога. За това също 
ни е нужна всекидневна дързост. Не вялост, не 
свитост и неудобство, не да се срамуваме, но 
дързост в пример на живот по Божието слово; 
дързост в свидетелство за Него; дързост в поуче-
ние и наставление в Господния път на нашите не-
винни дечица; дързост и постоянно молитстване 
пред Бога, за да имаме воля, сила и мъдрост да го 
направим. Това е чест, привилегия и отговорност 
пред Бога и пред нашите деца и внуци.

По случай Деня на детето най-хубавият пода-
рък, който можем да направим на своите деца 
и внуци, е да ги наставляваме в Господния път. 
Нека като майки и баби с дързост и посвещение 
изпълняваме своите отговорности пред Бога и 
децата си.

Цвете КУЛИЧЕВА

Апостол Йоан продължава лично-
то свидетелство за Исус: „В края на 
шестия час аз видях как Той извика: 
„Свърши се“, и спря да диша. Аз ви-
дях как Исус от Назарет умря на кръ-
ста. Нямаше грешка. А мислех, че Той 
е Бог, че е Месия и Изкупител, а Той 
умря на римския кръст. Аз бях обър-
кан. Всичко, което живях, беше нищо. 
Аз отидох с другите ученици в горна-
та стая, стояхме напълно объркани и 
рано сутринта в неделя някой чукаше 
на вратата. Аз мислех, че са римските 
войници. Но това бе Мария. Тя гово-
реше възбудено. Каза, че Исус е жив. 
Тичахме към гробищата. Там видях 
гроба празен. Нямаше тяло, само дре-
хите Му. И аз разбрах, че Исус е жив. 
Тогава бях още по-объркан. Върнах 
се в горницата и не знаех какво да 
мисля. Чух много познат глас, кой-
то каза: „Мир вам“. Видях Исус със 
следите от трънения венец, раните от 
гвоздеите и със собствените си ръце 
пипнах раните Му. Аз видях, че Исус 
е възкръснал от мъртвите.

Четиридесет дни по-късно аз бях на 
Маслинения хълм и Исус ни обуча-
ваше. Тогава със собствените си очи 

видях как Исус със собственото Си 
човешко тяло се отдели от земята и 
полетя към небето. Тогава двама мъже 
казаха: „Защо стоиш? Този, същият 
Исус, ще дойде отново от небето през 
облаците на планетата Земя“. Видях 
войни, убити хора, глад, бедствия, бо-
лести, скръб. Видях, че една трета от 
хората бе унищожена. Видях как звез-
ди падат, как цяла планина излезе от 
морето. Видях дракони, лъжепророци. 
Видях ада на земята, демони, но видях 
ангели, много знамения и чудеса. Ви-
дях как Исус се връща и установява 
Своето царство на земята. Видях как 
установява ново небе и нова земя. Ви-
дях невестата Христова, приготвена 
за своя жених. Видях Исус, Царя на 
царете и Господаря на господарите.“ 

Това бе свидетелството на апостол Йоан. 
Откровение е единствената кни-

га в Библията с обещано специално 
благословение за тези, които я четат. 
„Благословен този, който прочита, и 
онези, които слушат думите на това 
пророчество и пазят написаното в 
него” (Откровение 1:3). „Ида скоро, 
благословен онзи, който пази думи-
те на пророчеството на тази книга” 

(Откровение 22:7). Чрез Откровение 
ние виждаме Исус по специален на-
чин. Ние не бихме Го видели по тоя 
начин, ако не бяхме прочели Открове-
ние. Това ще ни помогне да победим 
страданията си в живота, защото от-
късваме очите си от страданието и ги 
насочваме към Исус. А Той може да ни 
помогне за това, защото е Бог. Исус е 
Бог и човек, Спасител, обича ни и се 
грижи за нас. Като Богочовек даде жи-
вота Си за нас. Ако Му позволим, Той 
може да управлява живота ни. Има 
много хора, царе, президенти, но те за 
кратко време идват и си отиват. Тяхна-
та власт е ограничена. Никой от тях не 
може да даде това, което дава Исус. 

В цялата Вселена Исус е най-ве-
ликата личност за цялата вечност. 
Исус смята, че ти си толкова важен, 
че даде живота Си за тебе. Най-ва-
жният Човек във Вселената мисли, 
че ти си много важен, и се грижи за 
теб, и един ден ще дойде за теб. 

Би ли прославил Исус чрез хвале-
ние? Когато хвалим Исус, ние побеж-
даваме страданията. Разбираме, че 
няма нищо по-голямо от Него, че Той 
е най-голям, най-силен, най-мъдър. 

На о. Патмос апостол Йоан страда-
ше физически – беше на около 90 го-
дини, когато написа Откровение. Ес-

тествено очите не виждат добре, уши-
те не чуват добре, тялото е немощно, 
защото е остаряло. 

Той страдаше, защото бе в изгна-
ние, защото бе изпратен на прину-
дителен труд и не му плащаха. За-
щото бе далеч от дом и близки. Той 
нямаше с кого да говори. Заточен на 
малък остров, откъснат не само от 
дом и близки, но и от църквата, от 
вярващите, от неговото служение. А 
това бе неговото призвание.

Той страдаше заради Исус, заради 
това, че проповядваше. Вие страдате 
ли за Исус? Може би заради вярата си 
имате проблеми с близките си? Стра-
дали ли сте в името на Исус? (Следва)

Цвете КУЛИЧЕВА
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През 1996 г. Годишната конференция за пастири и съпругите им към Международната федерация на свободните 
евангелски църкви (IFFEC) се проведе в Турция. Участниците имаха възможност да обиколят редица археологиче-
ски местности, свързани с библейската история. След конференцията те посетиха и остров Патмос, където е бил 
заточен апостол Йоан. Настоящата поредица е пътепис за тези посещения. 

Дързост

Третият главен основател на Бъл-
гарското евангелско дружество – Ни-
кола Т. Бояджиев, е роден през 1841 г. 
Семейството му произхожда от Коп-
ривщица, но по-късно се премества 
в Панагюрище. Бояджиев е ученик в 
Американското училище в Пловдив 
още преди Цанов и Тонджоров. След 
като работи няколко години като 
асистент на американския мисионер 
Морс, Бояджиев се премества заедно 
със съпругата си Бона в Самоков, а 
по-късно в Радовиш, Македония, къ-
дето учителства. В началото на 70-те 
години на ХІХ век Бояджиев ста-
ва пастир на евангелската църква в   

Пазарджик, а от 1875 г. – на църквата 
в Ямбол в продължение на 11 годи-
ни. Има сведения, че не се е отлича-
вал като красноречив проповедник, 
но като истински пастир и духовен 
баща оставя дълбока следа в живо-
та на много хора. След още няколко 
години в Пазарджик през 1888 г. той 
става пастир на евангелската църква 
в София. Внезапната му смърт през 
1891 г. оставя голяма празнина в 
евангелското движение и в БЕД.

Редом с тримата основоположни-
ци на БЕД можем да поставим още 
няколко души, които подкрепят иде-
ята още от самото начало. Известни 

са имената на Никола Матинчев от 
Самоков и сина му Иван, Михаил П. 
Тодоров от София, Аргир Казанджи-
ев (1831-1914) от Пловдив, Васил П. 
Караиванов от Сопот (1844-1933), 
Христо Георгиев от Стара Загора, 
Иван Ангелов от Костенец, Велико 
Петранов (1852-1936) от Ямбол, бра-
тята Иван и Никола Чакалеви от Са-
моков, Вълко Иванов Шопов (1846-
1918) от Меричлери, който е кмет на 
Пловдив от 1906 до 1908 г., и Нико-
ла Влаев, по-късно втори пастир на 
евангелската църква в Банско. Тези 
мъже са от първото поколение еван-
гелски вярващи и повечето от тях са 

възпитаници на Американското учи-
лище в Пловдив (по-късно преместе-
но в Самоков). През първите му го-
дини БЕД се подпомага от една срав-
нително голяма група от евангелски 
вярващи от различни църкви, пре-
димно от Южна България. Всички те 
са били уважавани пастири и миряни 
от все още твърде младото българско 
евангелско движение. Това се оказва 
добро начало на новото начинание – 
основаването на доброволно сдруже-
ние от такъв вид.

Симоне  ФЛАД

Основателите на Българското евангелско дружество
Следва от 2 стр. .


