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Устата на праведния са 
извор на живот, а устата 
на нечестивите покриват 

насилие. 
Омразата повдига 
раздори, а любовта 

покрива всички грешки.
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Много бих искал да споделя ми-
слите си, след като видя как ще се 
отпразнува кръглата седемдесетго-
дишнина на този ден и чуем отново 
същите хвалби, лъжи и заблуди на 
тези, които остават и днес слепи и 
глухи за траурния ден в българската 
история. Ден, който донесе толкова 
нещастия и страдания на българския 
народ и на неговата държава. За съ-
жаление ще бъда принуден да из-
ползвам впечатленията си от прежи-
вяното през тези седемдесет години.

Раждането на Христос разделя на 
две световната история. Събитията 
се определят във времето по това 
дали са станали преди раждане-
то на Христос, или след него. Така 
комунистите искаха да разделят 

историята на България на две – съ-
битията преди 9 септември 1944 г. 
и събитията след 9 септември 1944 
г. Те се стараеха много упорито да 
заличат от народната памет всички 
събития преди 9 септември 1944 г., 
свързани с историята на България, 
или да ги представят като „противо-
народни“. Със същата упоритост те 
втълпяваха в народната памет всяко 
събитие от историята на България 
след 9 септември 1944 г. като дело, 
придобивка, завоевание на кому-
нистическата партия за „благото на 
целия народ“. Всичко се пресяваше 
през ситото „преди 9 септември и 
след 9 септември“, като винаги се 
подчертаваше предимството на про-
изведеното след тази дата. Никой 

не смееше да похвали нещо, което 
е от преди „девети“ или по някакъв 
начин се е промъкнало от чужбина 
в България. Във връзка с това раз-
граничаване имаше виц за „слона в 
България преди 9 септември и след 
9 септември“.

За последиците от 45-годишния 
комунистически режим не трябва 
да спираме да говорим. Събитията в 
България след така наречената про-
мяна свидетелстват, че като народ и 
държава ние не само продължаваме 
да носим моралното наследство на 
преврата от 1944 г., но и пропадаме 
все по-надолу.

Управниците стават все по алчни, 
народът ни се отчуждава все повече 
от своята Родина и му е безразлично 

кой го управлява. Той не вижда раз-
ликата между „леви“ и „десни“, по-
неже и едните, и другите са еднакво 
загрижени за „благото на народа” 
– как по-хитро да му го отнемат. За-
това не отива да гласува, а младото 
поколение е все по-незаинтересува-
но от съдбата на страната, в която 
живее, и от диктатурата, през която 
са преминали неговите бащи и деди.

Пораженията, които комунистите 
нанесоха на българската държава, 
на българския народ, на българската 
църква и на българските християни 
мъчно биха били описани. Жертви на 
комунизма не са само тези, чиито име-
на са написани на плочата пред НДК. 

Всеки народ има основания да се гордее с истори-
ческото си наследство. Доброто историческо на-
следство включва постиженията на националната 
култура, съграждането на здрава държава, свиде-
телства за героизъм и себеотдаване за благото на 
съотечествениците. Най-трудно доловимият, но 
и най-важният елемент на едно историческо на-
следство е духовното наследство. Това са вярва-
нията, ценностите и идеалите, които са се вкоре-
нили дълбоко сред народа и го движат в неговите 
ежедневни или исторически избори. Един народ 
цени особено силата и величието на своята стра-
на и черпи от това вдъхновение. 
Друг поставя ударение върху 
упорития труд и реда и е уверен, 
че по този път благоденствието 
не може да не дойде. Трети из-
дига на пиедестал национално-
то единство, без оглед на етни-
чески произход и съвместните 
усилия на свободните хора, за 
да стане страната по-добро мяс-
то за живеене. Върховните цен-
ности и вярвания на един народ се превръщат в 
част от националния манталитет – в това, което 
събирателно можем да наречем душа на народа. 
Състоянието на тази народна душа определя как 
използваме останалата част от историческото си 
наследство. Дали рушим или съзиждаме, дали се 
делим или търсим пътища към единение, дали за-
немаряваме или благоустрояваме, дали обличаме 
с власт простака или издигаме на почит достой-
ните, способните и честните помежду ни.

През тази година месец септември ни напом-
ня лошото историческо наследство на днешна 
България. Преди 70 години, на 9.IX.1944 г., то е 
декларирано – образно казано – от комунистиче-
ския държавен преврат, с правото на грубата сила: 
щиковете на „освободителната“ Съветска армия. 
През последвалите няколко години то е разписано 
и скрепено с кръвта на десетки хиляди достойни, 
способни и честни българи, чиято вина е била, че 
не изповядват комунистическата вяра, че не при-
емат пророчествата ѝ за светлото бъдеще или пък 
че са просто достойни, способни и честни. Най-
сетне наследството на Девети септември е щедро 
подсигурено за идващите поколения с превръща-
нето на обезглавения български народ в затворник 
в собствената му страна, лишен от свободата да 
предприема и да твори, както и от възможността 
да пътува и да се ползва от наследството на дру-
гите народи. В задушния инкубатор на „реалния 
социализъм“ (удивително точно понятие!) народът 

трябваше да бъде превъзпитан. За да забрави 
всичко, което бил научил от предишното си, 
християнско наследство. Например, че „не само 
с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което 
излиза от Божиите уста“ (Мат. 4:4). Че има Гос-
под, пред Когото ще отговаряме за делата и избо-
рите си. Че не бива да се лъже, краде и завижда 
на съседа или приятеля. Че талантите са раздаде-
ни на хората с различна мярка, но всеки трябва 
да разработва своите с усърдие (Мат. 25:13-30). 
Че не омразата, а любовта побеждава злото и по-
крива много грешки (Пр. 10:12, Рим. 12:21).

Вместо тези вечни истини на българина се 
втълпяваше точно обратното „евангелие“. Живее 
се само с хляб (е, по празници може и с луканка и 
банани) и това е единственото, за което си стру-
ва да се живее. Господ няма, а съдия и господар 
на човешката съдба е Партията. Тази Партия те 
лъже всекидневно, че живееш все по-добре и че 
ти плаща добре и на теб не ти остава нищо друго, 
освен да лъжеш, че работиш. А също и да крадеш 
от държавата според възможностите си. Завист-
та към другия се насърчава, защото така хората 
се следят и контролират взаимно и с охота до-
носничат за съседите си на Държавна сигурност. 
Различните таланти... кой е казал, че хората не са 
равни? Не само са равни, но и ще бъдат направе-
ни равни – с еднакво заплащане, с еднакви жили-
ща, с еднаква (липса на) перспектива. И трябва 
да се научат да мразят. Омразата към „класовия 
враг“, към „врага с партиен билет“, към „идеоло-
гическия враг“, към „световния империализъм“ 
ще донесе тържеството на социализма.

За голямо съжаление българинът се оказа добър 
ученик. Той усвои това „евангелие“ до такава сте-
пен, че то се превърна в истинското му духовно 
наследство. С което уж не се гордеем, но от което 
още не можем и не искаме да се отърсим. Лъжа-
та, мързелът и кражбата като начин на живот се 
усладиха на нашия народ. Неслучайно политици-
те, за които гласува, в огромната си част са оли-
цетворение на тези качества. Малцината, които 

не са, бързо биват очерняни – това пък според 
законите на завистта и омразата към по-способ-
ния. Българинът предпочита да го управляват ма-
нипулатори, простаци, селски или чуждестранни 
хитреци, тарикати, парвенюта; „хора от народа“ 
като него, стига да не го превъзхождат по ум и/
или морал. Защото продължава да вярва, че всич-
ки трябва да бъдат равни. Не изоставя духовното 
наследство на Девети септември и същевремен-
но се чуди защо страната ни все повече пропада...

Първото и необходимо условие, за да се отърсим 
от тежкото духовно наследство, което ни завеща-

ха десетилетията след 9.IX.1944 
г., е да го познаваме и осъзна-
ваме. Невежеството относно 
близкото ни минало трябва да се 
разпръсне с общонародни и об-
щодържавни усилия. Историята 
и същността на българския ко-
мунизъм трябва да станат част 
от образователната програма на 
училищата, както и предмет на 
постоянни дискусии в публич-

ното пространство. Те предлагат и много ценен 
материал за филмово и литературно творчество, 
което да осветли трагичната съдба на един народ 
– а също примера на онези, които с риск за живо-
та си са отхвърлили „евангелието“ на комунизма.

Второто и абсолютно необходимо условие за 
скъсване с наследството на комунизма ни се 
подсказва от християнското духовно наслед-
ство. То се нарича покаяние. Светото Писание 
ни разкрива значението на тази старинна дума. 
Покаянието започва с честно, безусловно, пълно 
изповядване на досегашния ни начин на живот 
като пагубен, като грях. Без опити да се опра-
вдаваме с историческите обстоятелства („тогава 
времето беше такова“) или да замитаме истината 
под килима с българското „било, каквото било“. 
Покаянието продължава с решимост да отхвър-
ляме всички рецидиви на този начин на живот, 
в мисленето и делата ни. Така покаянието е и 
процес, всекидневен избор. С поглед към Бога, 
Който прощава изповяданите ни грехове и иска 
да ни даде силата да ги изкореним от живота си.

Копнея и се моля мрачната 70-та годишнина от 
9.IX.1944 г. да даде началото на нещо светло в 
българското битие: на едно общонародно покая-
ние. От този съдбовен избор спрямо нашето мина-
ло зависи дали ще имаме бъдеще като народ.

Тодор ВЕЛЧЕВ

Наследството, 
от което още не можем 

да се отърсим

Девети септември 1944 година и държавният герб

Следва на 2 стр. .
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Тази година Първа евангелска църк-
ва в София отбелязва един забележи-
телен юбилей. Когато Господ Исус 
основава Своята църква с малка гру-
па ученици, това минава незабеля-
зано на първо време за тогавашните 
хронисти. По подобен начин и първа-
та евангелска общност в София се за-
ражда почти незабелязано в начало-
то на своето съществуване. Но пла-
мъкът на Духа в сърцата на няколко 
души, които се събират, за да изу-
чават Библията, ѝ дава такава енер-
гия, че много скоро от нея израства 
и се утвърждава със забележителна 

у с т о й ч и в о с т 
първата еван-
гелска църква в 
бъдещата столи-

ца на България. Има достатъчно све-
дения, че тази общност се обособява 
преди 150 години, през 1864 г., в съ-
бранията на синовете на православ-
ния свещеник поп Тодор – Георги и 
Михаил, жените им, двете му дъще-
ри и няколко приятели, между които 
и един турчин – Саид бей. Семето 
на Божието слово хваща удивително 
дълбок корен и произвежда неверо-
ятно богат плод на софийска земя.

За тези първоначални резултати 
определен принос има работата на 
американските мисионери Чарлз 
Морс и д-р Хенри Хаскел, които 

пристигат в София, за да проповяд-
ват благовестието още през 1862 и 
1863 г. Забележителна е тяхната не-
поклатима надежда въпреки запла-
хите, подигравките и репресиите, че 
„ще дойде време, когато не само ще 
има голяма евангелска църква в Со-
фия, но и че в цяла България ще има 
евангелски църкви“.

Само двадесетина години след това 
църквата е укрепнала така добре ду-
ховно и финансово, че предприема 
със собствени средства строителство-
то на сградата, която виждаме и сега. 
Строителните работи са изпълнени 
за 11 месеца и завършват с освещава-
нето на храма (преди 125 години) на 
17 септември 1889 г. Това е повод за 
честването на още един юбилей.

И днес Първа евангелска съборна 
църква се развива динамично, с раз-
лични форми на служение, като се 
стреми на първо място да излага пра-
во Словото за Спасение чрез вяра в 
Исус Христос и да отстоява христи-
янските ценности в обществото.

Юбилеят ще се отбележи с открива-
не на Музей на евангелските църкви 
(на 10.09), юбилейна научна сесия 
(13.09) и с Ден на отворените врати 
с тържествено богослужение на 14 
септември.

П-р Данаил ИГНАТОВ

(Информация за провеждането на 
юбилейните тържества очаквайте 
в следващия октомврийски брой на в. 
Зорница.)

Юбилейна година

Масфа е известен град в Израил. Той е важен 
сборен пункт в историята на Израил. Израиля-
ните се събират там, за да отмъстят за налож-
ницата на Левита (Съд. 21). След като филис-
тимците връщат пленения Божий ковчег, изра-
иляните се събират в Масфа и се покайват пред 
Господа за греховете си. (I Царе 7:56). Там става 
обявяването на Саул за цар (I Царе 10:17).

След смъртта на Соломон Израил се разделя 
на 2 царства – Израилевото царство на север и 
Юдовото царство на юг, със столица Ерусалим. 
Тези 2 царства непрекъснато воюват помежду си 
(III Царе 14:30, 15:16). Затова юдейският цар Аса 
построява крепостта Масфа (III Царе 15:22).

През 1947 г. на 12 км от Ерусалим, в Тел-ен-
Насве, една американска експедиция разкрива 
остатъци от древната гранична крепост Масфа. 
Обиколният Вал има 8 метра ширина. Това мощ-
но укрепление доказва твърдението на Библията 
колко сериозно е бушувала братоубийствената 

война между Израилевото и Юдовото царство. 
Вследствие на разделението и на постоянните 
междуособици между двете царства Израил от-
слабва. От това се възползва Египет. Неговият 
фараон Сисак нахлува, опустошава страната и 
пленява населението. Най-много пострадва сто-
лицата Ерусалим и гордостта на евреите, Соло-
моновият храм. Библията го описва така: „Еги-
петският цар Сисак отнесе съкровищата на Гос-
подния дом и на царската къща. Отнесе всичко, 
включително всички златни щитове, които Соло-
мон беше направил. Вместо тях цар Ровоам на-
прави медни щитове“ (III Царе 14:25-27).

Веществено потвърждение на това събитие 
извън Библията векове е стояло в град Карнак, 
в една огромна египетска религиозна сграда в 
чест на бога Амон. В средата на тази най-голя-
ма храмова постройка, каквато някога е била из-
граждана от човешки ръце, 134 стълба, високи до 
23 м, поддържат покрива на огромна зала. Върху 

южната външна страна, на яркото слънце, 
блести внушителен барелеф, който увеко-
вечава грабителския поход на фараона, оп-

исан в Библията. Релефът изобразява египетския 
бог Амон, който държи в дясната си ръка сърпо-
виден меч, а с лявата поднася на фараон Сисак 
156 пленници, вързани с въжета. Всеки пленник 
олицетворява един град или една местност. За 
обозначаване на това той носи съответното биб-
лейско име. Тук е представен и библейският град 
Медиго. Ние вече писахме, че в останките му е 
намерен паметник с името на фараон Сисак.

Първият европеец, който застава пред този 
релеф, е Наполеон Бонапарт. През 1799 г. той и 
група  френски учени разглеждат изображението, 
без да съзнават, че то е важен документ за описа-
ния в Библията фараон Сисак, защото тогава ни-
кой още не е могъл да разчита йероглифи.

Ние сме благодарни, че археологията открива 
и днес вече разчита все нови и нови паметници, 
които потвърждават истинността на Библията.

М
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Нека не забравяме и тези, които 
страдаха по концлагерите и затвори-
те. А какво да кажем за техните жени 
и деца, които имаха „привилегията“ 
да страдат, оставени на свобода?!

Показателно е какво направиха ко-
мунистите с държавния герб, който 
поставиха над входа на българския 
парламент. Всички имаме близки, 
които са покойници. На техните 
паметници освен името на покой-
ния се посочват и две дати – едната 
дата е датата на неговото раждане, а 
другата е датата на неговата смърт. 

Какво виждаме на българския герб, 
който стоя на фасадата на Народно-
то събрание цели 45 години? Две 
дати: едната е 681 – годината, кога-
то е създадена българската държава, 
а другата е 1944 – годината, когато 
българската държава загуби своята 
независимост. С окупацията от Съ-
ветската армия българският народ 
беше подложен на неописуем терор 
и неизказана диктатура от послуш-
ните слуги на Съветския съюз в 
България. След втората дата (1944 
г.), поставена на българския герб, 

нашата страна загуби своята незави-
симост, а българският народ загуби 
своята лична свобода.

На днешния 9 септември, който би 
трябвало да бъде обявен за траурен 
ден, нашето Отечество е изправе-
но пред две съдбоносни решения. 
И двете зависят от нас: ДА ОБНО-
ВИМ ПАРЛАМЕНТА и ДА ВЪЗ-
РОДИМ ЦЪРКВАТА. Двете неща 
са взаимно зависими.

За да може църквата да изпълни 
своя дълг пред Бога и пред наро-
да ни, тя трябва да се очисти от 

комунистическото наследство, 
което е внедрено в нея. Дали ще 
наречем това Пробуждане, Възраж-
дане, Съживление или Реформация, 
това очистване трябва да стане. Но 
то ще стане от хора, които са чисти 
и посветени на Бога, а не от такива, 
които са станали народоотстъпни-
ци и вероотстъпници.

Тогава и Бог ще благослови Бълга-
рия и българския народ.

П-р Христо КУЛИЧЕВ

Девети септември 1944 година и държавният герб
Следва от 1 стр. .

В 37 глава от книгата на пророк 
Еремия пише, че халдейците об-
саждат Ерусалим, но египетските 
войски тръгват срещу тях. Тогава 
халдейците прекратяват обсада-
та на Ерусалим и тръгват да пре-
срещнат египтяните, защото не 
искат да бъдат нападнати от две 
страни – отпред от израиляните, 
отзад – от египтяните. В това вре-
ме цар Седекия иска да разбере 
какво да направи, затова изпраща 
пратеници до пророк Еремия с 
молба: „Моля, помоли се за нас на 
нашия Бог“ (Ер. 37:3).

Когато сме в беда, добре е да по-
молим нашите пастири и братя в 
Господа да се молят за нас. Но това 
не е достатъчно. Ние самите не 
трябва да сме безучастни. Трябва и 
ние заедно с тях да се молим. Цар 
Седекия възлага на пророк Еремия 

да се моли за него, но той самият не 
се моли. Сила има молитвата, която 
излиза от нашето сърце и която раз-
чита на молитвите на другите като 
подкрепа, а не като заместител на 
нашите молитви.

Има и нещо друго, което е мно-
го важно. Досега пророк Еремия 
много пъти е предавал Божиите 
думи, които никой от първенците и 
царят не изпълняват. Въпреки това 
Бог не отказва да отговори на мол-
бата на царя. Добре е човек винаги 
да търси ръководство от Бога, но 
ако не го изпълнява, каква полза?

Оттеглянето на халдейците дава 
известна надежда на цар Седекия. 
Той уповава на човешка помощ, 
в случая на египетската войска, а 
не на Бога, Който дотогава мно-
го пъти е казвал, че Ерусалим ще 
бъде превзет. Въпреки това Бог от-

говоря на цар Седекия. По много 
категоричен начин Бог казва, че 
халдейците ще се върнат, и образ-
но описва как градът ще бъде из-
горен и хората пленени. Пророкът 
много ясно казва, че ако царят се 
предаде на халдейците, ще опази 
живота си и градът няма да бъде 
изгорен. Умолява го: „Послушай 
Господния глас относно това, кое-
то ти говоря. Така ще ти бъде по-
добре и животът ти ще се опази“ 
(Ер. 38:20).

Казва му, че ако не послуша, той 
ще изгуби не само своя живот, но и 
ще стане „причина да се изгори тоя 
град с огън“ (Ер. 38:23) и населе-
нието да бъде избито, а остатъкът 
– пленен. Но царят не се вслушва в 
Божиите думи, казани чрез проро-
ка, защото не му харесват.

Цар Седекия съзнава, че има 
нужда от Божията благосклонност, 
затова търси някой, който да се по-
моли на Бога, но когато Бог му от-
говоря, той не се вслушва в Божи-
ите думи, защото те не казват това, 
което той иска.

И ние много пъти очакваме Бог 
да отговори на молитвите ни така, 
както ние искаме, а не по Своята 
воля. Ако не искаме да чуем, да 
приемем и изпълним това, което 
Бог ни казва, няма да имаме полза 
от такива молитви, независимо от 
кого сме подкрепени в молитва.

Как бихме могли да очакваме, 
че Бог ще чуе молитвите на други 
хора, когато се застъпват за нас, 
ако ние не желаем да ги чуем и 
послушаме, когато те ни говорят 
от Негово име?

К
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Появата на протестантската Реформация и бър-
зото разпространение на нейното влияние в За-
падна Европа предизвикват закономерна реакция 
в средите на католицизма. Става ясно, че насил-
ствените средства за противодействие не дават 
голям резултат. Рим търси богословски и органи-
зационни решения, които да възстановят автори-
тета и водещата роля на Католическата църква. 
Същевременно мнозина искрено вярващи като-
лици искат да видят сериозни промени в духовен 
план, които да доведат до истинско обновяване и 
реформация на духовния живот, в съответствие с 
новото време и автентичните християнски цен-
ности. Затова много историци, когато говорят за 
тези процеси в Римокатолическата църква, пред-
почитат да употребяват понятието Католическа 
реформация вместо Контрареформация.

По това време папа Павел ІІІ (1468–1549) е чо-
векът, който търси активно пътища и средства за 
възстановяване на папския авторитет. Той е висо-
ко образован, покровител на изкуствата и в близ-
ки отношения с хуманистично мислещия елит на 
Европа. Това не му пречи да подкрепя всички въз-
можни репресивни мерки за постигане на своите 
цели: узаконява създаването на йезуитския орден 
„Дружината на Исус“ на Игнатий Лойола и изда-
ва указ за повсеместно действие на Инквизиция-
та през 1542 г. През 1545 г. свиква Тридентския 
събор. Тридентският събор е най-важната стъпка 
на папа Павел ІІІ за укрепване на богословските 
позиции на католицизма в този период. Предмет 
на обсъжданията са: доктрината на Църквата; 
мерки срещу злоупотребите; обмисляне на еди-
нен подход срещу друговерците. В поредица от 
сесии се провеждат дебати относно доктрината, 
които се обобщават в решения, а те на практика 
затвърждават онези постановления, които се ос-
порват от протестантите:

1. Авторитетни писания са не само Библията, но 
и неканоничните книги във Вулгатата (редакти-
рана от Блажени Йероним), както и съчиненията, 
наследени от църковната традиция, в онези аспе-
кти, които са одобрени от папската институция.

2. Човек не се оправдава само чрез вяра, но и 
чрез дела. Познанието на духовните истини е 
възможно и чрез естествените възможности на 
човека, защото съществува аналогия в отноше-
нието Бог – Творение, основана на приликата 
между причина и следствие.

3.Рим, противно на протестантите, признава 7 
тайнства: Кръщение, Миропомазване, Евхаристия, 
Покаяние и Помирение, Елеосвещение (помазване 
на болни), Свещенство и Брак. Уточнява се и се 
утвърждава доктрината за Чистилището.

Съборът има и последствия, които могат да се 
оценят положително. Предприемат се мерки за 
повишаване на образованието на духовенството. 
Укрепват се съществуващите и се създават нови 
богословски колежи и университети. Повишават 
се моралните изисквания към духовенството. 
Възникват нови, по-динамични и практични в 
действията си монашески общности.

ИГНАТИЙ ЛОЙОЛА И СЪЗДАВАНЕТО 
НА ДРУЖИНАТА НА ИСУС

Игнатий Лойола (1496–1556) е един от най-рев-
ностните и успешни дейци в усилията за обновя-
ването на Римокатолическата църква. През 1534 
г. той събира кръг от приятели, като ги убеждава 
в идеята да създадат нов религиозен орден – Дру-
жината на Исус (Societas Jesu). Това събитие 
се скрепва с обет за безбрачие, бедност, желязна 
дисциплина и пряко подчинение на папата. Изис-
ква се и висока степен на образованост.

Дружината на Исус се изгражда по идеите на 
Лойола като йерархично общество със строга 
дисциплина. Всички членове на Дружината се 
задължават да практикуват сурова аскеза, техни-
ка на екстаз, в която въображението и чувствата 
се насочват към желание за пълно скъсване с гре-
ха, плътското мислене и навлизане в нов живот. С 
това се смята, че ще постигнат покорство на Бога 
и пълно подчинение на духовния водач „като труп 
без воля“, „като пръчка, която се взима и се из-
хвърля“. Практичната цел е подчинението на це-
лия свят на Римокатолическата църква. В пости-
гането на тази цел всички средства са позволени, 
включително политически интриги и убийства. 
Всеизвестен става техният девиз: „Целта опра-
вдава средствата“. Но те влагат и много сили в 
дейности със социална насоченост: създаване на 
сиропиталища, домове за покаяни проститутки, 
система за подпомагане на обезземлени селяни. 
Обръщат особено внимание на образованието на 
всички равнища – основни училища и колежи.

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В КАТОЛИЧЕСКОТО 
БОГОСЛОВИЕ

Средновековното западно католическо богосло-
вие не може да се разглежда едностранно. Не тряб-
ва да се забравя значителното влияние на Свети 
Августин и неговите последователи в Църквата. 
Това се забелязва в съчиненията на католически 
богослови като Доминго Банес, Михаел Баюс, Кор-
нелий Янсений. Така например Доминго Банес до-
пуска възможността едни да бъдат предопределени 
за спасение, а други – за осъждане, независимо от 
евентуалните им бъдещи заслуги или провинения. 
Тези позиции отклоняват чувствително Банес от 
официалната доктрина на Рим. През 1640 г. в Лувен 
се издава съчинението Августинус (Augustinus) на 
тогава вече покойния богослов епископ Корнелий 
Янсений (1585–1638). В него се защитава Августи-
новото учение за благодатта и се прави критика на 
възгледите на традиционни католически богослови 
като Лесиус и Молина. Янсений отхвърля тради-
ционно установилото се схващане за свободната 
воля у човека. Приема, че Божията благодат дейст-
ва безотказно в избраните. Той я нарича „изцеря-
ваща благодат“, която става суверен господар в чо-
вешката воля, водеща я към Бога с такава благост, 
че самата воля не знае, че е водена. Това водене е 
неустоимо и непогрешимо. Същевременно този, 
който получава благодатта, трябва по необходи-
мост да се обърне към Бога. Предопределението 
е абсолютно и двойно – някои са предопределени 
за спасение, а някои за вечно осъждане. Янсений 
енергично се съпротивлява да бъде обвиняван в 
калвинизъм, като посочва, че според Калвин свобо-
дата е следствие на благодатта, докато той твърди, 
че свободата е в съгласието на волята за благодат, 
която веднага я повиква и задвижва. Тези опити за 
разграничение от калвинизма не помагат особено 
много на янсенистите и те постоянно са обвинява-
ни, че са прикрити протестанти. Най-напористи в 
тези обвинения са йезуитите.

Център на движението на янсенистите във 
Франция става цистерцианският манастир Порт-
Роаял, а негов най-известен поддръжник измеж-
ду съсловието на учените е Блез Паскал (1623–
1662). В тяхна защита той пише „Писма до един 
провинциал“. Но подложено на систематични 
репресии движението не успява да добие широко 
разпространение и постепенно загубва влияние-
то си в средите на католицизма.

П-р Данаил ИГНАТОВ

Кардинал Йозеф Ратцингер, който 
по-късно става папа Бенедикт XVI, 
е известен като близък съратник на 
папа Йоан Павел II. Още докато е 
кардинал префект на Конгрегация-
та за доктрината на вярата в Рим 
(институция, натоварена с надзора 
за чистотата на католическото уче-
ние – б.пр.), неговите изказвания 
имат голяма тежест. Преди 30 годи-
ни, на 3 септември 1984 г., той осъж-
да някои аспекти на един богослов-
ски възглед, набиращ популярност в 
латиноамериканските страни.

През втората половина на XX век 
някои изтъкнати католически ми-
слители от Латинска Америка съз-
дават една смесица от християнски 
и марксистки идеи, наречена „бого-
словие на освобождението“, в коя-
то марксистките идеи видимо пре-
обладават. Според богословието на 
освобождението латиноамерикан-
ците са потиснатата долна класа. Те 
са жертви и не носят отговорност за 
своето духовно и икономическо по-
ложение – и двете са им наложени от 
външни сили. Богословите на осво-

бождението се надяват посредством 
християнизирани социалистически 
похвати да осигурят един по-добър 
живот на този свят, без да губят веч-
ността отвъд него. Някои от тях без 
никакво угризение призовават към 
насилствена промяна на системата. 
Те се противопоставят на такива ос-
новни принципи на западния свят 
като свободното предприемачество 
и частната собственост.

Водещият богослов на освобожде-
нието Густаво Гутиерес пише: „Ис-
каме да видим човека в търсене на ка-
чествено различно общество, в което 
ще бъде свободен от всички форми 
на робство; в което ще бъде ковач на 
собствената си съдба. Това означава да 
се стремим към създаването на един 
нов човек.“ Целта трябва да бъде по-
стигната чрез установяване на социа-
листическа икономическа система.

Но папа Йоан Павел II вече е по-
страдал от реалния социализъм. Той 
не си прави никакви илюзии относ-
но вредата, която всяка материа-
листична система – била тя капи-
талистическа или комунистическа 
– може да нанесе на душата. Затова 
чрез Ратцингер Ватиканът намира 
за необходимо да протестира срещу 
разпространението на богословието 
на освобождението:

„Милиони от нашите съвременни-
ци с основание се стремят да възста-
новят тези основни свободи, от кои-
то са били лишени от тоталитарните 
и атеистичните режими, дошли на 
власт по насилствен и революционен 
начин, тъкмо в името на освобожде-
нието на народа. Този позор на на-
шето време не бива да се оставя без 
внимание – докато тръбят, че носят 
свобода, тези режими държат цели 
народи в робско положение, което е 

унизително за човешкото достойн-
ство. Онези, които – вероятно поради 
недоглеждане – стават съучастници в 
такова поробване, вършат предател-
ство именно спрямо бедните, на кои-
то искат да помогнат.“

Днес за богословието на освобож-
дението не се говори толкова, кол-
кото преди десет и повече години. 
Църковните наказания, наложени от 
Ватикана, и бързо променящото се 
политическо положение в света, из-
глежда, отслабиха престижа на това 
учение. Неговите идеи обаче про-
дължават да се разпространяват и 
проповядват във връзка с различни 
въпроси (например освобождение-
то на жените) и тяхното влияние не 
бива да се подценява.                           ◙

Бележка на редакцията: Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската 
история. По материали от Christianity.com. Превод и редакция: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

Ватиканът порицава 
марксисткото богословие

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ В ХРИСТИЯНСКАТА ИСТОРИЯ

БЕЛЕЖКИ ЗА РЕФОРМАЦИЯТА15 .  КОНТРАРЕФ ОРМАЦИЯ ИЛИ 
К АТ ОЛ И Ч Е С К А  Р Е Ф О РМ А Ц И Я

Кардинал Ратцингер

Густаво Гутиерес



ЗА ВАС
ЖЕНИ

ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР

Месец септември е началото на новата учеб-
на година. След ваканцията започват учебните 
занятия във всички учебни заведения. По църк-
вите също започват различните видове групи 
за изучаване на Божието Слово, където ние ще 
задълбочим своите познания върху него – нещо 
много важно в нашия християнски живот. Божи-
ето Слово отправя апел към всички да го изуча-
ваме, защото знанието е основата на християн-
ския живот. Ако не знаем Божията воля, изявена 
в Божието Слово, как ще я изпълняваме? Пър-
воначално е знанието, познаването, разбирането 
на Божието Слово, но само това не е достатъчно.

Във всяка област целта на придобиване на знания 
е да ги прилагаме. Ако математикът, лекарят, инже-
нерът, водопроводчикът, пилотът и пр. не прилагат 
в практиката знанията си, няма да имат полза от тях.

Така е и с изучаването на Божието Слово. Ние 
го изучаваме, за да го прилагаме в живота си. То 
да променя нас самите – нашия ум, нашите чув-
ства, нашия характер, нашата обхода, нашето от-
ношение към Бога и другите. Пророк Исая много 
добре изявява това състояние на еврейския на-
род по негово време. „Тия люде се приближават 
при Мене с устата си и Ме почитат с устните си, 
но са отстранили сърцата си далече от Мене и 
благоволението им към Мене е по човешки поу-
чения, научени папагалски“ (Ис. 29:13).

Бог не се задоволява само с нашите знания, осо-
бено с механично папагалски научени такива, но 

иска да живеем и да вършим това, което казва Бо-
жието Слово. Исус казва: „Всеки, който чуе тези 
Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на раз-
умен човек, който е построил къщата си на канара, 
и когато придойдоха реките и ветровете, тя устоя. 
И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълня-
ва, ще се сравни с неразумен човек, който построи 
къщата си на пясък. И (…) придойдоха реките и 
духнаха ветровете (...) и тя падна“ (Мат. 7:24-27).

На пророк Езекиил (33:31,32) Бог казва: „Те ид-
ват (...) и седят пред тебе като Мой народ и слушат 
твоите думи, но не ги изпълняват, защото с уста-
та си показват много любов, но сърцето им отива 
след печалбите им. Ти си им като любима песен, 
защото слушат думите ти, но не ги изпълняват.“

В осма глава на книгата Неемия намираме една 
чудесна картина. Току-що завърналите се от ва-
вилонския плен евреи са се събрали на площада 
в Ерусалим. Заобиколили са една висока дърве-
на платформа, върху която свещеникът и вещият 
книжник Ездра е разгърнал Мойсеевия закон и на 
висок глас го чете. Целият народ – мъже, жени, 
деца, от ранни зори стоят прави и с вперени очи 
жадно слушат думите на Божието слово.

Седемдесет години евреите са пленници във Ва-
вилон. Седемдесет години те са разпръснати по 
цялата вавилонска империя и нямат нито свеще-
ници, нито книжници, които да ги учат на закона. 
Бащите им, които помнят закона, отдавна са из-
мрели. Сега те се намират в състоянието, в което 
са били оцелелите евреи, които след излизането си 
от Египет се скитат четиридесет години сред пус-
тинята. За тях, когато отиват в Обетованата земя, 
четем: „Цялото това поколение (възрастните) се 
прибра при бащите си, а след тях настана друго 
поколение, което не знаеше Господа, нито делото, 
което беше извършил за Израил“ (Съдии 2:10).

Подобно на тяхното състояние се намират евре-
ите след вавилонския плен. Те не познават зако-
на, но жадуват за Божието слово, затова, когато се 

връщат в Ерусалим, жадно слушат това Слово и 
неговото тълкуване. Той им въздейства много сил-
но. В Библията пише: „Целият народ плачеше като 
чу думите на закона“ (Неемия 8:9Б). Те плачат от 
радост и умиление, но може би и от мъка, че са 
пропуснали толкова години, в които са живеели, 
без да познават Божието слово. „Тогава (Ездра) 
им каза: (…) не скърбете, защото да се радвате в 
Господа е вашата сила“ (Неемия 8:10). И четем, 
че народът „направи голямо увеселение, защото 
бяха разбрали думите, които им бяха известени“ 
(Неемия 8:12). С други думи, те се радват, защото 
научават Божието слово и разбират Божията воля.

Божиите думи са като песен. Те веселят сърцето 
ни и хранят душите ни. Дават ни надежда и упо-
вание. Както пророк Еремия (15:16) казва: „Тво-
ето слово ми беше радост и веселие на сърцето.“ 

Но евреите не се задоволяват само да чуят и раз-
берат словото и да се веселят. Те започват да го 
прилагат. Първо изпращат дялове на тези, които 
нямат приготвено. След това научават, че според 
закона трябва да празнуват празника шатрора-
зпъване. Те веднага го отпразнуват.

Словото ги изобличава, затова те се покайват 
„с пост, облечени във вретище и пръст“. Изпо-
вядват греховете си и се отделят от чужденците 
(9:1,2). Те правят нещо много трудно – тези, 
които са взели жени чужденки, ги оставят. Така 
постепенно, щом научават нещо от закона, те 
веднага започват да го прилагат.

Това е много насърчителен пример за нас днес. 
Нека новата учебна година да ни донесе много 
радост и веселие в изучаването на Божието сло-
во. Но и със същата радост и удоволствие да го 
живеем. Да го изпълняваме, като веднага прила-
гаме в живота си това, което ще научим от изуча-
ването на Божието слово. То да бъде „светилник 
на нозете ни и виделина на пътеката ни.“ ЦМ

Живейте го

Последната църква, която посети-
хме, беше в гр. Ефес. В Откровение тя 
е първата от седемте църкви, до които 
апостол Йоан пише писма, но в нашия 
маршрут беше последна. Оказа се, че 
това е най-запазеното място от всички 
посетени. Разкопан и възстановен е 
почти цял град в пълната му пищност 
и великолепие. Има дори части, които 
сякаш са годни за обитаване. 

Ефес е бил най-голям град, приста-
нище и столица на римската провин-
ция Йония в Мала Азия. Главната 
улица е забележителна. Дълга някол-
ко километра, широка 11 м. Цялата е 
застлана с грамадни мраморни пло-
чи. От двете страни на улицата са 
били магазините. Днес почти цялата 
главна улица е възстановена заедно 
с много постройки, голяма част от 
библиотеката, агората – главния пло-
щад, използван за срещи, пазар,  раз-

исквания. Театърът е побирал 25 000 
души. Ефес е градът, в който са рес-
таврирани най-много обекти. Не ни 
стигна времето да разгледаме всичко. 
Много мрамор е бил вложен в този 
град. Чудя се как конете и колесни-
ците не са се плъзгали. Навсякъде 
от развалините стърчат мраморни 
плочи, колони, чудесно изработени 
фрагменти и детайли от разрушени-
те сгради. Реставрационните работи 
продължават и до днес съвместно с 
Италианската академия на науките. 
Нали е бил римски град. Докато се 
разхождахме из Ефес, градът много 
ми напомняше красивите Вавилон 
и Ниневия. Храмът на богинята Ар-
темида (гръцкото ѝ име), или Диана 
(нейното латинско име), е едно от се-
демте чудеса на света. Изграден със 
130 великолепно изваяни колони от 
чист бял мрамор. В това капище на 
Артемида (Диана) се съхранявали 
несметни богатства и много гръцки и 
римски произведения на изкуството. 

Тук се е намирал прочутият черен 
камък с образа на Артемида, за който 
ефесяните казвали, че е паднал от небе-
то, както четем в Деяния на апостолите 
19:35. Тук са намирали закрила всяка-
къв вид престъпници. От продажбата на 
изображения на богинята и на храма ѝ 
се е развивала процъфтяваща търговия. 
След посещението на апостол Павел в 
Ефес много хора станали християни, 
след което оставили езичеството. Това 
се отразило зле на занаятчиите и тър-
говците на тези фигурки. Това е причи-
ната жителите на Ефес да започнат да 
викат „Велика е Ефеската Диана“, кое-
то налага намесата на градския писар, 
за да въдвори ред (Деян. 19:24-36). Тук 
апостол Павел преживява нещо, което 
описва като „борба със зверове в Ефес“ 
(I Коринтяни 15:32).

Апостол Павел пре-
бивава 3 години в Ефес 
(Деян. 20:31). Той го 
превръща в център за 
евангелизиране на то-
гавашната провинция 
Азия. Оттук той пише 
посланието си до Корин-
тяните (I Кор. 16:8,9).

В Ефес са работили 
Павловите съработници 
Акила и Прискила, Ти-
хик и Тимотей. Апос-
тол Йоан е прекарал тук 
последните години от 
живота си, написвайки 
евангелието и послания-
та си. След заточението 
на о. Патмос, където 
написва Откровението, 
апостол Йоан се завръ-
ща в Ефес и умира тук в 
дълбока старост.

Днес градът е необи-
таем. Встрани от стария 
град се намира малкото 
селце Селчук. Няма 

нито един християнин. Евангелията 
и посланията до ефесяните няма от 
кого да се четат тук. Изпълнени са ду-
мите от Откровение 2:5 „Ще вдигна 
светилника ти, ако не се покаеш.“

Вървяхме с вълнение по главната 
улица и в ушите ми сякаш отекваше 
шумът на древните колесници. Раз-
хождахме се из този възстановен дре-
вен град и обстановката ми подейства 
така, сякаш се върнах назад във вре-
мето. Когато седнахме в напълно въз-
становения древен театър, сякаш чух 
тълпата да крещи: „Велика е ефеската 
Диана“. 

Те отхвърлиха благовестието и по-
лучиха заслуженото. Днес там няма 
нито един християнин, но по света те 
са хиляди и милиони, а от последова-
телите на езическата богиня няма и 
помен!
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