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Вярно е това слово и

заслужава пълно приемане,

че Христос Исус дойде на 

света да спаси грешните, 

от които главният съм аз.
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На 1876 лѣто 20-и Април, вторника 
привечер, сахата по 9 избухна воста-
нието. На часа са убиха двама Турци 
от потурджиете и двама пятници (?) 
и една була. Войводата беше Георги 
Бенковски, той беше коприщенин, 
но ся не явяваше, че е коприщенин. 
Неговото право име беше Гаврил 
Беньов. Востанието трая до Април  
30-и. В атака (?) ни разбиха турския 
аскер. Които бяха в селото ся преда-
духа, а които беха по къра после една 
неделя са предаваха.

1876. Записвам що ми се изгубило въ 
времето по востанието. От л.тур. 104 

(…) от каса тефтер № 1, стран.19 (…)
Имах 2 пушки пруски чифтета, 1 

леворвер, които беше ми ги испрати-
ли Димитър …(?)

и Петър Тодорин дадени от 
Цариград. Едната ми зима войво-
дата Соколов, та я даде на Иван 
Хорчов. Кугато ся уби … в талигата 

при Каракатовата воденица и 
тугази с моята пушка ся поте-
гли с чета да разбива Стрелча. 
Другата ми пушка … в раз-
биването ни от турския аскер 
бегахме с бако Власаки Х 
Кирилов и сос Павел Х Си- 
монов в Поибренската мера, 
Горекиньовата Осоя. След по- 
тушаването азе скрих на къра 
пушката и леворвера и после 
ги дирих. Не можах да ги 
намера тия 2 пушки и левор-
вера – бяха ми за 14 л. тур. …

Така нищо не може да спре и Божия 
план за обновяването на света, за 
Новото Творение, за идването на 
Божието царство на земята! Дори и да 
ни се вижда, че се бави, Царят на царе-
те следва Своя неумолим път към тази 
цел. Този път Господ Исус предприе-
ма малко преди 2000 години  и ние 
знаем за Неговата битка с каменните 
сърца на еврейски-
те водачи зад сте-
ните на Ерусалим 
и за решителния 
бой извън стени-
те на Ерусалим, 
чрез смъртта 
на Кръста зара-
ди нашето изкупление. Битка, коя-
то спечелва  още тогава, за да можем 
ние днес заедно с милиони по света 
да честваме Входа ГОСПОДЕН, да Го 
посрещнем и следваме с тържестве-
ни възгласи: „Осанна! Благословен, 
Който идва в името Господне!“. 

Но нека си спомним една малка под-
робност. Още тогава близо до вратите 
на древния Ерусалим, във Витфагия, 
при Елеонския хълм Господ Исус 
издава заповед:

– Идете в селото, което е насреща 
ви, и веднага ще намерите върза-
на ослица и осле с нея; отвържете 
ги и Ми ги докарайте. И ако някой 
ви каже нещо, отговорете: На 
Господа трябват… (Мат 21: 2-3).

Исус изрича тази заповед така, как-
то един военачалник би реквизирал 
всяко частно превозно средство във 
време на война, ако то е необходимо 
за успешното провеждане на военна 
операция.  Той ще дойде и ще вле-
зе в Ерусалим с абсолютното съзна-
ние на Цар. И ще предизвика едно 
голямо множество от хора да Го при-
емат като цар. А в древната юдейска 
традиция при тържествени шествия 

царе и царски синове са яздили не 
на коне, а на магарета. И пророк 
Захария очаква подобно шествие 
във времето на Месията.

Учениците се подчиняват на запо-
ведта, без да задават никакви въпро-
си. Някой би казал, че Учителят сво-
еволно присвоява чужда собстве-
ност. Но те все повече усещат, че 

Исус действа винаги според закон-
ността на Божията правда и спо-
ред законите на Царството, за което 
говори с неотразима власт. 

(Питам се, какво от това, което 
притежаваме, бихме дали, ако зна-
ем, че то ще послужи на Господа за 
Божието царство?) 

Затова е време да си зададем и такъв 
въпрос: Как участваме в днешно вре-
ме в празника на Цветница? Като кра-
сива традиция, като религиозен теа-
тър, като още един повод да си сложим 
новите дрехи? Дали множествата, 
които посрещат Исус като Месия,  не 
са били излъгани? Дали не са били 
обхванати от прибързан религиозен 
ентусиазъм? Някои мислят, че същите 
тези ще викат по-късно: „Разпни го!”. 
Аз мисля, че онези, които са притис-
кали Пилат да осъди на смърт Исус, 
са били други хора. Няма как душа-
та ти да бъде обхваната от властта на 
Христовата царственост и след това 
лесно да Му измени. 

Приятели, ние имаме от годи-
ни възможност да вървим и пред 
Господа, и след Него. Не свикнахме 
ли твърде много с привилегията да го 

посрещаме в нашите храмове,  неде-
ля след неделя, празник след праз-
ник, Цветница след Цветница…? 
Дали е  завладял в дълбочина  наши-
те сърца и дали  сме направили от тях 
олтар и трон за Него…?

А ако има някой, който усеща, че 
Господ Исус върви право към сте-
ните на неговото сърце, нека не  

бяга от този завладя-
ващ Вход Господен. 
Приятелю, това е 
най-прекрасното 
нещо, което може 
да ти се случи! 
Защото така ста- 
ваш съучастник 

на Божия план не само за промяна 
на твоя живот, но и за промяна на 
целия свят.

Идва ред на следващия въпрос – 
дали сме готови да продължим с Него 
към стените на Ерусалим. Дали сме 
готови да продължим с Него към сте-
ните на един студен и надменен свят, 
който мисли, че Той е мъртъв. 

Със сигурност Господ Исус не вър-
ви към този свят, за да бъде разпнат 
втори път. Със сигурност Той не иска 
да бъдем разпнати ние. Но очаква, 
като вървим с Него, да носим клон-
чета свежест, цветя на радост, ухание 
на пролет на този свят. Това, разби-
ра се, е подвиг в свят на толкова грях, 
страдания и мъка. Това е подвижни-
чество, на което сме призовани. Ако 
сме осъзнали привилегията да при-
дружаваме Господа на силите в този 
свят с всичките му предизвикател-
ства, Той е обещал, че ще ни даде сила 
да устоим в този поход,  и ще  влезем 
с Него в Новия свят, който се нари-
ча  Новият Ерусалим. Нека влезем в 
Новия Ерусалим  в името Господне!

П-р Данаил ИГНАТОВ

ВОСТАНИЕТО
Прочит на спомен по ръкопис 

на Хаджи Стоян Багрянов

Тази година църковният кален-
дар показва едно интересно 
съвпадение. Докато Източната 
църква празнува Благовещение, 
Западната отбелязва Разпети 
петък. Това са точно двете 
събития, които отразяват нача-
лото и края на земния живот на 
Христос. Вероятно това може 
да ни помогне, вместо да се 
съсредоточаваме върху бого-
словското съдържание на едно 
от тях (само по себе си полезно 
и напълно легитимно упражне-
ние), да видим цялото в него-
вата пълнота. Разбира се, него-
вото послание също не е нищо 
удивително ново – както каз-
ва известната, стара, евангел-
ска песен, това е „чудната ста-
ра повест”, че Исус Христос се 
роди, живя и умря (и възкръс-
на) за нашето спасение. Но рам-
кирайки, и по този начин един 
вид подчертавайки, цялото зем-
но съществуване на Спасителя, 
Благовещение и Разпети петък 
ни приканват да го видим като 
цялостна история – при това 
не история, случила се няко-
га отдавна с някой друг, а като 
нашата собствена история. 
Понеже „Исус Христос дой-
де да спаси грешните, от кои-
то главният съм аз” (I Тим. 
1:15), тези два момента ограж-
дат (поне потенциално) исто-
рията на моето собствено спа-
сение. Ние сме приканени да 
влезем в историята, един вид 
да я „приватизираме”, така че 
това, което се е случило някога, 
да има пряко отношение към 
нас сега. Това не е интелекту-
ално упражнение, а разтърсва-
ща опитност, която радикално 
променя целия живот на чове-
ка – и това е било характерно-
то свидетелство на християн-
ството от самото му начало. 
Населили веднъж историята на 
Христос, получили спасението, 
което Той носи, нищо повече не 
изглежда същото. Без значение 
дали празнуваме Благовещение 
или Разпети петък „...най-хуба-
вото от всичко е, че Бог е с нас” 
(Дж. Уесли).

Радостин МАРЧЕВ

БЛАГОСЛОВЕН, КОЙТО 
ИДВА В ИМЕТО ГОСПОДНЕРЕДАКЦИОННА

Смятам за естествено  фокусът 
на априлския брой на “Зорница” 
тази година да  бъде отнесен 
към празника Цветница (на 24 
април) и към събитията, свър-
зани със влизането на Господ 
Исус в Ерусалим. Естествено 
Цветница се свързва с разцве-
та на пролетта. Зимата като че 
ли се колебае  да си отиде, но 
виждаме – пролетта е вече тук и 
нищо не може да я спре!

Позволих си да предложа на нашите читатели този кратък и на мес-
та нечетлив спомен на Хаджи Стоян Багрянов за Априлското въстание 
в Панагюрския край. Очевидно в него няма никаква морална оценка или  
духовен елемент, какъвто бихме очаквали от един вярващ християнин. Все 
пак смятам, че от тази простота и краткост на описанието пролича-
ва (типично протестантско) желание за точно и истинно предаване на  
фактите (и отчет на пари),  без опит за украсяването им и без опит за  
себеизтъкване. Като че и авторът иска да ни каже със смирение: „Да, 
така беше, не беше много славно, направихме, каквото смятахме за спра-
ведливо за спасението на народа ни, със свои сили. Друг ще ни съди“.

П-р Данаил ИГНАТОВ



През изминалия месец март се проведоха поред-
ните издания на две национални състезания, свър-
зани с Библията под наслов: „В ръката Му имаше 
книга...“, организирани от  „Скрипчър Юниън”, 
България – шестото издание за юноши и второ-
то за студенти. Състезанието за юноши се прове-
де на 19 март в гр. Асеновград. В него взеха учас-
тие 23 отбора от 12 града в страната – Пловдив, 
Асеновград, Вършец, Ямбол, Стара Загора, Ловеч, 
Бургас, Варна, Сливен, Раднево, Поморие и София. 
За втора поредна година в състезанието вземат 
участие и юноши от Белград. Състезателите бяха 
общо 135. Те бяха придружени от своите треньо-
ри. За журито в състав Момчил Петров, Станка 
Владева и Костадин Владев бе много трудно да 
отсъжда спорните ситуации и да преценява кой 

отбор е по-добре подготвен. В четири различни по 
регламент кръга отборите демонстрираха изклю-
чителна грамотност върху познаването на библей-
ските текстове.  За втора поредна година  победи-
ли станаха участниците от отбор „Леви“ – Вяра 
Желева, Любов Желева, Екатерина Зарева и Верен 
Дамянов, които са представители на три различни 
града – Асеновград, Ракитово и София. Екипът, 
който се труди върху тазгодишното съдържание на 
въпросите, беше в състав – Десислава Тодорова, 
Петя Зарева, Ели Куличева, Станка Владева, 
Мирослав Маринов, Момчил Петров. 

Второто  състезание за познаване и разбиране на 
Библията за студенти се проведе на 26 март и в про-
веждането му „Скрипчър Юниън”-България си пар-
тнира с Български християнски студентски съюз 

(БХСС), чийто представители в случая имат основ-
на роля в организацията. Следвайки наложената от 
юношеското състезание традиция, всяко състезание 
да се провежда в града и, ако е възможно, в църквата 
на отбора победител от предходната година, второ-
то студентско състезание се проведе в гр. Пловдив, 
в „Евангелска църква на вяра“, откъдето са мина-
логодишните победители – отбор „Емануил“. Тази 
църква е доказала през годините добрата си шко-
ла по отношение на познаването на Библията. Те 
са победителите от първото издание на юношеско-
то състезание, а вече и от първото издание на сту-
дентското състезание. Тази година при студенти-
те „силите на знанията“ си премериха 10 отбора от 
страната, общо 43 състезатели от Пловдив, Сливен, 
София, Благоевград, Дупница, Добрич, Карнобат, 
Бургас.  След емоционална и много напрегната над-
превара първото място бе спечелено от отбор „Ново 
поколение – Другото ниво 2“ от София. Само на 
една точка след тях абсолютно достойно се наре-
ди отбор „Фануил“ от Сливен. Екипът, който напи-
са въпросите в тазгодишното студентско състеза-
ние, беше в състав: Мария Делчева, Магдалина 
Койчева, Гроздан Стоевски, Петър Рашев, Крейг 
Уайрънс, Константин Владев, Чавдар Хаджиев, а 
жури бяха Венцислав Стойков, Крейг Уайрънс и 
Станка Владева. Софтуерът и за двете състезания 
написа Николай Гоговски. 

Основните цели на състезанията, които си 
поставят организаторите, са да събудят инте-
рес към Божието слово сред младежите и да се 
опитат да обединят юношите и студентите около 
него, за да разберат те, че всички различия, които 
имаме като хора, не са достатъчни, за да ни раз-
делят, защото Този, Който ни обединява, е много 
по-голям от всичко, което ни разделя. Стремежът 
на организаторите е младежите да живеят по-
единни и подкрепящи се в молитва и служение, 
работейки за Божието царство в страната ни. ◙

Да бъдеш или да не бъдеш – това е въпросът!
Словата ми издигат се нагоре, 
а мислите ми си остават долу
– слова без съпровод от мисли
не ще достигат нивга небосвода.
Цитатите и строфите на Уилям Шекспир, най-вели-

кия английски автор, отдавна са станали неразделна 
част от англоезичната, а и от световната култура. Но 
много неща относно живота на този човек и неговите 
убеждения остават неизвестни. Дори датата на смър-
тта му не е напълно сигурна, макар че между исто-
риците има общо съгласие за 23 април 1616 г. Това 
означава, че гениалният поет и драматург умира мал-
ко преди да навърши 52 години. Той е бил кръстен на 
26 април 1564 г., вероятно няколко дена след ражда-
нето си в Стратфорд на Ейвън. Произходът му е от 
разрастващата се средна класа  в Англия – баща му 
е заможен производител и търговец на кожени изде-
лия, а майка му е дъщеря на богат селянин.

Дали Шекспир е бил християнин? Изглежда съмни-
телно, поради някои епизоди от неговия живот. Все пак, 
около месец преди смъртта си, той пише завещание, 
което завършва със следните думи: “Аз предавам душа-
та си в ръцете на Бога, моя Създател, като се надявам и 
твърдо вярвам, че само чрез заслугите на Исус Христос, 
моя Спасител, ще стана съпричастен на вечния живот”.

Също така той съчинява епитафията за надгробния 
си камък:

Приятелю добър, на Исуса уповавай,
праха, заключен тук, напразно не смущавай –
Блажен да бъде, който тоз камък не отлости,
проклет – който помести изтлелите ми кости.

Изглежда, че Шекспир е бил посветен член на 
Англиканската църква. Макар че не е написал нито 
една пиеса на библейска тема, най-често цити-
раните книги в творчеството му са Библията и 
Общият молитвеник1 (Book of Common Prayer). 
Той се позовава пряко или прави алюзия за откъ-
си от поне 42 книги от Свещеното Писание и охот-
но заимства изрази от сутрешни и вечерни молитви, 
поместени в Молитвеника. Най-много препратки в 
Шекспировите произведения има към Евангелието 
от Матей и към Псалмите: съответно 151 и 137 пъти. 

Съществуват спекулации, че библейският превод 
на крал Джеймс I съдържа криптограма2 за името на 
Шекспир (Shakespeare). В него 46-ата дума от начало-
то на Псалом 46 е „треса се“ (shake), а 46-ата дума от 
края е съответно „копие“ (spear). Още по-интересен е 
фактът, че през 1610 г., годината на завършване на пре-
вода, Шекспир е бил на 46 години! Дали това означа-
ва, че Шекспир има принос към този библейски пре-
вод? Такива догадки нямат обаче солидни основания.

Всъщност някои сериозни изследователи твърдят, че 
Шекспир дори не е написал произведенията, излез-
ли под негово име. Повечето от тях посочват неговия 
съвременник Едуард де Виър, граф на Оксфорд, като 
действителния автор, а конкретно пиесата „Хамлет“ 
се приписва на филосо-
фа Френсиз Бейкън. Тези 
критични гласове се аргу-
ментират с явно високо-
то образование и огро-
мната обща култура на 
драматурга, говорещи 

за аристократичен 
произход. Добре из- 
вестно е също, че 
Шекспир се вълну-
вал само от драма-
тизацията на твор-
бите си, но не се 
е интересувал от 
публикуването им 
и не е участвал в 
това. Осемнадесет 
от пиесите биват 
публикувани като 
евтини малки изда-
ния, като авторът 
дори не е получил заплащане от издателствата. Името 
му липсва в счетоводните книжа на театър „Роза“, 
където са поставяни пиесите му.

Каквато и да е историческата истина, Уилям 
Шекспир отнася своите (духовни и житейски) тайни в 
гроба, когато умира преди точно четири столетия. Но 
пък оставя на цялото човечество неувяхващо наслед-
ство от 37 пиеси, 154 сонета и 4 поеми. Те са преведе-
ни почти на всички езици, а пиесите му са най-често 
представяните творби по световните сцени.

Национални състезания за познаване и 
разбиране на Библията „В ръката Му имаше книга…“

Четири века от смъртта на Уилям Шекспир

ХРОНИКА

Екипът от организатори и доброволци на състезанието за юноши, проведено в Асеновград. Снимка: Георги Димитров.

Петдесет участници от цялата страна се събраха 
в Казанлък, за да се включат в третото издание на 
Българския лидерски форум. Събитието се прове-
де в началото на март. То е ежегодно събрание на 
посветени на Христос водачи в различни сфери на 
обществения и църковни живот. Целта на БЛФ е 
да организира достъпни за всеки Христов служи-
тел инициативи за подготовка с участието на най-
добрите български и чуждестранни говорители.

На конференцията тази година имаше представители 
на различни деноминации от единайсет града в страната. 
Събитието е чудесна платформа за сътрудничество и вза-
имно изграждане. Бяха поднесени 20 лекции, обединени 
в три теми: „Ученичество“, „Съветничество“ и „Работа 
сред мюсюлмани“. От българска страна лектори бяха п-р 
Венцислав Стойков, д-р Надя Стойкова, п-р Живко Тончев, 
п-р Трифон Трифонов и п-р Влади Райчинов, а гост-гово-
рители бяха Марк Стърлинг, Глин Харисън и Бет Грув. 

БЛФ е част от Европейския 
лидерски форум – събитие за християни от цяла 
Европа с водеща роля в църквите си, в нецърковни 
служения и в християнски медии. Тази година ЕЛФ 
ще се проведе между 21 и 26 май в град Висла. 

Българските организатори са посветени да поддържат 
ежегодния характер на форума, както и да търсят вари-
анти за разгръщането му в мрежа за обмен на инфор-
мация, взаимна подкрепа и изграждане на служители. 
Следващото издание се замисля за месец март 2017 г. ◙

Среща на Българския лидерски форум в Казанлък ХРОНИКА

Бележка на редакцията 
1. Сборник от канонични молитви  и богослужебни текстове в Англиканската църква, въведен в употреба 
    през 1549 г. и неколкократно ревизиран впоследствие. – Б. пр.
2. Скрито, зашифровано споменаване. – Б. пр.
Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската история; превод с 
допълнения: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

Уилям Шекспир (Източник: uki.vdu.lt)



В традиционните ислямски обще-
ства от Близкия изток и Северна Аф-
рика тече процес, който ще се отрази 
на всички общества в контакт с ком-
пактни маси мюсюлманско население. 
През 1948 г. този процес се катализи-
ра от решението на ООН за възстано-
вяването на държавата Израел върху 
малка площ от територията на стра-
ната през Античността. Макар земите 
да са заселени слабо, арабските съ-
седи реагират бурно и за броени дни 
нападат Израел. Новосформираната 
държава обаче успява да отблъсне на-
шествието и така започва поредица от 
войни за унищожението на Израел.

В първите десетилетия войните се 
водят под знамето на арабския нацио-
нализъм, но постоянните военни ус-
пехи на Израел нанасят дълбоки щети 
върху тази концепция. Освен това 
правителствата на Египет и Йордания 
подписват мирни договори и устано-
вяват дипломатически отношения с 
израелската държава. В тази среда се 
заражда модерният ислямски фунда-
ментализъм, който ще оказва мощно 
влияние върху целия свят. Той се из-
разява в завръщане към буквалното 
учение на Корана и хадисите и пре-
небрегване на натрупаните през веко-
вете навици и умения за умереност и 
съжителство с други култури.

В края на 70-те години на ХХ век в 
шиитски Иран е установен ислямистки 
режим. Същевременно в богатите на пе-
трол сунитски монархии се натрупва ог-
ромно благосъстояние, което позволява 
финансиране на ислямските общности 
в Европа, строеж на внушителни джа-
мии и налагане на враждебното към за-
падното общество салафитско учение. 
В тази среда се зараждат ислямистките 
военизирани групировки. Някои от тях 
като сунитската „Хамас” и шиитската 
„Хизбула” действат главно срещу изра-
елската държава, но извършват терорис-
тични актове и далеч извън пределите 
на Близкия изток. Други като „Ал Кай-
да” са настроени срещу целия западен 
свят. В началото на XXI век се извърш-
ват зрелищни нападения с хиляди жерт-
ви в САЩ, Испания и Великобритания. 
В отговор водени от САЩ коалиции от 
западни страни и съюзници от Близкия 
изток повеждат военни кампании срещу 

режимите, контролиращи логистичната 
база на терористичните мрежи. След 
окупацията на Афганистан се предпри-
ема твърде спорна окупация на Ирак, 
която внася нова енергия във фундамен-
талистката пропагандна теза за западен 
кръстоносен поход срещу исляма.

В началото на второто десетилетие 
на XXI век идва т.нар. Арабска про-
лет – протестно движение на млади-
те срещу автократичните режими в 
техните страни. Тези събития помитат 
управляващите в Тунис, Египет и Ли-
бия, а в Сирия режимът на Башар Асад 
повежда война срещу населението. 
Макар Арабската пролет да започва 
като движение за демокрация и модер-
низация, скоро ислямски фундамен-
талистки групи овладяват навсякъде 
движението за промяна. Така в Тунис 
и Египет се завръщат представители 
на старите автократични режими, а в 
Сирия, Либия и Йемен ислямистки 
групировки унищожават държавност-
та и завладяват територии. В тази сре-
да в Сирия се създава т.нар. Ислямска 
държава с претенциите да бъде новият 
Ислямски халифат. Скоро тя завзема и 
обширни площи в Северен Ирак. 

С разрастването на военните конфли-
кти набира сила и мощен миграционен 
поток. Около една четвърт от населе-
нието на Сирия напуска страната и 
преминава в Турция, Йордания и Ли-
ван. Стотици хиляди хора от Либия по-
емат на лодки и корабчета през Среди-
земно море към островите на Италия. 
Този маршрут привлича и хора от ре-
дица африкански страни като Сомалия, 
Судан и Нигерия (с граждански войни 
от десетилетия), Етиопия и Еритрея (с 
насилнически режими) или ЦАР, Чад и 
Мали (с ужасяваща бедност). Мигрант-
ският поток към Европа придобива 
застрашителни размери, а броят на же-
лаещите да емигрират достига десетки 
милиони.

През лятото на 2015 г. прекаралите 
няколко години в Турция сирийски ми-
гранти масово потеглят към гръцките 
острови в Егейско море. Без да спаз-
ва задълженията си по Дъблинското и 
Шенгенското споразумение, претърпя-
лото унизително поражение в прегово-
рите за дълга  с Европейската комисия 
гръцко правителство товари мигрантите 

на кораби и автобуси и ги стоварва на 
македонската граница, за да продължат 
към Западна Европа. В тази обстановка 
германският канцлер Ангела Меркел 
прави изявление, че Германия ще при-
еме всички желаещи убежище сирийци 
и иракчани, без да има ограничение на 
броя. Това изявление дава стимул на 
безпрецедентен миграционен поток. 
Освен сирийци в потока се включват 
стотици хиляди мигранти от Афганис-
тан, Пакистан, Северна Африка. Раз-
вива се мощна индустрия за трафик на 
хора, чиито обороти достигат милиар-
ди долари. Стотици хиляди семейства, 
родове и общности изпращат млади 
мъже към Германия с надежда по-къс-
но те да изтеглят и близките си.

Кадрите с колони от млади мъже по 
магистралите на Европа пораждат теж-
ки асоциации със събития от миналото. 
Някои държави като Унгария, Чехия, 
Словакия и Полша категорично се про-
тивопоставят на политиката на безкон-
тролно и неограничено приемане на 
мигранти. От друга страна, кадрите на 
удавени в Егейско море деца предиз-
викват вълна от съчувствие в Западна 
Европа. До края на 2015 г. в Европа 
пристигат около милион и половина 
души, значителна част от които не са 
регистрирани и чиято самоличност и 
история не може да се установи. В кон-
текста на тези събития на 13 ноември 
са осъществени серия от терористични 
атаки в Париж, довели до гибелта на 
над 130 души. Част от нападателите са 
граждани на европейски страни с мю-
сюлмански произход, които са се вклю-
чили в армията на Ислямска държава, а 
после са се придвижили незабелязано 
обратно с мигрантския поток. 

В новогодишната нощ в няколко гер-
мански града организирани групи мю-
сюлмански младежи нападат, ограбват 
и извършват блудствени действия и 
изнасилвания на германски жени. След 
като случаите придобиват гласност, се 
оказва, че пострадалите жени са близо 
500. Тези събития, както и несекваща-
та миграционна вълна, водят до засил-
ване на натиска върху европейските 
лидери за промяна на политиката на 
безпрепятствен достъп. Европейската 
комисия води преговори с Турция да 
възпре мигрантския поток в замяна на 

щедро финансиране, осигуряване на 
безвизово пътуване на турските гражда-
ни в Европа и ускоряване преговорите 
за присъединяване на страната към ЕС. 
Редица европейски страни не са съглас-
ни с такъв подход и настояват Европа да 
възстанови със собствени сили изпъл-
нението на правилата за достъп до те-
риторията на европейските държави съ-
гласно договорите от Дъблин и Шенген.

Тази ситуация води до ръст в под-
крепата на антиевропейските партии. 
На местни избори в четири германски 
провинции антиевропейската Алтер-
натива за Германия получава между 
12 и 24% подкрепа. Социологически-
те проучвания във Франция показват, 
че предстоящите президентски избори 
ще бъдат спечелени от кандидатката на 
антиевропейския Национален фронт 
Марин льо Пен. Националистически-
те партии преживяват подем навсякъ-
де. По всичко личи, че Европейският 
съюз е изправен пред най-сериозната 
криза за съществуването си. На този 
фон в Брюксел се осъществяват нови 
терористични нападения, извършени 
от воювали за ИДИЛ белгийци. Заги-
ват десетки, ранени са стотици. 

Европа е изправена пред няколко раз-
лични пътища. Все по-реална изглежда 
перспективата за постепенна ислямиза-
ция на континента. До десетина години 
в някои европейски градове мюсюлма-
ните ще са мнозинство. А доскоро това 
звучеше немислимо. От друга страна, 
голяма част от европейския елит смя-
та, че мюсюлманското население ще 
ускори развиването на мултикултурно 
общество, в което влиянието на тра-
диционните мирогледни системи ще 
отпадне и ще се установят хармонични 
отношения, преодолели исторически-
те противопоставяния. Друг възможен 
път на развитие е затварянето на на-
ционалните държави в собствените им 
граници, разпад на Европейския съюз 
и възраждане на националистическите 
модели на обществено устройство.

Всеки от тези варианти и съчетания-
та помежду им предполага драматич-
ни промени в познатата ни европей-
ската действителност.

П-р Момчил ПЕТРОВ

Настоящата миграционна криза в Европа 
в историческа перспектива (IV част) Следва от бр. 3/2016

Йоан 13:20-34
Желая да спра вашето внимание върху една мал-

ка, мълчалива драма, която се разигра на Тайната 
вечеря и която е описана в Евангелието на Йоана, 
гл.13. В тази драма  участват само двама души – 
Господ Исус Христос и предателят Юда, защото 
останалите ученици не разбраха нищо. Христос 
току-що е измил нозете на учениците си, една по-
стъпка, с която Той им дава урок по смирение, и 
сяда на трапезата с тях. Той е много развълнуван, 
защото знае какво ще последва след тази последна 
Негова вечеря с  учениците му.  Внезапно Той на-
рушава тяхното трапезно мълчание, казвайки: „Ис-
тина, истина ви казвам, един от вас ще ме преда-
де!”.  Думите му падат върху учениците като гръм 
от ясно небе.  Те са в недоумение и се споглеждат 
едни други, а после отправят поглед към Исуса и 
всеки пита: „Да не съм аз, Господи?” Петър по-
шепва на Йоана, който е облегнал глава на Исусо-
вото рамо, да попита Исуса кой е този, който ще го 
предаде. Исус отговаря: „Каквото си намислил да 
правиш, прави го по-скоро”. Юда мълчаливо взема 
залъка, излиза навън в тъмната нощ и отива да из-
пълни това, което е намислил. Никой от седящите 
на трапезата не разбира значението на Христови-
те думи, защото мисли, че Христос е възложил на 
Юда някоя поръчка във връзка с празника.  – Ето 

тази беше кратката драма, която се  разигра между 
Христа и Неговия предател в онази паметна вечер. 
Поуките за нас от тази драма са дълбоки, силни, 
затрогващи тъкмо върху тях искам да помислим.

„Истина, истина ви казвам – един от вас ще ме 
предаде.” Горчиви думи! Изненадващи думи! 
Страшни думи! Забележете, тези думи се отнася-
ха не за фарисеите, които Го мразеха и които де-
нонощно търсеха повод да Го убият. Те се отна-
сяха за учениците Му, дванадесетте най-близки 
Нему хора, които Той бе избрал и които три го-
дини ходеха с Него, слушаха мъдрите Му слова, 
които бяха свидетели на великите Му, божестве-
ни дела. (…) Приятели мои, тези думи на Христа 
ни говорят, че не само Бог работи в този свят, но 
че и Сатана работи. Да помним това! Той работи 
хитро, подмолно, лукаво, дори сред редиците на 
най-близките до Христа хора. Някои верующи се 
заблуждават, като мислят, че те са завинаги за-
страховани против атаките на лукавия, понеже 
са спасени чрез вяра в Христа. Това не е вярно! 
Враговете на Царството Божие не са идвали само  
отвън, но – и отвътре. Исторически факт е, че 
Сатана в своите атаки против църквата е използ-
вал хора, които са претендирали да бъдат Божии 
чада и водачи на църквата, като папи, патриарси 
и владици. Инквизицията, която проля кръвта на 
стотици хиляди мъченици на вярата, беше ръко-

водена от първенците на църквата. Във всички 
области на живота откриваме същия сатанински 
план – предателите да се загнездват помежду 
най-близките хора на жертвата.  (…) 

Позволи да те попитам: Представяш ли често 
сърцето си, ума си, живота си пред всевиждащия 
поглед на Бога? Усвоил ли си този навик да пред-
ставяш сърцето си за проверка пред Него? Когато 
искаме да проверим здравословното състояние 
на тялото си, отиваме при рентгенолога, чийто 
апарат открива скритата болест. Когато искаме да 
открием истинското си душевно състояние, ние 
поставяме себе си под лъчите на Божия поглед. 
Затова, когато си в храма и слушаш словото Бо-
жие, не мисли за другите, но мисли за себе си. (…)

Запитан от Йоана кой е предателят, Исус отгова-
ря: „Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще 
му го дам.” И Той затопи залъка и го подаде на 
Юда. Това действие на Христа бе израз на Негово-
то божествено великодушие. Ние можем само да 
благоговеем, да се поклоним пред това чудно ве-
ликодушие, защото според тогавашния еврейски 
обичай подаден залък означаваше специално вни-
мание, почит, уважение, любов към някого. (…) 
Такава е  Божията  несравнима любов, която не 
оставя никога грешника, но му подава потопения 
залък – израз на милост и готовност за прощение. 

ДА Н Е СЪМ АЗ,  ГОСПОДИПроповед на п-р Васил Зяпков от 
книгата „През огън и пламъци”

(със съкращения)

Следва на 4 стр. .
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През 2011 г. Първа евангелска съ-
борна църква откри на улица “Со-
лунска” 49 в София, в непосредстве-
на близост до сградата си, книжар-
ница-кафе с предизвикателното име 
„Защо не?“. Интериорът и мебелите 
са оформени по специален проект. 
Книжарницата стана едно уютно 
място за срещи. През 2015 г. бе на-
правен пълен ремонт на сутеренната 
част, която се превърна в малка мо-
дерна зала за дискусии. Започнахме 
да организираме различни прояви: 
кинопрожекции, срещи с писатели, 
представяне на книги.  Предварите-
лен опит не ни липсваше. Още преди 
ремонта бяха проведени дискусия 
със семейния консултант Гергина 
Кирякова за любовта между мъжа и 
жената и среща с филмовата звезда 
Ивайло Захариев, а богословът д-р 
Анна Маринова представи книгата 
си „Сърцето в Стария завет“. 

Първият ни гост в обновената 
зала беше Андрей Неделчев, който 
разгледа темата за творчеството на 
Толкин и Луис, за приятелството 
помежду им и за вярата им в Бога. 
Гостуваха ни също писателката Те-
одора Димова, която разкри някои 

християнски идеи в творчеството 
си, и проф. Мони Алмалех, който 
представи възгледа си за Исус като 
обещания Месия, обоснован в кни-
гата му „Библейското магаре“. Сдру-
жение ХАРТА 
организира ма-
лък In memo-
riаm на Пе-
тър Гюзелев 
– прозвучаха 
негови песни, 
изпълнени от 
група Rocking 
Chair, а съ-
пругата му 
сподели скъ-
пи спомени. 
Елица Стой-
нева заедно с група деца представи 
в драматична форма своята книжка 
„Гъбена чорбица”.

Посетителите  на книжарницата 
могат да намерят голямо разнообра-
зие от библии от различни издател-
ства. Продават се произведения на 
добре познати християнски автори 
като Мартин Лутер, Жан Калвин, 
Джон Бънян, Джонатан Едуардс, 
К.С. Луис, Макс Лукадо, п-р Х. Ку-

личев, п-р Симеон Попов, Здравко 
Ненов, а също и нови заглавия. Осо-
бено интересни за читателите са 
„Изповедите“ на Свети Августин, 
„Юдейски древности“ на Йосиф 

Флавий, „100-те 
най-въздействащи 
личности от Биб-
лията“, „Протес-
тантската етика 
и духът на капи-
тализма“ на Макс 
Вебер, детската  
книга „Таралеж 
се жени“ на Яна 
Язова. Редовно 
се снабдяваме с 
книги на издател-

ствата „Нов човек“, „Верен“, „Ди-
намик Консулт“, „Омофор“ и „Ко-
мунитас“. Тук може да намерите и 
вестник „Зорница“.

 Главната цел на Първа евангел-
ска църква е книжарницата да бъде  
място за евангелизация. Лично аз се 
опитвам да осъществявам тази идея, 
като предлагам на външните посети-
тели тематична литература и брошу-
ри и водя разговори с всеки, който се 
интересува от християнството и от 
Бога. Такива посетители се срещат 
в непринудена атмосфера и с други 

членове на църквата и с пастири. В 
понеделник вечер американски пе-
дагози предлагат безплатни курсове 
по английски език, свързани с усво-
яване на познания върху Библията. 
През седмицата пастири към църк-
вата водят библейски групи. Перио-
дично се провеждат срещи на Клуба 
за настолни игри „Катан”. Тук се съ-
бира и Дамски християнски клуб.

Предлагаме картички за всеки по-
вод, богат избор от чай и домашно 
приготвени лакомства. Книжарни-
цата работи и в неделя, след бого-
служение, като дава възможност на 
вярващите да се срещат и общуват.

Румяна ИВАНОВА

„Защо не?“ – книжарница или кафе

Румяна Иванова е журналист с практика в печатни издания, БНР, БНТ и Студио 
865. От пет години води авторска рубрика „Духовен поглед“ по програма „Хо-
ризонт“ на БНР, всяка неделя от 7,15 ч.

З А ВАС
ЖЕНИ

Честността е качество, което започва все по-
рядко да се среща у хората. Преди дадената дума 
е била закон. Хората не са се отмятали от нея.

Според еврейския закон, дадено нещо се е 
приемало за истина, когато са го потвържда-
вали двама или трима свидетели. Сега само 
дадената дума сякаш няма никаква стойност. 
Истинността на думите се потвърждава с под-
пис, със свидетели, понякога и с печат. Много 
често се правят договори пред нотариус, но 
въпреки това хората лесно ги нарушават.

Защо?
Защото не могат да се доверят един на друг, на 

честността си. Шири се твърдението, че липсва 
честност.

А какво е честността?
Според Българския тълковен речник, честен 

значи „който не върши, нито е вършил лошо и 

престъпно деяние“. Да. Според човешките зако-
ни се осъждат деянията, осъждат се постъпки-
те, извършените неща. Но Божиите критерии и 
закони са много по-различни. Божието слово 
ни казва, че Бог вижда и държи сметка за наши-
те мисли, че Той знае нашите чувства. Затова 
Исус каза, че пожеланието е грях, макар че на 
практика няма извършено деяние.

Бог съди за дадено нещо и по мотива, с кой-
то сме го направили. Може една постъпка сама 
по себе си да е добра, но ако е от гордост, за да 
покажем или изтъкнем себе си, а не за Божия сла-
ва? Или за да се облагодетелстваме по някакъв 
начин, да угодим на някого, или за да подроним 
авторитета на някого? Тогава това честност ли е?

Затова Христос казва: „От сърцето произхождат 
зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, 
кражби, лъжесвидетелства, хули“ (Матей 15:19).

Честността е свързана с вършене на правил-
ните, на чисти и добри неща с чисти мотиви, 
произхождащи от чиста съвест.

Честният човек е искрен. Той говори само 
истината, дори тя да е в негова вреда. Както 
казва псалмопевецът: „Mакар да се е клел за 
своя щета, не се отмята“ (Псалм 15:4). Той е 
обективен и безпристрастен, затова е спра-
ведлив и неподкупен. Той винаги говори, но и 

постъпва, отсъжда според истината. При чест-
ността липсват задкулисие и интриги.

Честността е събирателна черта на човешкия 
характер, която включва почти всички доброде-
тели, касаещи нашите мисли, чувства и действия.

Честност и почтеност, добросъвестност и чис-
тосърдечие са синоними.

Честност и чиста съвест са взаимозависими. 
Честността е плод на чиста съвест, която ни дава 
радост, мир, спокойствие. А честността поддър-
жа нашата съвест чиста и неопетнена.

Честност е да признаваме, когато сме сбърка-
ли в нещо, когато сме наскърбили или ощети-
ли някого. Честността е нещо повече – не само 
да признаем и се извиним, но доколкото е въз-
можно и да поправим грешката си. Пример е 
Закхей, който казва, че връща четирикратно на 
този това, с което го е ощетил.

Ако позволим на Светия Дух, Той ще дър-
жи будна нашата съвест и ще ни дава сили да 
живеем честен, угоден на Бога живот.

Нека решим да се стараем при всички 
обстоятелства, без компромис, да постъпва-
ме абсолютно честно, така както би постъпвал 
Христос, ако беше на наше място. 

Цвете КУЛИЧЕВА

Честност

Подаденият залък символизира не-
престанния Божий зов към грешни-
ка за опомняне, за идване на себе си, 
за връщане в дома на Отца.

Как се отнесе Юда към Христовото 
великодушие, към Божия апел? Той 
взе залъка, изяде го, а отхвърли Бо-
жията любов, която му го поднесе. 
(…) И в същия момент, в който Юда 
взе залъка и излезе, Сатана влезе 
в сърцето му, казва Йоан. Ето още 
един акт на тази мълчалива драма. 
В него ние откриваме една житей-
ска истина, един миров закон. Няма 
празно пространство във Всеми-
ра! Не съществуват празни умове 
и празни сърца в този свят!  Ако ти 

изгониш Бога от сърцето си, там ще 
влезе злият дух, защото то не може 
да остане празно! Ако ти потъп-
чеш Божията любов, ще те облада-
ят егоизъм, гордост, користолюбие, 
омраза и завист, защото душата ти 
не може да остане празна! Ако тво-
ят ум не мисли за горните неща, за 
божествените истини, за царството 
Христово, той ще мисли за земни-
те неща, за временните и преходни  
неща, за грубите материални инте-
реси, за нечестното в света, защото 
умът не може да остане празен. (…)

Мълчаливата драма, която се рази-
гра между Христа и Юда на последна-
та вечеря в горницата, се е повтаряла 

през вековете, повтаря се и днес. Като 
изучим историята на християнството, 
виждаме, че едни са Го предавали 
като Юда, други обаче са му служили 
предано и вярно като Петра, Йоана, 
Якова. … И именно защото му бяха 
верни служители, затова днес имаме 
християнството, затова Христовият 
дух на любов и мир и правда е навля-
зъл в много области на живота. Хрис-
тос и днес стои пред нас и ни казва: 
„Един от вас ще Ме предаде!” – Кой 
е той? Ти ли си? Аз ли съм? – Сложи 
ръка на сърцето си и запитай Христа: 
„Да не съм аз, Господи?”

Изпитай ме, Боже, и познай сърцето 
ми, опитай ме и познай мислите ми, 
защото аз не искам да бъда предател, 
но искам да бъда Твой, всякога Твой 
верен и искрен служител в света,    

искам да бъда проводник на любовта 
и добротата Христова в този свят, ис-
кам да бъда  верен Христов свидетел 
пред хората в света. Нали Ти сам си 
казал, Господи: „Бъди верен до смърт 
и ще ти дам венеца на живота!”

Искам да бъда верен Твой последо-
вател. Помогни ми, Господи!

П-р Васил ЗЯПКОВ

На 12 април тази година се на-
вършват 40 години от премина-
ването във Вечността на един от 
съвременните мъченици на христи-
янската вяра – пастир Васил Зя-
пков (1900-1976).
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