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Обиколени от такъв 
голям облак свидетели,  

нека отхвърлим  
всяко бреме и греха,

който лесно ни оплита,  
и с търпение нека 

тичаме на очертаното 
пред нас поприще...
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Повече от 2000 години са минали 
от началото на Христовата църква 
на земята. Това е много дълъг пери-
од, през който църквата е преживя-
ла какво ли не, и през който църква-
та се е променяла и опитвала да оце-
лее през вековете. Атаките, на които е 
била подложена църквата, са идвали 
както отвън, така и отвътре. Самите 
християни много често са забравяли 
самата същност на църквата и нейни-
те основни функции. Именно поради 
това, периодично се е налагало Бог да 
издига движения (като тези на Лутер, 
Калвин, Уесли и др.), които отново и 
отново да припомнят на християните, 
как е изглеждала, и как би трябвало 
да изглежда тяхната общност. 

В тази кратка статия ще се спра само 
на няколко основни момента, които  е 
важно християните да разбираме и 
помним – нашето начало и свидетел-
ствата за това начало в боговдъхнове-
ното писание на Новия завет.

Първото, което смятам че е важно 
да разбираме и помним, е, че църк-
вата не е била замислена като биз-
нес структура. Гръцката дума, коя-
то е преведена „църква“, е εκκλησια. 
Тя произлиза от представката εκ 
(„от, из“) и глагола καλεω („викам“). 
Буквално „църква“ в оригинална-
та си дума εκκλησια означава „изви-
кана“, „призована“. Думата εκκλησια 
още означава „събиране на хора“. 

Днес всичко ни е в „в облака“. 
Писма, документи, снимки и 
какво ли не, всичко витае 
някъде във виртуалното 
въздушно пространство. 
Обясняват ни как отвсякъде 
с един „клик“ можем да достиг-
нем до своя свят. Тази 
нереалистична реал-
ност ни е станала 
толкова близка, че 
даже не се замисляме 
как допреди време това беше 
само в сферата на фантазиите. 

Дали обаче това „заоблачаване“ се 
отнася само за нещата, които „кач-
ваме там горе“? Не се ли веем и ние 
някъде из облаците? Църкви са про-
пити с хваления, насочени към чув-
ствата и опитността на личността. 
Проповеди без приложения в реал-
ния живот въобще не липсват. Някои 
даже си позволяват да твърдят, че то 
и на църква не било необходимо да се 
ходи, защото в „облака“ можело да се 
гледат цели богослужения. Накъде е 
тръгнал нашият християнски свят? 

Няма 
да забравя изненадата си, 

когато започнах да проследявам 
проповядването на един пастир, кой-
то всяка неделя заемаше амвона, само 
с Новия завет в ръка. Дали четеше 
цялата Биб лия не зная, но определено 
предпочита ше да проповядва от вто-
рата ѝ част. 

Слабостта на Църквата днес се крие в 
това, че тя не само не познава Словото, 
но и погрешно тълкува и възприема 
един от девизите на Реформацията – 
Sola Scriptura – „само Писанието“. 

Девизът „само Писанието“ се изди-
га, за да се направи ясно разграни-
чение, че Божието слово обуславя и 

създава църковната тради-
ция, а не обратното. То 

е онова, което фор-
мира заражда нето и 
развити ето на исто-

рията на Изкуплението, 
започната още от първи-

те глави на книгата 
Битие. От него произ-
лиза цялата църковна 

традиция по-късно. Затова 
реформаторите са го обичали, чели и 
проповядвали в пълнота. 

За разлика от съвременния христия-
нин обаче те са осъзнавали, че девизът 
„само Писанието“, не означава „един-
ствено“ Писанието. Затова, въпре-
ки че са проповядвали „целия Божи 
закон“, те са се осланяли и на делото и 
творбите на църковните писатели пре-
ди тях. В коментарите на Жан Калвин 
можем да намерим цитати, както от 
Августин и Йероним, така и от Йоан 
Златоуст, Василий Велики и Григорий 
Назиански.

Писание и традиция
Лесно е да противопоставим 

тези две понятия – Писание и 
традиция, но е изключително 
трудно, ако не и напълно невъз-
можно, да ги мислим отделени 
едно от друго. Достатъчно е да си 
припомним, че в основата на биб-
лейските книги стои устната тра-
диция (традиции) най-напред на 
избрания народ на Израил, а след 
това и на Църквата – този „тре-
ти народ“, в който няма „юдеин, 
нито грък, няма роб, нито свобо-
ден“ (Гал. 3:28).

Предаването (традирането) на 
спомена за мощните Божи дела в 
израилската история или за думи-
те и делата на въплътения Син 
Божи и Неговите апостоли не при-
ключва с първото негово записва-
не или фиксирането на оконча-
телния вариант на една или дру-
га книга. Традицията е средата, 
в която се случва възприемането 
на смисъла и се натрупва живият 
опит от срещата на общността на 
вярващите с живителното Слово 
на живия Бог. По този начин тра-
дицията се явява самият живот на 
общността – начинът, по който 
тази общност вярва и живее. 

Ако това е така, традицията 
няма как да бъде мислена откъс-
нато от действието на Божия Дух. 
Той животвори Тялото Христово 
и е Дарител на дарбите, които са 
дадени за обща полза. Църквата 
не може да вярва и живее, не може 
да пази и опази „вярата, която вед-
нъж завинаги беше предадена на 
светиите“ (Юда 3), без животвор-
ното дихание на Духа. Тази вяра 
трябва непрестанно да бъде пре-
давана на всяко следващо поколе-
ние по всички краища на земята. 

Целият този живот и всичко-
то му многообразие няма как 
да бъдат сведени до един прост 
набор от авторитетни мнения 
по въпроси на вярата и живо-
та. Традицията не е музеен екс-
понат или лабораторен препарат. 
Именно в това е нейното предиз-
викателство. Когато говорим за 
нея, ние се изправяме не просто 
пред миналото, а и пред настоя-
щето и бъдещето. И още нещо, за 
нея не можем да говорим отстра-
ни, защото винаги сме част от нея, 
дори когато не признаваме това.

РЕДАКЦИОННА

Следва на 2 стр. .

Следва на 2 стр. .

В ОБЛАКА
от п-р Станислав Алексиев

П-р Даниел ТОПАЛСКИ

Църквата 
като 
семейство

Реформацията на Църквата през 
ХVІ и ХVІІ век е движение за 
възстановяване на авторитета на 
Господ Исус Христос като един-
ствен глава на Църквата, възстано-
вяване позициите на Божието сло-
во като единствено ръководство на 
вяра и живот и напомня, че според 
това слово човек се спасява само 
чрез вяра по Божия благодат. Тя е 
събитие, което може да се оприли-
чи на буря в застоялото езеро на 
духовния живот в Европа, която 
предизвиква вълнообразно движе-
ние на разпространение по целия 
свят. 

В този вид образност можем да 
впишем по-ясно въпросите, кои-
то пораждат историческото раз-
витие и днешното състояние на 
протестантските и евангелски-
те църкви. Най-главният от тях е 
следният: Загубила ли е силата си 
Реформацията, затихнало ли е ней-
ното отражение в наши дни? Или 
с други думи, ако Реформацията е 
разбудила съзнанието на хората с 
мощен призив за познание на Бога, 
разкрит в Евангелието, дали ехото 
на този призив се чува все още в 
съвременния свят?

Историята на протестантството, 
родено от Реформацията, отчита, 
че само един или два века по-къс-
но от неговата драматична поява 
то се сблъсква с друг вид духовна 
и интелектуална експанзия – тази 

на Просвещението и романтизма 
през ХVІІІ и ХІХ век. Приносът на 
Просвещението за разцвета на нау-
ката и културата на човечеството е 
безспорен. 

Но същевременно повечето от 
неговите главни представители, 
увлечени от успехите на човеш-
кия разум, се опитват да внесат нов 
прочит на Библията и на християн-
ското учение, там където те смя-
тат, че то противоречи на човеш-
ката логика или човешкия опит. 
Подложени на натиска на самоуве-
рен рационализъм и последващия 
го чувствен романтизъм, в църкви-
те се проявяват няколко тенденции 
на развитие. Някои от тях са доста 
обезсърчителни и могат да се опре-
делят като духовен упадък. Видни 
духовни водачи и цели църковни 
общности отстъпват от принципи-
те на Реформацията и възприемат 
в своето богословие, проповед и 
християнски живот много по-либе-
рални и приспособени към свет-
ския дух хуманистични позиции.

Така например поради отхвър-
лянето на Библията като Божие 
откровение и възприемането ѝ като 
човешка литерaтура през ХVІІІ и 
ХІХ век в Женева се осъществя-
ва трансформация, която я превръ-
ща от „бастион на калвинистката 
ортодоксия*“ в т.нар. Просветена 
република. 

Затихва ли ехото 
на Реформацията?

от п-р Данаил ИГНАТОВ

от Георги БОЕВ

Следва на 7 стр. .

* Ортодоксия, ортодоксалност – в широк смисъл означава правоверност, отстояване 
на основополагащите принципи на  изповедта на вярата. Б.а.



В класическия гръцки εκκλησια е 
извиканото с глашатай събрание от 
свободни граждани в гръцкия полис, 
управително народно събрание на сво-
бодната гръцка държава.

Има един текст, който според мен е 
доста добро определение за това, как-
во представлява църквата (събранието 
от вярващи в Исус Христос).

„Павел, с Божията воля призован да 
бъде апостол Исус Христов, и брат 
Состен, до Божията църква (εκκλησια), 
която е в Коринт, до осветените в 
Христа Исуса, призовани (κλητοις) да 
бъдат светии заедно с всички, които 
призовават на всяко място името на 
Исуса Христа, нашия Господ, Който 
е и техен и наш: Благодат и мир да 
бъде на вас от Бога нашия Отец и от 
Господа Исуса Христа“ (I Кор. 1:1-3).

От тези стихове виждаме, че църква-
та всъщност е събрание от хора, които 
са осветени от Исус Христос, принад-
лежат на Бога и са събрани в общ-
ност и чийто единствен Господар 
е Исус Христос. Каква обаче е 
тази общност?

Второто нещо, на което искам 
да се спра е, че ранната църк-
ва е била едно голямо семей-
ство. Езикът, който се използва 
в Новия завет относно църква-
та, е езикът на семейността. Не 
се използва търговска или биз-
нес терминология, не се използ-
ва освен в някои конкретни слу-
чаи и език на субординация, а 
се използва езикът на семей-
ството, чийто глава е Христос. 

Най-разпространеното обръ-
щение към християни напри-
мер е думата „брат“ (αδελφος), 
която в Новия завет се среща 
цели 315 пъти. Друга особено 
разпространена дума за обръ-
щение към вярващите е дума-
та „възлюбени“ (αγαπητος) – 
близо 50 пъти в посланията. Всичко 
това трябва да ни помогне да вникнем 
по-дълбоко във взаимоотношенията 
между първите християни. 

Институционализацията на църква-
та се появява на по-късен етап, както 
и разделението между клир и миряни. 
Думата „клир“ произлиза от гръцката 
дума κληρος, което означава „жребий, 
дял, част, наследство, притежание, 
владение“. Тази дума се среща едва 11 
пъти в Новия завет, най-вече в смисъла 

на хвърлен жребий, един път по отно-
шение на всички християни (Деян. 
26:18) и един път по отношение на 
хора, които са поверени на духовното 
водачество на старейшините в църк-
вата (I Пет. 5:1-3). От гледна точка на 
християнската традиция от по-късни-
те векове, с този термин се търси връз-
ка с рода на Левий, чийто род е избран 
от Бога за свещенически, и те се явяват 
посредници между Бог и останали-
те евреи. Обаче няма нищо по-далеч-
но от духа на новозаветната църква 
от това по-късно разбиране на цър-
ковния ред. Думата мирянин, от дру-
га страна, е свързана с гръцката дума 
λαος („народ“). Очевидно тази дума  се 
е разбирала (и продължава да се раз-
бира) като маса, запълваща състава на 
църквата, и нещо различно от „свеще-
ническата аристокрация“ – клириците. 
Такова разграничение е недопустимо 
от гледна точка на Новия завет, дори 

бих казал, че употребата на тези думи 
би трябвало да са обида за духа, който 
носи ранната църква.

„Вие сте избран род, царско свещен-
ство, свят народ, народ, който Бог при-
доби, за да възвестява превъзходства-
та на Този, Който ви призова от тъмни-
ната в Своята чудесна светлина; вие, 
които някога не бяхте народ, а сега 
сте Божий народ, не бяхте придобили 
милост, а сега сте придобили“ (I Пет. 
2:9-10). 

От гледна точка на Новия завет 
духовни аристократи и духовни пле-
беи няма. Всички християни принад-
лежат към един род, едно семейство.

В Новия завет има три думи, които 
описват водачите на църквата (които 
винаги са няколко в една местна църк-
ва), и трите думи изразяват функция, 
която те изпълняват, а не йерархич-
на система. Тези хора са наречени в 
Новия завет старейшини (πρεσβυτεροι), 
надзорници (επισκοποι) и наставни-
ци (ηγουμενοις). Третата дума се сре-
ща рядко, докато определенията „ста-
рейшини“ и „надзорници“ се появяват 
с доста по-голяма честота. Това не са 
отделни позиции на власт, както е ста-
нало по-късно, а са взаимозаменяеми 
понятия (Тит 1:5-9). Властта, която 
притежават тези църковни лидери, се 
дължи най-вече на духовния им авто-
ритет, на зрелостта им като християни. 

Именно такива хора упълномощават 
(ръкополагат) апостолите в събрани-
ята, на които те самите принадлежат 
и с чието всеобщо одобрение разпо-
лагат. С апостолското ръкоположение 
на такива хора, събранията получават 
гаранция, че ще бъдат поучавани спо-

ред апостолските истини. Днес един-
ствения непогрешим носител на тези 
истини е Библията. Църковното преда-
ние, ако изобщо съществува, не може 
да гарантира, че носи апостолското 
боговдъхновено учение.

Третото нещо, на което искам да се 
спра, е това, какво е представлявал 
църковният живот и как е функцио-
нирала църквата като семейство. „Те 
постоянстваха в поуче ние то на апос-
толите, в общението, в преломяването 

на хляба и в молитвите” (Деян. 2:42). 
„Множеството на повярвалите имаше 
едно сърце и душа“ (Деян. 4:32а). 

Тук виждаме най-важните елемен-
ти или тъкани на църковния живот – 
постоянство в поучението на апосто-
лите, общението (κοινωνια), прело-
мяване на хляба и молитвите. Няма 
да се спирам на всичко описано тук 
поотделно. По-скоро искам да се спра 
върху един от моментите, които сме 
позабравили в XXI век – общението. 
Очевидно ролята на църковните вода-
чи е силно изразена по отношение на 
правилното предаване и обучение в 
евангелските истини. 

Обаче общението между светиите, 
вярващите в Господ Исус Христос е 
нещо, което включва много по-широк 
спектър от хора и дейности. В Новия 
завет се виждат няколко употреби на 
думата κοινωνια („общение“). Тя може 
да означава според контекста общува-
не, сдружение, свързаност, близко вза-
имоотношение, споделяне, участие. 
Всичко това са елементи много харак-
терни за живота в семейството. 

Именно защото са се 
чувствали толкова близ-
ки и дълбоко свързани 
един с друг, християни-
те са били притегателна 
сила за хора, които коп-
неят за именно такива 
искрени, любящи и автен-
тични взаимоотношения. 
Разбира се, Благовестието 
е привличало към Исус 
хората, търсещи смисъл на 
жи вота си, но общени е то е 
било това, което им е пома-
гало да растат и да се про-
менят, и да дават на други, 
това, което те са получили 
безвъзмездно.
След всичко казано дотук, 

бих искал да провокирам 
всеки един от нас отново 
да преосмисли представата, 
която имаме за църквата и 
нашето място в нея. 

Какво е църквата според нас? Място, 
което да ходим през неделните дни? 
Място, където личните ни амбиции 
ни карат да търсим позиция и власт? 
Място, където да прилагаме научено-
то от семинари за бизнес развитие и 
лидерство?

Или църквата е нещо много пове-
че – семейство, в което всички заед-
но се стремим към познание на нашия 
Бог, както и и място, където всеки един 
човек има значение и е добре дошъл. ◙
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Същото се отнася и 
за творбите на Лутер, 
Филип Меланхтон, а по-
късно и Уесли, Муди, Карл Барт и т. н. 
Пастирите и учителите на Църквата 
са познавали нейната традиция. Те не 
са я възприемали наравно с Библията, 
но са зачитали трудовете на хората 
преди тях.

В Посланието към евреите 12 гл. 
сме поканени да се взрем в един друг 
„облак“: „Като сме заобиколени от 
такъв голям облак свидетели, нека 
отхвърлим всяко бреме и греха, кой-
то лесно ни оплита, и нека тичаме с 
издръжливост в поставеното пред нас 
поприще“ (12:1). Авторът ни напом-
ня да не забравяме онези герои на 

вярата, от които 
можем да се въз-
хищаваме и да се 

поучаваме. 
Те са титани, с които 

ни е трудно да се срав-
няваме. Но също така 
са и обикновени хора, 

на които не е чужд нито 
един грях. Въпреки това ние не бива 
да забравяме, че чрез тях Бог е гово-
рил на Църквата Си и днес продължа-
ва да говори. 

Изпадаме в беда тогава, когато 
започнем да изключваме пасажи от 
Библията в нашия ежедневен про-
чит. Тогава тя се превръща в тексто-
ви апарат, подклаждащ очаквания-
та ни за Бога и Неговата воля за нас. 
Превръща се в книга, която може да 
послужи за оправдаване на всяка 
наша постъпка. Но това е само една-
та страна на монетата. Другата край-
ност, в която изпадат някои, е да се 

задоволят единствено с библейския 
текст, без да надзърнат какво са каза-
ли други хора по този повод. Те едва 
ли не твърдят, че християнството е 
започнало с тях самите. 

Авторът на Евреи ни препраща в 
„облака“. Но не ни препоръчва да 
останем там. Той казва: „Като гледаме 
на Исус, Начинателя и Завършителя 
на нашата вяра, който заради пред-
стоящата Му радост издържа кръста, 
като презря срама, и седна отдясно на 
Божия престол... размислете за Този, 
който издържа такава враждебност... 
да не ви дотяга и да не ставате мало-
душни“ (12:2-3). 

На два стълба ни препоръчва той да 
поставим живота и свидетелството 
си. Единият е стълбът на онези, кои-
то са били преди нас. Да ги помним и 
внимателно да избираме кой ще бъде 
нашият титан на вярата. 

Другият е стълбът Господ Исус 
Христос. За да не сме малодушни, 

той ни препоръчва да не спираме да 
се взираме в Него, който единствен 
е Начинател и Завършител на най-
съкровеното в сърцата ни. 

Ако живеем така, няма да витаем из 
облаците и да си създаваме погрешни 
впечатления за това какво е църква, 
вяра, поклонение, общуване, взаимо-
отношения и т. н. Ще сме здраво стъ-
пили на Писанието, в което центърът 
е Христос, и на повереното от пред-
ците ни. Реформацията ни е завещала 
именно това. Да обичаме Писанието, 
да изучаваме Писанието, да живеем 
според Писанието. Но същевременно 
да не забравяме, че не сме единстве-
ните, на които Бог говори. Да знаем, 
че Бог продължава и днес да работи в 
Църквата си. Защото Той е жив и дви-
жи хода на историята и днес. За Своя 
слава и наше вечно добро!

◙

Следва от 1 стр. .

Следва от 1 стр. .Църквата 
като семейство

В ОБЛАКА
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Възгледи за еВтаназията

Проблемът с приемането или отхвърлянето на 
евтаназията е свързан с коренните различия меж-
ду гледните точки на светското общество и на 
Христовата църква. Въпросът се свежда до това, 
какво е страданието и кой е господар на човеш-
кия живот. Тук разглеждаме активната евтаназия.

Страданието е нещо, което съвременният човек 
не може да приеме, нито пък иска да понесе. 
Затова не е изненадващо негодуванието, кое-
то настава, ако хората не могат свободно да взе-
мат решение в определени (екстремни) ситуации 
в живота си, какъвто е случаят със самоволното 
прекратяване на живота. Когато дойдат страда-
нията, тогава животът трябва да бъде прекратен. 
Само живот, свободен от страдание, си струва да 
се живее. Така разсъждават мнозина. 

Страданието обаче е част от този живот. 
Библията ни учи, че животът е пълен със стра-
дание, защото живеем в свят, в който господства 
грехът. В този свят живот без страдание и бол-
ка е илюзия. Неспособността да се справяме с 
болестите, смъртта и страданието не е социален 
феномен само на настоящето.

По-важният въпрос е как да се справяме със 
страданието, когато то дойде. Най-добрият при-
мер за това е Божият Син. Исус Христос дойде 
на този свят и страда. Страданието Му продъл-
жи до края на живота Му. Библейското послание 
е ясно: страданието е част от човешкото същест-
вуване. Но в страданието Бог ни обещава подкре-
па и не оставя хората сами: „Дойдете при Мене 
всички отрудени и обременени и Аз ще ви успо-
коя“ (Матей 11:28); „Ето, Аз съм с вас през всич-
ки дни до свършека на света“ (Матей 28:20).

Според съвременното общество всеки човек 
разполага с живота си и може да прави с него 
каквото пожелае. Да го живее, както иска, да го 
прекъсне, когато реши. Според библейския въз-
глед обаче човек не е господар на живота си. 
Господар на живота е Бог и само Той може да 
решава какво да прави с него. Ние не разпола-
гаме с живота си. Той ни е поверен и ние имаме 
отговорност за него. 

Съвременният човек иска да бъде независим и 
да управлява живота си сам. Външната намеса от 
други хора или от Бога се разглежда като ограни-
чение. Привържениците на активната евтаназия 
настояват за самоопределението като най-висше 
благо, на което всеки човек има право и в края 
на живота си. Независимостта на човека обаче е 
илюзия. Особено в кризисни ситуации. Именно 
в такива ситуации решението идва като резултат 
от въздействието на външни обстоятелства. 

Строго погледнато, това се отнася за целия 
чо вешки живот. От самото си раждане човек е 
поставен в мрежа от разнообразни взаимоотно-
шения и зависимости, които постоянно оказват 
влияние върху посоката на мислите и решения-
та му. За пълна независимост не може да става 
и дума. Християнският поглед върху живота не 
предполага пълна независимост. Животът е дар 
от Бога; веднъж получил този дар, човек трябва 
да действа отговорно. Бог е Творец и Начинател 
на живота: „Твоите ръце ме сътвориха и устрои-
ха. Вразуми ме, и ще се науча на Твоите запове-
ди“ (Пс. 119:73; вж. Пс. 139:13-16). Той също е и 
в края му: „Ти връщаш човека в тлението и каз-
ваш: върнете се, синове човешки!“ (Пс. 90:3; вж. 
Екл. 7:17; Мат. 6:2). 

Бог определя началото и края на живота и те 
могат да бъдат променени по човешка воля само 
против волята на Бога. Разбира се, важно е да 
подчертаем, че човекът в Божиите очи не е безмо-
зъчна марионетка. Той живее самостоятелно, но 
винаги в отговорност пред Бога. И един ден ще 
отговаря за всичко, което е правил. „Всички ще 
застанем пред съдилището на Христос“ (Римл. 
14:10). За християнина животът е посветен на 
Божията цел и на Неговата воля. Свободата е 
правото на съзнателни решения именно в този 
контекст. Активната евтаназия противоречи на 
това разбиране във всяко отношение.

Евтаназията може да бъде преценена и от глед-
на точка на последствията. Тя засяга не само 
човека, решил да се подложи на този акт, а и мно-
го други хора около него. Засяга лекаря, който 
извършва това действие против призванието си 

да се бори срещу смъртта. Засяга и медицинския 
персонал, принуден да подпомага убийство про-
тив библейската забрана и против Хипократовата 
клетва. Засяга и близките, които, от една страна, 
са конфронтирани със страданията на пациента, 
а от друга страна, са обременени с тежкия избор. 

Решението на пациента никога не е напълно 
автономно. Защо той иска да умре? Той ли е гос-
подар на себе си? Изчерпани ли са всички меди-
цински възможности? Дали той не се чувства 
изоставен сам с болката си? Дали не мисли, че 
е товар за близките си? Подобни въпроси често 
са причината пациентите да мислят за евтаназия. 

Решението за активна евтаназия се влияе от 
погрешната представа, че този свят трябва да 
е без страдание, както и от погрешния образ за 
човека като същество, способно да взема реше-
нията си самостоятелно. А това явно противоре-
чи на Библията.

Становището за активната евтаназия зависи от 
отговора на въпроса какво е човекът. Още през 
1947 г. Виктор фон Вайцзекер заявява: „Ако лека-
рят поставя ударение върху временния живот, без 
оглед на това, че той има вечна стойност, тогава 
този живот може да се окаже твърде маловажен, 
че да заслужава унищожение.“ След сблъсъци-
те с престъпленията на медицината през Третия 
райх той достига до извода, че няма вечна стой-
ност без вечния живот. Всички аргументи, почи-
ващи на стойността на този временен свят, без 
да се отчита вечността, се оказват недостатъчни 
срещу активната евтаназия. 

Ще цитирам и думите на Улрих Айбах: „Според 
християнския възглед за богоуподобяването 
човешкото достойнство не се основава на дока-
зани качества, дори не и на това, че човекът е 
над животното. То се корени във факта, че Бог 
е избрал човека да бъде Негов партньор, да има 
специална отговорност за действията си и за тво-
рението, определил го е за вечно общение със 
Себе Си. Човекът става личност поради това, че 
Бог му е придал специална отговорност и пред-
назначение. Те не отпадат, когато човекът не ги 
изпълнява или поради болест, инвалидност или 
друга  неспособност. Специалното Божие обеща-
ние и предназначение за живота на човека оста-
ва дори и при такива обстоятелства. Този живот 
придобива завършеност и предназначение в 
съществуването с Бога в Неговото царство. Тук 
животът се заключава в едно съществуване, кое-
то се състои в богоуподобяване. Всеки човеш-
ки живот копнее за „спасение“ и съвършен-
ство (Рим. 8:18 и I Йоан 3:2). По отношение на 
човешкия живот богоуподобяването е и си оста-
ва трансцендентно.“ 

Активната евтаназия е недопустима от глед-
на точка на Христовото учение и християнския 
възглед за човека като същество, определено 
да живее не само в този свят, но и отвъд него. 
Животът на човека е немислим без Твореца. 
Решението за началото и края на физическия 
живот е изцяло Негово.      ◙

(Продължава в следващия брой.)

СЪВРЕМЕННИ ЕТИЧЕСКИ ВЪПРОСИЕВТАНАЗИяТА 
II част

От юни започнахме рубрика „Съвременни етически въпроси“. Редколегията задава въпроса по какъв начин Божието 
слово ни предоставя стандарти, напътствия или предупреждения по актуални теми от съвремието. Светът е създаден 
точно според намеренията на Бога. Природата е Негово отражение. Човекът е Негов образ. 
В предишни брой п-р Тодоров очерта какви са видовете евтаназия и как през последните десетилетия различни дър-

жави правят опити за легализирането ѝ. Тук публикуваме II част от неговото изследване. 

от п-р Владимир ТОДОРОВ



Евангелието от Йоан се издига като величестве-
на планина сред ландшафта на ранното христи-
янство, съизмерима с един също толкова висок, 
но все пак доста различен връх: писанията на ап. 
Павел. Йоан има много какво да каже за истина-
та и разкрива колко тънко и твърде сложно нещо 
е тя.

„Благодатта и истината, казва апостолът, дой-
доха чрез Исус, Месията.“ Тези думи отекват 
по-нататък в разгръщащото се повествование и 
се превръщат в главна тема, особено щом Йоан 
представя историята на Исус като съдебен про-
цес. Книгата му като цяло всъщност ни кара да 
се питаме: „Исус ли е подложен на съд или исти-
ната?“ Христос провокира Своите съвременници 
чрез дела и думи с явната или неявна заявка, че 
въплъщава и говори истината. 

Но що е истина? Това е въпросът, зададен в 
продължителната кулминация на Евангелието 
от циничния, но разтревожен римски губерна-
тор Пилат Понтийски. Повествованието на Йоан 
е наситено с ирония – пред Пилат, питащ „Що е 
истина?“, стои Исус, Който е самата Истина.

А какво бихме отговорили ние? Както видяхме, 
нашата култура ни предлага два основни отгово-
ра, които в голяма степен опре-
делят културните войни, обезо-
бразили интелектуалния и соци-
алния пейзаж. От едната страна 
са позитивистите, за които исти-
ната е просто твърдение относно 
това, което се случва като факт. 
Тази истина е обективна и чове-
кът, който я разглежда, е просто 
като муха, кацнала на стената и 
наблюдаваща я. 

От друга страна, имаме хора, 
за които цялата истина е субек-
тивна. Всяко твърдение е прос-
то твърдение, изразяващо глед-
ната точка на наблюдателя, и не 
бива да се приема за пряк препис 
на реалността. Ако щете, това е 
разграничението между знание и 
вяра: обективното знание и чис-
то субективната вяра. Резултатът 
е, че твърденията относно Бога 
днес се възприемат не като обек-
тивно знание, а като субективно, 
което сетне се свежда до „може 
да е истина за теб, но за мен не 
е истина“. 

Всяка от тези две позиции, как-
то вече видяхме, съдържа сери-
озни проблеми. На първо място 
трябва да се каже, че развитието 
на физиката през XX век направи много по-труд-
но придържането към старата привидно научна 
обективност. Принципът за неопределеност на 
Хайзенберг ни стряска с предупреждението, че 
наблюдателят, преглеждащ данните, не е прос-
то муха на стената. Всеки път, когато преглежда 
данните, той всъщност ги променя. Претенцията, 
че изказваме нещата такива, каквито са, се оказва 
твърде самонадеяна. 

Осъзнаването на това довежда мнозина до 

субективистичната позиция, която също трудно 
може да бъде защитена.

Това, което откриваме в Евангелието на Йоан, 
се различава коренно, но по тънък начин и от 
двете позиции. Тук откриваме различен кон-
текст и различно призвание. Не е чудно, че Пилат 
Понтийски не успява да го разбере. Ще използ-
вам като илюстрация думите на Бил Клем, една 
от американските културни икони, известен като 
„бащата на бейзболните арбитри“. Той се про-
чул с настояването си, че думата на арбитъра е не 
само последна, но и в известен смисъл – съзида-
телна. При един нашумял случай Клем дълго се 
колебал, преди да назове конкретното хвърляне. 

„Е, добре – попитал най-сетне играчът, – страйк 
ли е или бол*?“ 

„Синко, отвърнал Клем, нищо не е, докато не го 
назова.“ 

Вярата на Клем в силата на думите му може да е 
дразнила играчите по негово време, но идеята, че 
изреченото слово създава нова реалност, е древ-
на и отвежда назад във времето до традицията в 
Израил, до пророците и в крайна сметка до пред-
ставянето на самия Бог. Бог казва и нещата ста-
ват. Небесата са направени от Неговото слово, от 
дъха на устата Му. 

А когато влага слова в устата на Своите проро-
ци, се случва същото – те говорят и започва да се 
осъществява една нова реалност. Между думи и 
реалност съществува много тясна връзка, която 
не може да бъде обхваната от опростеното разла-

гане на обективно и субективно.
И това е едно от нещата, с които се занима-

ва цялото Йоаново евангелие. „В началото бе 
Словото... Всичко чрез Него стана.“ Словото, 
т.е. топлото Божие дихание извиква света към 
съществуване. 

„Словото стана плът и живя между нас.“ 
У всекиго, чиито уши са настроени към еврей-
ските Писания, това заявление извиква в ума не 
само видението на псалмиста за Яхве, създаващ 

небесата и земята чрез Своето могъщо слово, но 
заедно с нея и обещанието в книгата на пр. Исая, 
обрамчващо частта между 40 и 55 глави, че тре-
вата изсъхва, цветът ѝ повяхва, но Божието сло-
во пребъдва за вечни векове (40:8), а след това, 
че както дъждът и снегът падат от небето и про-
извеждат плод, така и Божието слово ще извър-
ши същото – ще произведе кедри и мирта вмес-
то тръни и бодили (55:10–13). Същото могъщо 
Божие слово, чрез което е било създадено всичко, 
ще породи могъщото Божие слово, чрез което ще 
бъде създадено новото творение. Йоан казва това 
чрез самата рамка на своето Евангелие. 

Но в същата рамка между 1 и 20 глави той раз-
казва как Исус бива прославен чрез издигането на 
кръста, което за него е дългоочакваният момент 
на завръщането на Божията слава (друга тема 
от книгата на Исая) и как чрез това Негово про-
славяне цялото това покварено и прогнило старо 
творение е поначало осъдено и отмахнато, за да 
се даде начатък на едно ново творение. 

Йоан внимателно уравновесява отгласите от 
първа глава на Битие в 1 глава със свежите отгла-
си в 20 глава. „В първия ден на седмицата, рано 
сутринта, Мария Магдалина дойде на гроба“; 
„Вечерта в първия ден на тази седмица ученици-
те бяха в горната стая.“ Ето го Словото, отново 
живо и носещо със Себе си именно ново творе-
ние. Бог лично изрича Своето слово и едно ново 
творение се ражда за живот. Като цяло в това се 
състои основното твърдение на евангелиста.

В същата рамка можем да започнем да разбира-
ме какво означава истина за ап. Йоан. Истината не 
е нито гола обективност, нито принизена субек-
тивност. За Йоан истина е това, което се случва, 
когато Бог изрича Своето слово и се ражда една 
нова реалност. 

Дори още повече ‒ подобно на Бил Клем ‒ това 
е една нова реалност, която е слово на отсъжда-
не в положителен смисъл. Божието слово каз-
ва „Не“ на хаоса и „Да“ на творението; „Не“ на 
всичко, което разваля и обезобразява творението 
и „Да“ на всичко, което го избавя и произвежда 
ново творение. 

Това има предвид Исус 
в пасажа, преди Пилат 
да зададе известния си, 
но циничен въпрос. Те 
разговарят за властта на 
царя. Както доста често 
в Йоановото Евангелие 
Исус отговаря не на зада-
дения въпрос, а на въпро-
са, който всъщност стои 
зад него. „Ти цар ли си?“, 
пита Пилат, а Исус му 
отвръща: „За това се 
родих и затова дойдох на 
света, да свидетелст-
вам за истината. Всеки, 
който е от истината, 
слуша Моя глас.“ 

В отговор Пилат остро-
умничи: „Ха, истина... 
Що е истина?“

Връзката между царска 
власт и истина е същест-
вена. За Пилат царство 
е това, което притежа-
ва императорът, а истина 
е нещо, което се създа-
ва от царството на импе-
ратора. Исус явно гово-
ри за нещо различно, за 
нещо, което просто не 

се вмества в Пилатовия свят. Той обаче наисти-
на определя Божието царство и Божията истина 
като взаимосвързани, а именно, Божието царство 
не е статична обективна реалност, която думите 
на Исус просто описват. Божието царство е една 
нова реалност, която нахлува в света на импера-
тора, в света на Каиафа, в света на войни и наси-
лие, на заговори и кроежи. Царството на Исус – 
казва Той – не е от този свят, то не произхожда 
оттук. 

То обаче е за този свят. И начинът, по който се 
ражда то, е именно чрез думите на Словото, ста-
нало плът. Исус свидетелства за него чрез Своите 
думи, чрез Своите дела, в крайна сметка, чрез 
Своята смърт.

от Н. Т. Райт 

Истината и 
новото творение

Текстът е лекция на Н. Т. Райт, изнесена в Християнския университет на Оклахома през април 2014 г. Със значителни съкраще-
ния. В почти пълен обем лекцията е публикувана в електронното списание harta-bg.info. 
Редакция: Тодор ВЕЛЧЕВ, Ивайло АТАНАСОВ. 
* В бейзбола: дали топката е попаднала между коленете и гърдите на съответния играч или не. Б.р. 
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Кръстът в Евангелието според Йоан е едновре-
менно окончателното откровение за Божията сла-
ва, както в книгите на Исая или Езекиил и – пора-
ди тази причина – средството, чрез което Израил 
е изкупен, светът е изкупен, заветът е подно-
вен и преди всичко самото творение е спасено и 
възстановено. 

Живото и умиращо човешко Слово на Бога изри-
ча думите, чрез които е родена Божията крайна 
цел. Лошо или добро място е светът? Той не е 
нищо, докато Бог не го назове. За това се отнася 
цялото Йоаново евангелие – за въплъщението и 
прославянето на Божието Слово, изричащо изку-
пление на новото творение.

Как да разбираме съдебния процес, при който 
самата Истина е поставена на подсъдимата ска-
мейка? Отговора намираме в съчетанието на 18, 
19, 20 и 21 глави. Смъртта на Исус, разбира се, 
оставя у външния наблюдател впечатлението, че 
Пилатовият вид истина е победила. Но читателят 
вече знае, че всъщност Пилат е подложен на съд. 
На съд са подложени също царството на импера-
тора, първосвещениците и тълпите. Грандиозната 
сцена, на която Исус и Пилат се изправят един 
срещу друг и говорят за истина и за власт, всъщ-
ност представлява сблъсъка между Божието цар-
ство и царствата на света. 

Това разбиране ни връща и към книгата на 
Данаил (7 гл.): величествена съдебна сцена, в коя-
то тираничните чудовища на света са най-сетне 
осъдени и „един като човешки 
син“ е реабилитиран да седне 
до „Древния по дни“. Той се е 
възнесъл и сега държи властта. 

Какво заръчва Исус на Мария 
Магдалина да каже на ученици-
те? Че Той се възнася при Отца. 
Истината е победила не в няка-
къв обективен смисъл, който 
наблюдаваме като муха на сте-
ната, а в смисъла, че словото, 
изговорено и изживяно от Исус; 
словото, което Бог Отец е изри-
чал във и чрез Него, сега е роди-
ло ново творение. И Христос 
е неговият законен Господар. 

Истината за новия свят, който Бог започва да 
изгражда, е реабилитирана.

В края на краищата всичко се отнася до творе-
нието, което Бог е създал на първо място. Щом 
светът е създаден от Божието слово, това е гаран-
ция, че светът, в който живеем, не е хаотичен и 
случаен; че да говорим истината е едновремен-
но възможно и желателно. То е част от човеш-
кото призвание. Бог призовава хората да изри-
чат думи, които внасят ред, благодат и живот в 
Неговия свят – както Адам дава имена на живот-
ните в Битие 2 глава. 

Светът обаче е покварен от човешкия грях и от 
враждебните духовни сили. Така всеки опит да 
се каже истината за настоящия свят се натъква на 
проблема, че светът е абсурден и лишен от сми-
съла, който би трябвало да има. Резултатът от гре-
хопадението е не само в греховността на хората, а 
и в разпокъсаността на света. Все едно от излож-
бена зала с класически картини да преминем в 
зала, пълна с картини на Пикасо. Изведнъж всич-
ко изглежда несвързано и различно. И то съпро-
водено от изкривената гледна точка на грешни-
те човеци, които е трябвало да говорят Божията 
истина в света и да създават извори на истина 
в него, но всъщност говорят думи, които внасят 
още повече изкривяване. 

Може да се каже, че целият постмодерен про-
тест срещу надменната модернистична претен-
ция за обективност просто ни връща към преду-

преждението на Писанията 
за помрачения съвет чрез 
думи, лишени от знание 
(Йов 38:2) – говоренето на 
изкривени думи, които сетне 
пораждат нови изкривявания 
в света.

И така, какъв е отговорът? 
Разбира се, той не е да се въз-
държаме от човешки думи, 
а по-дкоро като следваме 
живото Слово, да се научим 
да говорим истината. Като 
казвам „да говорим исти-
ната“, нямам предвид обек-
тивния смисъл на мухата на 

стената, а говорене на думи, които чрез силата на 
Божията любов водят до истина. 

Това е част от основния смисъл на прощалната 
беседа на Исус с Неговите ученици (Йоан 13-17 
глави). Той им обяснява в какво се състои мисия-
та Му. И не се уморява да им повтаря, че чрез дара 
на Светия Дух те са длъжни да продължат също-
то дело. Именно тук е сърцевината на особено-
то предизвикателство на истината. Призванието 
на последователите на Исус е да говорят словата 
с дела и с действени думи, чрез които ще се поя-
ви новото творение, разраствайки се от семето, 
посадено от Него. Те не просто ще описват ново-
то творение, но ще помогнат да се осъществява 
чрез силата на Светия Дух. Ние трябва да бъдем 
свидетели за истината – както за истината на пър-
воначалното красиво, но и развалено от греха 
творение, така и за истината на раждащия се свят. 

Ето защо истината е нещо толкова трудно за 
разбиране. За хора като Пилат тя винаги ще бъде 
загадка. По този начин антитезата между обек-
тивно и субективно е толкова естествена, но и 
същевременно толкова погрешна. 

Ако трябва да кажа истината за света такъв, 
какъвто е, това означава да се позова на нещо, 
което е изопачено и извън фокус. Да изкажа дъл-
боката истина на това ниво би означавало едно-
временно да направя препратка към първоначал-
ното творение, но също да отбележа с прискър-
бие как то се е объркало. 

Има една стара молитва, която използваше моят 
училищен капелан. В нея се иска прошка за онези 
моменти, когато сме проявили „безчестната чест-
ност на истината, предназначена да наранява“. С 
други думи, говорили сме за някого или сме му 
казали неща право в лицето му, които в опреде-
лен смисъл може да са верни, но привличат вни-
манието само към дълбокия недостатък, а не към 
Божието творение зад него. 

И ето къде е тънкостта. За истината в пълнота 
трябва също така да говорим за (и може би чрез 
говоренето си да осъществяваме) новата реал-
ност, новото творение, което предстои. Така, 
откривайки какво има предвид Йоан под „исти-
на”, навярно ще разпознаем, че то не е много 
далеч от това, което той разбира под „любов”.     ◙

Кристиан II, крал на Дания, 
Норвегия и Швеция1, се отличавал 
с толкова жесток нрав, че бил сва-
лен от трона от собствения си народ 
през 1523 г. На съвестта му тежели 
убийствата на датски благородници 
и на един архиепископ. Бруталното 
му управление и кървави изстъп-
ления в Швеция довежда до откъс-
ването на страната. Същевременно 
той допуснал майката на негова-
та холандска любовница да упра-
влява кралската хазна. Но колкото и 
странно да изглежда на пръв поглед, 
безумията му разчистват пътя на 
Реформацията в Дания.

След отстраняването на Кристиан 
II, неговият чичо Фредерик е помо-
лен от датските благородници да 
заеме трона. Тъй като се нужда-
ел от помощ от католиците, той 
им обещава да смаже лутеранство-
то. За Католическата църква било 

от критична важност да се осъ-
дят лутеранските идеи, които 
навлизали свободно през южна-
та граница със Свещената рим-
ска империя2. Водачите на като-
лиците се опасявали, че страната 
ще последва примера на няколко 
германски княжества и ще стане 
протестантска.

От друга страна, селяните се 
намирали в силна стопанска зави-
симост от църквата, която при-
тежавала 40 процента от земя-
та. Те ѝ плащали тежки църков-
ни налози, докато нарастващите 
им духовни потребности остава-
ли неудовлетворени. Нищо чуд-
но, че те слушали с внимание 
проповедите на пристигащите в 
страната реформатори. 

Новият крал Фредерик I не 
спазва обещанието да преслед-
ва и унищожава лутераните. На 
оплакванията на католически-
те епископи той отвръща: „Кралят 
управлява живота и собствеността 
на хората, но не и душите им.“ 

Макар че подпомага събирането на 
църковните налози и закриля като-
лиците от прояви на насилие, той 
позволява на реформатори да зае-
мат свободни църковни длъжнос-
ти. Така Ханс Таусен става първият 
реформатор, който проповядва сво-
бодно в Дания с покровителствено 
писмо от самия крал. 

След смъртта на Фредерик I дат-
ските католици се вдигат на въста-
ние. Принц Кристиан ги побеждава 

и е коронясан за крал под името 
Кристиан III. Католическите епи-
скопи са хвърлени в затвора по 
об винение в бунт срещу държавата. 

Новият крал реформира църквата с 
помощта на лутеранските вода-
чи. Един от тях е Петер (Педер) 
Паладиус, способен цър ко вен 
учител, който обяснявал библей-
ските истини така просто и ясно, 
че и обикновените хора успя-
вали да вникнат в тях. Са мият 
Кристиан III проповядвал рефор-
маторските идеи.

Събранието на щатите (парла-
мент с представителство на раз-
личните съсловия) официално 
отстранява католическите епис-
копи. На 30 октомври 1536 г., 
преди 480 години, нарочен закон 
преразпределя властта между 
църквата и държавата. Дания 
става първата държава в све-
та, приела лутеранството като 
официална религия. Кристиан 
III обещава да назначи нови 
епископи. На следващата годи-
на кралят окончателно прекъс-
ва отношения с Рим, като въз-
лага на Лутеровия съратник 

Йохан Бугенхаген (1485-1558 г.) да 
ръкоположи епископи извън „апос-
толската приемственост“. Така 
Петер Паладиус става епископ на 
Зеландия3 и примас на Датската 
църква. Същевременно той препо-
дава богословие в Копенхагенския 
университет, превежда произведе-
ния на Лутер и взема участие в пър-
вия пълен превод на Библията на 
датски.            ◙

Лутеранството става 
официална религия в Дания

Илюстрация:  Петер Паладиус (1503-1560 г.), първи примас 
на Лутеранската  църква в Дания  (източник: Wikipedia)

превод с допълнения:
 Тодор ВЕЛЧЕВ

Бележка на редакцията 
Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската история. 
1 В рамките на т.нар. „Калмарска уния“ (1397-1523 г.), според която всяка страна запазвала известен 

суверенитет, но вътрешната и външната политика били поверени на общия монарх.
2 Средновековна империя, водеща началото си от Карл Велики и обединяваща княжества и кралства 

в Централна Европа.
3 Най-големият и гъсто населен датски остров, на който се намира и столицата Копенхаген.
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Когато Бог реши преди Потопа да 
погуби человеците и искаше да изба-
ви няколко души от тях, Той не запо-
вяда на някой княз, който имаше мно-
го человеци и войски на свое разпо-
ложение, да направи ковчега, но на 
слабия Ной, който измъчваше душа-
та си между нечестивите человеци. 
Ние с нашата мъдрост щяхме да избе-
рем някой цар, който да може лесно 
да свърши ковчега, но Бог избра един 
прост и слаб человек, който с години 
се мъчи, доде да го свърши. 

След време настана голям глад, от 
който можеха да измрат множество 
народ и добитък по цели области. За 
да не измрат всичките, Бог определи 
един человек, който да промисли как-
ви средства да се употребят за това 
дело. Кого избра Бог за тази работа? 
Яков ли, Фараона ли или някой княз? 
Не. Той избра Йосиф, най-малкият 
син на Яков – един беден роб, който 
беше лежал много време в египетски 
тъмници. Бог избра последния чело-
век, когото ние щяхме да изберем. 

Евреите бяха в робство у Египет, ето 
бяха угнетявани по всякакъв начин. 
Те извикаха към Бога и Бог реши да 
ги избави от угнетителите им. Но 
кого избра Той за това важно дело? 
Един овчар. Бог не избра някой про-
чут вития, който да може изкусно да 

придума Фараона да пусне израиле-
вите люде и още да убеди людете да 
тръгнат подир него. Но Той избра 
Мойсей, който не беше „благочестив, 
нито от вчера, нито от завчера“, но бе 
„тежкоуст и тежкоезичен“. Наистина, 
Мойсей беше изучил мъдростта еги-
петска и 40 години преди призвание-
то му от Бога той се помъчи да сто-
ри нещо за народа си, като мислеше, 
че той ще може да го избави. Но Бог 
не намери за добро тогава да помага 
на Мойсей и затова го прати в гората 
да пасе овци за 40 години. След това 
Мойсей беше много смирен человек 

и когато Бог го повика и му заповяда 
да отиде да изведе Израил из Египет, 
той отговори: „Кой съм аз да ида при 
Фараона и да изведа синовете изра-
илеви из Египет?“ Той се извиняваше 
пред Бога, като казваше, че е прост 
и некрасноречив. Но Бог му заповя-
да да върви на делото. Да, Бог изба-
ви израилевите люде чрез един овчар. 

Друг път евреите се биеха с филис-
тимците, между които имаше едри и 
силни исполини. Евреите много бяха 
се уплашили и не знаеха какво да пра-
вят. Един филистимец на име Голиат 
излизаше всеки ден да хули и да 
заплашва. Но между израилевите пол-
кове нямаше ни един, който да излезе 
срещу този филистимец. Случи се, че 
един млад овчар отиде в израилевия 
стан да посети братята си. Той видя 
Голиат и чу хулите му. И се реши да 
излезе да се бие с него. Но братята му 
и другите войници му се присмиваха. 

Той отиде при царя, за да му иска 
позволение да отиде да погуби 
филистимеца, но и царят се двоуми 

за способността му. Израилтяните не 
щяха да изберат онова овчарче, кое-
то Бог беше избрал. И така Бог посра-
ми силните – всичките военачалници 
израилеви и филистимски – чрез сла-
бия Давид и прослави своето си име. 

Человеците съгрешиха и изложи-
ха себе си на вечно погубление. Бог 
от голямата си любов се реши да им 
прати Спасител. Каква девица избра 
Той, за да роди този Спасител, Синът 
Божий? Той не избра някоя княгиня 
или друга някоя богатска дъщеря, спо-
ред както человеческата мъдрост би 
очаквала, но избра една сирота, коя-

то бе обручена на един дърводелец. 
Този Спасител дойде в света и почна 
да върши великото дело за избавле-
нието на человеците. Той имаше нуж-
да от служители, които да идат по све-
та и да проповядват спасителното му 
благовестие. За това важно дело Той 
не избра нито държавни мъже, нито 
военачалници, нито учени и прочу-
ти философи, но избра прости риба-
ри. Чрез такива человеци Той избра 
да победи света. 

Без да привеждаме повече фактове 
върху този предмет, ще кажем, че Бог 
извършва важни дела въобще чрез 
слаби средства. По този начин посра-
мява силните и горделивите. Това е 
било и бива тъй особно в разпростра-
нението на Царството Божие. 

Наистина Бог е употребявал в служ-
бата си и някои силни мъже. Някои 

от главните разпространители на 
Царството Христово са били учени и 
мъдри человеци. Никой не отказва, че 
апостол Павел е бил един от най-уче-
ните и най-способните евреи на оно-
ва време. Но Бог не е пращал таки-
ва человеци на служба, преди да ги 
направи слаби – т.е. преди да ги сми-
ри и да ги направи да усещат, че без 
негова помощ не могат да вършат 
нищо важно и добро. Мойсей беше 
учен и способен мъж и желаеше да 
избави народа си, но Бог не го пра-
ти на това важно дело, преди да го 
направи да усеща, че е слаб и че от 
само-себе си не може да стори нищо 
за Израил. Павел беше човек учен и 
даровит, но Бог го прати да проповяд-
ва едва след като го направи да раз-
бере, че светската мъдрост е безумс-
тво пред Бога. Тъй е бивало и с други, 
чрез които Бог е избирал да извърши 
важни дела. 

Причината защо Бог действува по 
пози начин се излага явно е гореспоме-
натия стих: „За да не се похвали пред 
Него ни една плът.“ Человеческото 
сърце е разтленно и е готово да при-
тежава за себе си славата на вся-
ко знаменито дело. Человек е накло-
нен да забравя Бога и да хвали себе 
си. Щом някой извърши нещо зна-
менито, человеците почнуват да му 
отдават най-високи похвали. Такова 
поведение е обезчестително за Бога 
и вредително за человеците, които по 
този начин могат лесно да забравят 
Бога и тъй да погинат. И затова Бог, 
за да предпази человеците от такива 
заблуждения и зли следствия, упот-
реблява слаби оръдия, чрез които да 
извършва великите дела между чело-
веците. Или ако някога употреблява 
силни оръдия, Той първо ги смирява. 

От това, що сме казали, можем да 
научим един доста важен практи-
чески урок. Ако искаме да извър-
шим нещо за напредъка на Царството 
Божие, ние трябва да се смиряваме и 
да чувствуваме слабостите си. Павел 
казва, че беше силен тогава, когато 
усещаше слабостта си. 

◙

Бог избира слабите, 
за да посрами силните

ОТ аРхИВа На зОРНИца

Илюстрация: в. „Зорница“, 18 август 1877 г.

По случай 140 години вестник „Зорница“ редакцията препечатва избрани материали 
от края на XIX и първата половина на ХХ век. Настоящата статия е публкукувана в 

броя на „Зорница“ от 18 август 1877 г. Запазили сме стила, словореда и някои 
характерни за епохата архаизми. Тесктът е подготвен от Влади РАЙЧИНОВ.

Бог изБра Безумните на света, да посрами мъдрите. 

изБра пак Бог немощните на света, да посрами силните. 

още и худородните  и унищожените изБра Бог, 

и тези, които не са нищо, за да съсипе които са нещо. 

да не се похвали пред него ни една плът.

I коринтяни 1:27-29 

Бог избра Мойсей за ръководител на еврей-
ския народ. Той лично го напътстваше и му каз-
ваше какво да прави, но израиляните бяха упори-
ти, непокорни, постоянно недоволстваха и ропта-
еха. Това бе тежък товар за Мойсей, той толкова 
се умори, че застана в молитва пред Бога с думи-
те: „Аз не мога да нося целия този народ, защото е 
много тежък за мене“, и се помоли на Бога: „Убий 
ме още сега моля, ако съм придобил Твоето благо-
воление“ (Числа 11:14-15). 

Дали Бог „е чул“ ли тази молитва? Изпълнява ли 
я? Не, Бог не умъртвява Моисей, нито намалява 

обема на работата. Но пък прави нещо друго – 
облекчава Моисей, като взема част от духа му и го 
разпределя между 70 души, които заедно с Мойсей 
да носят товара на народа. 

Така Мойсей бе облекчен и вече не носеше сам 
това тежко бреме.

Това е много хубав пример за всеки един от нас, 
особено за ръководители, водачи и хора, които са 
изцяло в служение на Божието дело. Но не само 
за тях, а за всеки, който в даден момент пъшка под 
товара на житейските трудности и изпитания. Ние 
сме в плът, която се уморява и когато като Моисей 

нашите сили са изчерпани, вместо да се преуморя-
ваме под тежестта на дадено бреме, най-добре е да 
отидем при Бога и да поискаме Неговата помощ. 
Но не с неразумната молитва: „дай ми това, напра-
ви онова, помогни ми по този начин“, защото Бог 
„не чува“ такива молитви. С такива молитви ние 
дори ограничаваме Бога като свеждаме Неговите 
възможности до нашето виждане. А Бог е неогра-
ничен. В Своята премъдрост Той знае кое е най-
доброто за нас, затова Неговият отговор е най-
добър. Когато не ни даде това, което искаме, Той 
ще ни даде нещо друго, което винаги е най-добро-
то. Дори когато Неговият отговор е „не“, Той пак 
ни дава много други важни неща като търпение, 
надежда, сили, упование, вяра – все важни и необ-
ходими неща. Те ни помагат да израстваме духов-
но и да ставаме по-зрели християни. 

Примерът на Моисей ни учи да не отиваме при 
Бога с готови рецепти, но с доверие да Му кажем 
как се чувстваме и да поискаме помощ от Него, 
като вярваме, че Той знае най-добре как да ни 
помогне. 

Нека да не ставаме учители на Бога, а вместо 
това със смирение да казваме: „Не моята, а Твоята 
воля да бъде!“        ◙

Тежко бреме
от Цвете КУЛИЧЕВА

КОга бОг НЕ ЧуВа МОлИТВИ

Мойсей делегира отговорност на Седемдесетте. Рисунка на Якоб де Вит (илюстрация: http://malkhut.com). 
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З а вас
жени

Маловерие значи малка, слаба, крехка вяра. 
Значи неутвърдена, лесно уязвима, понякога 
дори до изчезване вяра. 

Маловерието е повърхностна вяра, която чес-
то се дължи на незадълбочено познаване на 
Бога. Много хора вярват, че има Бог, но не Го 
познават. Някои само признават, че има „някак-
ва сила“. За други хора вярата е само умстве-
но убеждение. За тях Божието слово казва: „И 
бесовете вярват и треперят“ (Яков 2:19). 

Други признават Исус като велик учител, 
благодетел, целител, носител на най-високия 
морал и хуманност. Но това достатъчно ли е? 

Исус нарича „маловерци“ тези, кои-
то се безпокоят за утрешния ден (Мат. 
6:30) и Своите ученици, когато се уплаш-
ват от бурята (Мат. 8:26). Нарича „мало-
верец“ и ап. Петър, когато започва да 
потъва във водата (Мат. 14:31). Нарича 
„маловерци“ учениците си, когато не раз-
бират предупреждението Му да се пазят 
от фарисейския квас (Мат. 16:7-8). С дру-
ги думи, когато за всяко нещо, при всички 
обстоятелства не се доверяваме на думи-
те на Исус, ние проявяваме маловерие. Колкото 
повече опитваме Бога, толкова повече ще Му се 
доверяваме. А колкото повече Му се доверява-
ме, толкова по-добре ще Го опознаваме и вяра-
та ни ще расте. 

Апостолите вярват в Исус. Затова на въпроса 
Му „Кой съм Аз?“ апостол Петър отговаря: „Ти 
си Христос, Син на живия Бог“ (Мат. 16:15-
16). Исус похвалва Петър: „Плът и кръв не са 
ти открили това.“ С други думи, Исус казва, че 
Святият Дух го е осенил, но въпреки това по-
късно ап. Петър се отрича три пъти от Исус. 
Защо? Защото вярата му е слаба. Тя трябва да 

се усилва, да расте. Но Петър, който проявя-
ва страх от една слугиня, израства в смелия ап. 
Петър, който вече не се страхува от нищо. На 
Петдесетница пред голямо множество той сви-
детелства за Исус дързостно. Не се страхува 
нито от заплахите на книжниците, нито дори и 
от първосвещеника. И смело заявява, че подо-
бава да се покорява на Бога, а не на човеци. 

Преди Петдесетница вярата на апостолите 
все още не е достатъчна. Тя е някак си повърх-
ностна, без дълбоки корени. Когато ги връхли-
тат изпитания, те се разбягват, изпокриват се и 
от страх стоят заключени. Учениците съзнават 
маловерието си и затова молят Исус: „Придай 
ни вяра“ (Лука 17:5). 

Божието слово описва различни видове вяра: 
„голяма“ (Мат. 15:28), „твърда“ (Кол. 1:23), 
„здрава“ (Тит 2:2), „нелицемерна“ (II Тим. 1:5), 
„пълна“ (I Кор. 13:2). Но освен това говори и за 
„празна“ (Рим. 4:14), „суетна“ (I Кор. 15:17) и 
„безплодна“ или „мъртва“ вяра (Яков 2:20). 

Добра илюстрация дава Исус в Притчата 
за сеяча (Мат. 13:3-8; 19-23). Семето, което 
пада край пътя, го изкълвават птиците. Такива 
хора чуват Словото, но не го приемат, защото 
Лукавият го грабва. 

Посятото на канаристи места са онези, които 
чуват Словото, приемат го веднага с радост, ала 
нямат корен. Затова, когато дойдат скърби или 
гонения, те отпадат. 

Посятото между тръни са онези, при които 
светските грижи и примамки на богатството 
заглушават Словото и те стават безплодни. 

А посятото на добра земя са онези, които раз-
бират Словото. В техния живот то дава плод, 
защото „вяра без дела е мъртва“. 

Вярата не е постоянна величина. Тя се проме-
ня. Затова Исус казва на Петър: „Аз се молих за 
теб, за да не отслабне твоята вяра.“ 

Ап. Павел изказва задоволство от вяр ва щите 
в Солун за това, че вярата им „расте все повече 
и повече“ (II Сол. 1:3). Апостол Яков пише, че 
вярата на Авраам става съвършена (Яков 2:22). 
За новосъздадените църкви в Мала Азия четем: 
„Църквите се утвърждаваха във вярата“ (Деян. 
16:5). Как? Като постоянстват (Деян. 14:22). 

Съветът на ап. Павел е: „Изпитвайте себе си 
дали сте във вярата“ (II Кор. 13:5), защото още 
по време на апостолите някои „отпаднаха от 
вярата“ (I Тим. 1:19). Същото предупреждение 
се отправя и към нас: „В последно време някои 
ще отпаднат от вярата“ (I Тим. 4:1). 

Маловерието – слабата вяра – прави хрис-
тиянския живот анемичен и пречи да дава-
ме духовен плод. 

Божието слово казва: „Приемайте слабия във 
вярата“ (Рим. 14:1). Това значи не само да не 
се отнасяме високомерно или с презрение към 
тези с по-слаба вяра, но и да им помагаме да 
израстват във вярата. Да ги насърчаваме и по 
примера на апостолите, които помагат на вяр-
ващите в Солун, като се молят денем и нощем, 
за да допълнят това, което не достига на вярата 
им (I Сол. 3:10). 

истинската, жива вяра ни прави силни и 
дава изобилни духовни плодове. 

В Посланието към евреите 11 глава има-
ме примера на героите във вярата – на тези, 
които благодарение на вярата „от слаби 
станаха силни“; които заради вярата си са 
били подлагани на подигравки, бичуване, 
окови и тъмници; които с вяра са затваря-
ли устата на лъвове, угасяли са силата на 
огъня, убивани са с камъни, рязани са с 
триони, умирали са заклани от меч; които 
са се скитали в овчи и кози кожи по пусти-

ни и планини, по пещери и ровове... 
Имаме примера на дякон Стефан: „мъж, пълен 

с вяра и със Светия Дух“ (Деян. 6:5). Имаме и 
примера на ап. Павел, който с вяра изтърпява 
толкова жертви и страдания. А в края на живо-
та си той прави равносметка как най-ценното 
за него е това, че е опазил вярата. По тази при-
чина и той получава „венеца на правдата“. 

Като имаме примера на тези титани на вярата, 
нека се насърчаваме от тях и да полагаме уси-
лия да растем във вяра, „като гледаме на Исус 
– Начинателя и Завършителя на нашата вяра“ 
(Евр. 12:2).         ◙

Маловерие
от Цвете КУЛИЧЕВА

САТАНА ВИ ИЗИСКА,  
ЗА ДА ВИ ПРЕСЕЕ КАТО жИТО,  

НО АЗ СЕ МОЛИх ЗА ТЕБ  
ДА НЕ ОТСЛАБНЕ ТВОяТА ВяРА.

лука 22:31-32

По това време нейните пастири вече не смеят да 
проповядват реформаторските принципи на спа-
сение и дори не смеят да говорят за божествената 
природа на Христос. Акцентират само на негова-
та човешка природа и хуманност. Същевременно 
и тук, както и в други европейски страни, про-
гресивно възниква съпротива срещу духовната 
диктатура на Просвещението, която от своя стра-
на поражда нов тип евангелски църкви и духов-
но съживление. Именно в тази среда се издига 
като водеща идея, че християнството не е рели-
гия, не е строга църковна институция и не е дог-
ма, а живот.

Английското просвещение внася идеи, че всич-
ки религии имат общ произход от една първо-
начална универсална религия. Настъпва време-
то, в което истината все повече се разглежда като 
не абсолютна, но относителна и еволюираща. 
Закономерно настъпва морален упадък, прикри-
ван от бездушно показно благочестие. Като реак-
ция на тези тенденции в Англия възниква мето-
дизмът със забележителната роля на Джон Уесли, 
който поставя на фокус призива за личната уве-
реност в спасението като привилегия на хрис-
тиянина. По-късно Чарлз Спърджън предизвик-
ва вълна на съживление, като разтърсва големи 
слоеве от английското общество с пламенни про-
поведи, с които призовава хората към покаяние и 
нов живот в Христа. 

Християнството в Северноамериканските щати 
през ХVІІІ и ХІХ век се характеризира с отде-
лянето на Църквата от държавните институ-
ции. Развива се силно чувството за демокрация. 

Наред с това обаче се наблюдава процес в реди-
ца църкви на отдалечаване от основите на рефор-
маторското богословие. Все по-малко се говори 
за доктрината за свободния Божи избор и пове-
че се набляга на човешката свобода за постигане 
на спасението. Все по-малко се говори за пълната 
поквара на човека и повече за доверие в изначал-
ната му доброта. Все повече се разчита на про-
греса в обществото и на доброто възпитание и 
образование. В тези процеси особена роля играе 
светогледът на водачите на американската нация. 
Рационализмът и британският деизъм повли-
яват на мисленето на такива видни личности 
на Американската революция като Бенджамин 
Франклин, Джордж Вашингтон, Джон Адамс, 
Томас Джеферсън. Те не са атеисти, но вярват 
преди всичко в способността на човека да откри-
ва сам истината и да постига успехи преди всич-
ко със собствени сили и воля.  

Като отпор на тези опасни духовни настроения 
в Америка се проявява „Великото пробуждане“ с 
проповедите на личности като Джонатан Едуардс 
и последващи вълни на съживление, чрез кои-
то в американското общество настъпва сериозно 
духовно обновление и прогрес. То дава тласък за 
създаването на мощни мисионерски организации, 
които изпращат по цял свят, включително и на 
Балканите, дейци на автентичното Благовестие, 
готови да поемат рисковете и несгодите на прис-
пособяване към чужди култури. 

Осемнадесети и деветнадесети век дават прос-
тор на развитието на науката, културата и тех-
никата, но именно по това време се зараждат 

съвременните направления на целенасочена 
идейна битка на човешкия разум срещу Божия 
суверенитет и Божията правда. В това, което се 
случва през ХХ и началото на ХХІ век можем 
да открием тяхното продължение в съвременни 
форми. 

В днешния глобално технологизиран и инфор-
матизиран свят можем да наблюдаваме успоред-
ното развитие на два противоположни процеса. 
От една страна – безпринципна „хуманизация“ 
и социализация на някои църкви в някои тра-
диционно християнски страни. В тях по всичко 
личи, че ехото и отраженията на Реформацията са 
затихнали. Това се съпровожда от консуматорско 
егоцентрично отношение към църковния живот, 
изоставяне на основни християнски морални 
ценности, разпад на семейства и дори оскверня-
ване на църкви с противобиблейски практики.  

От друга страна обаче разпространението на 
Евангелието е улеснено от нови средства за кому-
никация, обновено от все по-задълбочено позна-
ние на Писанието от все по-широк кръг от хрис-
тияни и търсено най-енергично в страни, в които 
доскоро то не е било познато. Християни все още 
рискуват живота си заради вярата, както в епоха-
та на апостолите и в епохата на Реформацията. 

Не трябва да забравяме думите на Главата на 
Цъквата, Господ Исус Христос, че нищо не е в 
състояние да унищожи Църквата, че „устата адо-
ви не ще ѝ надлеят“. Въпреки вълни на спад и 
отслабване Църквата се е въздигала отново и 
се реформира постоянно независимо при как-
ви обществени условия е поставена. Ехото на 
Реформацията продължава да буди съвести и да 
призовава хора към живот в очакване на Божието 
царство.  

◙

Следва от 1 стр. .Затихва ли ехото 
на Реформацията?
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Ханна николова е забележител-
на жена. Тя съчетава в себе си тол-
кова много качества, че е трудно да 
бъде представена в няколко реда. 
Тиха, възпитана, деликатна и вина-
ги изискано облечена, тя крие зад 
своята нежна външност един силен 
и борбен характер. 

За нея може да се напише роман, 
защото в живота ѝ са преплетени 
много интересни личности още от 
семейната ѝ среда в Полша и след 
това в музикалното обкръжение на 

нейния съпруг, за когото е помощ-
ник и вдъхновител. Самата Хани 
казва, че животът ѝ е низ от слу-
чайности, в които прозира водител-
ството на Бога. 

Още с идването ѝ в България пре-
ди около петдесет години тя откри-
ва упование в църквата. Оттогава е 
и редовен член на Първа евангел-
ска църква. Високото ѝ музикално 
образование, вродената прецизност 
и добри организаторски качества са 
предпоставка за много и на висо-
ко ниво проведени концерти както 
в църквата, така и в Полския култу-
рен институт. 

В музикалните среди я познават и 
уважават заради огромната ѝ роля 
за популяризиране на музиката на 
съпруга ѝ проф. Лазар Николов. Тя 
притежава енциклопедични позна-
ния както за класическата, така и за 
съвременната музика. 

За широката ѝ дейност в полски-
те колонии у нас може да се съди 
от заснетия наскоро документален 
филм. За цялостната си дейност 
Хани Николова бе наградена на 17 

април 2016 г. лично от президента 
на Полша Анджей Дуда с най-висо-
кото отличие „Офицерски кръст на 
ордена на възродена Полша“. Хани 
много се гордее, че нейни роднини 
и познати са гледали по полската 
телевизия връчването на наградата. 

На нашата мила приятелка Хани 
честитим голямото отличие и зая-
вяваме, че ние също я награждава-
ме с нашата обич и благословение 
за дълъг живот.           ◙

Пт 26 до 30 август т.г. в Лутерщат 
Витенберг се проведе биенална кон-
ференция на Обществото на евро-
пейските евангелски богослови 
(Fellowship of European Evangelical 
Theologians – FEET). Темата беше: 
„Реформацията – нейното бо го сло-
вие и традиции“. 

Присъстваха над 80 протестант ски 
богослови от над 20 страни, предим-
но от Европа. В навечерието на чест-
ванията на 500 години от възниква-
нето на Реформацията тази конфе-
ренция бе повече от актуална. 
Теми, разглеждащи вездесъщие то 

на Божията благодат, уникалност-
та на Писанието и неговата адек-
ватност за промяна на индивида и 
обществото, деноминационалност-
та и разделението в църквите, важ-
ността на единството в един разми-
рен свят и други, определено пре-
дизвикаха сериозни дискусии. 
България бе представена с доклади 

за ролята на Реформацията в стра-
ната ни от п-р Данаил Игнатов и 
п-р Станислав Алексиев. Първият 
доклад беше посветен на делото на 
протестантските мисионери сред 
българите, а вторият спря внимание-
то върху работата на мисионерите 

сред различните малцинствени общ-
ности в страната. 
За ролята на Реформацията говори-

ха почти всички лектори. Интересни 
доклади бяха изнесени от предста-

вителите на Гърция, Грузия, 
Румъния, Чехия, Словакия, 
скан ди нав ските страни и др. 
Следващата подобна конфе-

ренция ще се проведе през 
2018 г. в Прага под надслов 
„Разделена Европа – иден-
тичност и интеграция“. 
Предизвикателствата пред 

на шия континент, навлизане-
то на исляма, антисемитиз-
мът и заплахата от терори-
зъм са теми, които ще бъдат 
осмислени от богословска 

гледна точка и на които ще се търсят 
библейски отговори. 
Всичко това за слава на Бога!        ◙

Заслужено отличие

европейска 
богословска конференция

от Красимира СКАБРИНА

от п-р Станислав Алексиев

хРОНИКа

хРОНИКа

На 9 септември в Полския културен институт в София беше орга-
низирано представяне на документален дългометражен  филм за Ана 
Николова. Филмът е изграден върху спомените на г-жа Николова за ней-
ната младост по време на Втората световна война, за първите години от 
нейната кариера като цигулар в различни оркестри, за срещата ѝ с мла-
дия български композитор Лазар Николов, с когото свързва живота си, и 
за съвместния им живот. По повод на въпроса защо тя като полякиня е 
протестантка, а не католичка, г-жа Николова разказа накратко как идеите 
и делото на Реформацията проникват в Полша още през ХVІІ век. 

Голямата част от нейния разказ е посветен на творческия път на Лазар 
Николов, проблемите на признаване на неговите авангардни компози-
ции в условията на строгата цензура по критериите на „социалистиче-
ския реализъм“, постановката на операта „Прикованият Прометей“, коя-
то негласно е вдъхновена от събитията в Унгария през 1956 г.  

Събитието бе ръководено от директора на Полския културен институт, 
под патронажа и личното присъствие на полския посланик у нас.

Площадът в центъра на Лутерщат 
с паметника на Мартин Лутер (снимка: Wikipedia)

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИя 

скъпи читатели, 
в редакцията сме изключително благодарни за подкрепата, 

която ни оказвате през изминалата година! с ваша помощ всеки 
месец се разпространяват повече от хиляда копия от вестника. 
вашето доверие е особено значим знак за нас. оценяваме го!  

през 2016 година „зорница“ отбеляза 140 години от излизането 
на онзи паметен първи брой през януари 1876 г. посрещнахме 
юбилея с научна конференция, с обогатено съдържание, с увеличен 
брой страници, с красив цветен брой за възкресение христово. 

започнахме страница в интернет (zornitsa.bg) и във Фейсбук 
(facebook.com/vestnikzornitsa). успоредно с присъствието онлайн 
за нас приоритет остава хартиеното издание. посветени сме  
да го обогатяваме и занапред.  

есента напредва и дойде времето за абонаментна кампания. 
както и досега имате възможност да получавате вестника по 
два начина: чрез Български пощи или с абонамент в редакцията. 

 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ – личен абонамент 
ако искате да се абонирате лично, можете да го направите във 

вашия пощенски клон. каталожният номер на вестника е № 312. 
кампанията продължава през октомври и ноември. 

 В РЕДАКЦИяТА – групов абонамент 
редакцията приема и групови абонаменти (пакетно над 10 броя). 

за да абонирате църквата си или група колеги в офиса, пишете ни.  

Вестник ЗОРНИЦА
ул. Осогово 86, София 1303

vestnik.zornitsa@gmail.com

внимание: два Броя Безплатно! 
Цената за един годишен абонамент през 2017 г. вече е 5 лева 

(при цена на отделния брой 50 стотинки). това означава, че ако 
се абонирате за цялата година, два броя от вестника ще бъдат  
безплатни за вас! 

помогнете ни „зорница“ да продължава да свети в духовния мрак. 
Бъдете съработник на евангелското послание. 

Препоръчайте „Зорница“ на ваши близки и приятели! 
Абонирайте някого за 2017 г.! Увеличете груповия ви абонамент! 
Разчитаме на вашата духовна и материална подкрепа. 


