Защо търсите Живия
между мъртвите?
Няма Го тук,
Първият брой на вестник „Зорница“ излиза в Цариград на 2.I.1876 г.
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Р ЕДАКЦ ИОННА
Скъпи читатели на в. „Зорница“,
честито Възкресение Христово!
Да, този брой няма как да не е
посветен на това велико събитие. То всъщност е в основата
на нашата вяра. Без него това,
в което вярваме, няма смисъл.
Ще си останем само едни морализатори и дребни буквояди.
Но тъй като събитието се е случило, тъй като гробът е празен,
вестник „Зорница“ може смело
да заяви и в този си брой: Той
наистина възкръсна! Няма Го
в гроба! Не можем да търсим
Живия между мъртвите (Лука
24:5)!
Сякаш за нас е лесно днес да си
казваме тези неща. Но Църквата
е трябвало да ги извоюва през
вековете. Трябвало е да се бори
с ереси, да заявява позиции, да
осъжда лъжеучители. В този
брой на вестника ще намерите
статии, които говорят за това.

Въпреки че нещата по отношение на вяра и практика са ясни,
и днес Църквата продължава
тази борба. Трябва да носи кръста Си. Защото без този кръст,
нямаше да има Възкресение.
За това проповядва п-р Дитрих
Бонхьофер – ще видите част от
проповедите му на страниците
на вестника.
Както в миналото, така и
сега, за да е жива нашата вяра,
ние стъпваме на истините от
Божието слово. Учим децата си,
юношите си, студентите си на
важността на Библията в живота им. Библейското състезание
„В ръката Му имаше книга“ е
добър пример за това.
От Словото се учим как, в Кого
и защо да вярваме. Там много
ясно ни е казано: „Няма Го тука,
но възкръсна, припомнете си,
какво ви бе казал...“ (Лука 24: 6).
Затова вестник „Зорница“
няма да се умори да припомня: „ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!“ И да
очаква отговора на читателя си:
„НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!“

п-р Станислав АЛЕКСИЕВ

но възкръсна.
Лука 24:5-6

Той е жив. Говориш ли с Него?
от п-р Влади РАЙЧИНОВ
Възкресение Христово! Този месец
винаги извиква особено настроение. Вярващи и невярващи, религиозни и нерелигиозни, теисти и атеисти се поздравяват с усмивка и възторг: „Христос воскресе!“ Сигурно
дори двамата бегълци от централния
софийски затвор са казали някому:
„Воистина воскресе!“
Какво обаче наистина означава
Възкресението за нас? Вълнуващ
семеен празник? Струпване на
почивни дни, за да си идем на село?
Пазаруване, боядисване, приготовления и накрая – ядене и пиене?
Охарчване на семейния бюджет и
нарушаване на спазваните диети?
Замислям се, че ако настина е имало възкресение, това води до две
разтърсващи Вселената открития.
Първо, някъде там съществува достатъчно могъщ Бог, че да може и мъртъвци да връща към живот. Това осъзнаване може да завърти живота ти на
сто и осемдесет градуса. Ако Исус
действително е бил възкресен, значи

Вселената не е оставена на самотек.
Някой я движи и контролира. И това
ни касае пряко.
Второто следствие от Възкресението
е, че Исус е жив и през април 2018 г.
Той не е само историческа личност.
Не е просто гимназиален урок. Не
е просто любопитен факт за играта
„Стани богат“. Ако Исус наистина е
бил възкресен, значи и в момента е
тук някъде. И това ни касае пряко.
КАК ОБЩУВАМЕ С
ВЪЗКРЕСЕНИЯ НЕВИДИМ БОГ
Една от най-големите беди на съвременния християнин е безмолитвеното ни живеене. Ние не получаваме отговори на молитвите си, пише
Яков, понеже се молим „зле“ (4:3) и с
егоизъм. Павел косвено ни укорява за
„гнева“ и „съмнението“, които имат
тенденция да се прокрадват в нашите молитви (I Тим. 2:8). По-големият
проблем обаче е, че често просто подминаваме молитвата.
А имаме нужда да се молим – един с
другиго, един за другиго. Независимо
къде. Павел се е молил в килия с

оковани крайници. Даниил се е молил
в клетка с гладни лъвове. Петър се е
молил и върху вълните, и под тях.
Йона се е молил в стомаха на грамадна риба. Бог се интересува не от местоположението на молитвите ни, нито
от времетраенето им, нито от сладкодумието им. Вълнува се единствено
от сърдечността и прямотата им.
Повече от всичко друго Той търси сърцето на човека. Исус казва:
„Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му искате.“ Тогава защо да
се молим? Отговорът е изключително простичък. Молитвата не е начин
да информираме Бога. Тя е средство да Го поканим. Когато представям мислите си пред Него, аз всъщност не Го уведомявам за нещо, което не Му е известно. По-скоро това
е мигът, когато приемам присъствието Му в моето ежедневие, всред
моите притеснения, пред моите
главоблъсканици.
Стойността на молитвата е в трайността на връзката ми с Бога. Тя уплътнява взаимоотношенията ми с Него.
Следва на 2 стр. .

от п-р Веско ЗУЕВ

Следване и кръст
И почна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен
от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни
да възкръсне. И явно говореше тая дума. А
Петър Го взе настрана и почна да Го мъмри. А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петра, като каза: Махни се,
Сатано, и иди зад Мене, защото мислиш не
за Божиите неща, а за човешките неща.
Марк 8:31-33

Неразбиране на кръста
от самото начало
Тук призивът за следване е свързан с провъзгласяването на страданията на Исус. Исус Христос трябва да страда и да бъде отхвърлен.
Това е Божието пророчество, дадено в Писанието, което трябва да бъде

„Зорница“ се нуждае от финансова подкрепа. Бъдете съработници на най-стария български периодичен вестник.
Ще бъдем искрено благодарни, ако обмислите с молитва да бъдете дарители на вестника! Сметката ни в Пощенска банка е:
Българско евангелско дружество | IBAN: BG84 BPBI 7942 1021 9606 01 | BIC: BPBIBGSF

от Дитрих Бонхьофер
превод: п-р Вл. ТОДОРОВ
изпълнено. Страдание и отхвърляне обаче не е едно и също. Исус може
да бъде Христос само когато е прославен в страданието. В страданието
може да открием и цялото съчувствие
и възхищение на света. Страданието
може да носи в себе си трагичното,
но да има собствена стойност, чест
и достойнство. Исус обаче е страдащият Христос, Който е и отхвърлен.
Отхвърлянето отнема цялото достойнство и чест на страданието.
Следва на 3 стр. .

Той е жив. Говориш ли с Него?
от п-р Влади РАЙЧИНОВ
Тя прави Бога реален и осезаем не
само в представите ми и в мечтите ми, а и в делничните ми занимания. Той участва в разсънването
ми, в движенията ми, в труда ми, в
почивката ми, в игрите ми, в хобитата ми. Той е активно включен в
тревогите ми за хората около мен.
Моята съпруга Катя има интересен
инстинкт, от който и аз се уча. Всеки
път, когато някой се обърне към нея
с молба за застъпничество, тя оставя
всичко друго настрана и започва веднага да се моли за съответния проблем. Тази неотложност в отношението ѝ ми е голям урок. „Ако двама
от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат
– казва веднъж Исус на най-близките си ученици, – ще им бъде от Моя
Отец, който е на небесата.“ Едва ли
за някого има съмнение, че единната
молитва е поразително силна!
И ХРИСТОС СЕ МОЛИ
Даже и когато забравяме да се
молим, имаме насърчение в мисълта,

че възкресеният Исус не спира
да се застъпва за нас. Авторът на
Посланието към евреите ни уверява, че Той „винаги живее, за да ходатайства“ за хората, които „идват
при Бога чрез него“ (7:25). А апостол Павел допълва, че Христос е „от
дясната страна на Бога“, където „се
застъпва за нас“ (Рим. 8:34).
Шотландският проповедник от XIX
век Робърт Мъри Макчейн обичал
да казва: „Ако можех да чуя как от
съседната стая Христос се моли за
мен, не бих се побоял и от милион
неприятели. Но разстоянието няма
значение. Той се моли за мен!“
Замисляли ли сте се за какво се
моли Исус, когато се застъпва за
нас? В 17 глава на Евангелието от
Йоан завесата се надига и донякъде виждаме отговора. Такава молитва би могъл да произнесе единствено Исус. В нея личи сърдечното Му
желание за нашето бъдеще.
Между другото, Той се е молел удивително много. Физически е ходел
сред нас, хората, ала вътрешно не
е преставал да комуникира с Отец.
Преди подбирането на дванайсетте

апостоли е отделил цяла нощ за
молитва. Преди кошмара с униженията и разпятието е изкарал дълго време в Гетсиманската градина, изливайки душата си пред небето и приемайки бащината си подкрепа.
Виждаме Го да се моли дори откъм
Кръста. Сред последните произнесени думи на билото на Голгота са един
пропит с болка и самота въпрос защо
Отец се е оттеглил; една загрижена с топлота молба за прошка спрямо екзекуторите; една последна въздишка с посвещаване на духа си в
Божиите ръце.
Исус се моли непрестанно. Колко
ли повече пък ние, ходещите по
тази земя човеци, би следвало да се
молим! С всичките си пороци, недъзи, емоции и страхове – колко ли
повече се нуждаем да поддържаме
топла връзка с небето?
Със сигурност Исус е можел да
произнесе първосвещеническата Си
молитва и насаме, наум. Той обаче я
е изказал на глас, в присъствието на
учениците Си. Най-напред в нея Той
се моли за самия Себе Си – че делото Му на земята приключва (1-5 ст.).

Следва от 1 стр. .

След това се застъпва за последователите Си – да бъдат опазвани и освещавани (6-19 ст.). Накрая се моли и
за всички бъдещи вярващи, включително и за нас днес – да бъдем единни в Божията любов (20-26 ст.).
През този април аз се моля собствените ми молитви да бъдат синхронизирани с Неговите. Искам да се науча от земните години на Исус как да
отделям време за молитва във всички часове от денонощието. Искам
да се науча от първосвещеническата Му молитва какво мисли Бог за
нас. Искам да се насладя на възкресенското присъствие на Онзи, който единствен е надвил смъртта, разчитайки на Неговите непрестанни
ходатайства дори и в този миг.
Молитвата на Исус е всички ние
да бъдем опазени в Божието присъствие. Скрити в самия Него. Той
се застъпва и за нашето освещаване. Отделени за Него, отдадени на
Него. И се моли за нашето единство.
Обвързани в любов помежду ни.
Неговите молитви се чуват, защото
Той е жив! 			
◙

НАЙ-ДОБРАТА НОВИНА
от п-р Емануил ТИНЕВ
Знаем от историята колко радостна е била новината за сключване на
мир при война, особено при световните войни. Това е била добра новина за всички войници и офицери на
фронта и за техните семейства у дома.
Прекратяването на Втората световна война е била такава новина. Моят
баща и бащата на съпругата ми са
били на фронта и аз знам каква радост
е била за тях и за семействата им тяхното завръщане от там. Но колкото и
велика да е била тази новина, няма
по-велика, по-добра вест от възкресението на Исус Христос. Това беше
и си остава най-великата, най-благата вест за всички времена! Но защо
Възкресението на Божия Син е найдобрата новина, която светът някога
е чувал?
1. Възкресението на Исус Христос е
добра вест, защото е истина!

Възможно е да има сведения, съобщения, репортажи за събития, които
изглеждат като добри новини, но покъсно се превръщат в разочарования,
защото се оказва, че не са верни, че
не са се случили. Не такъв е случаят с
новината за възкресението на Христос.
Първото доказателство за това найвелико събитие са разказите за него. Те
устояват на най-строгите критики на
противниците на християнската вяра. В
Новия завет имаме четири независими
описания на това събитие.
Второто доказателство за възкресението на Христос е празният гроб,

съединен с доказателствата за преместения камък и непокътнатите
погребални дрехи.
Третото доказателство за Христовото
възкресение е промененият характер на
учениците. Фактът на Възкресението
ги превръща от обезверени страхливци в смели и безстрашни Христови
свидетели.
Четвъртото доказателство е явяването на възкръсналия Господ не само
на една или две жени при тайнствени обстоятелства в градината, но на
голямо разнообразие от хора при голямо разнообразие от обстоятелства.
Апостол Павел изброява някои от тези
явявания, едно от които е пред 500
души (I Кор. 15:3-8).
Петото велико доказателство за възкресението на Исус е неестествената промяна на деня на поклонението на Божия народ от събота в неделя! Единствено Възкресението на
Христос в първия ден на седмицата обяснява тази генерална промяна! Какво да кажем за силата на
доказателствата? Няма да преувеличим, ако кажем, заедно с Томас
Арнолд: „Възкресението на Исус е
най-удостовереният факт в човешката историята!”
2. Възкресението на Исус Христос
е добра вест, защото дойде
след очевидно поражение

Вестта за победа е винаги добра, но
вест за победа след очевидно поражение е още по-добра. Когато Исус умира,
Неговите приятели и ученици потъват
в скръб и тъга. Това е очевидна загуба. Но на третия ден
П-р Eмануил Тинев е роден е през 1956 г. Завършва Исус възкръсва от
курса на „Славик Госпъл Асосиейшън“ и продължава гроба! Когато умибогословското си обучението в Центъра за богослов- ра на кръста, хората
ско образование „Д-р Илайъс Ригс“. Изпратен е да въз- сигурно си мислят:
станови с Божията благодат Евангелската съборна „Христос е побецърква в Панагюрище. През 1997
ден, злото триумфиг. започват там редовните богора, сатана победи”.
служения в частен дом, по-късно
Но само след три
в имот под наем и накрая във въздни мъглата се вдистановения църковен имот. През
га и се разнася вест:
2004 г. Емануил Тинев е ръкополо„Исус Възкръсна и
жен за пастир на ЕСЦ Панагюрище.
победи всичките си
Женен, с две деца и една внучка.
врагове!”
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3. Възкресението на Исус Христос
е добра вест, защото доказва найважните доктрини на християнството

Първо доказва, че има Бог и че Богът
на Библията е истинският Бог! Рувим
Тори пише: „Всяко следствие трябва да
има адекватна причина. И единствената
причина, която може да предизвика възкресението на Христос е Бог, Богът на
Библията!” Докато е на земята, нашият
Господ Исус прогласява този Бог. Богът
на Авраам, Исак и Яков, както обича да
Го нарича. Той казва, че хората ще Го
убият, ще Го умъртвят чрез разпъване
на кръст и дава много подробности за
последните си дни и часове. Казва още,
че тялото Му ще стои три дни и три
нощи в гроба, но Богът на Авраам, Исак
и Яков ще Го възкреси от мъртвите.
Второ, възкресението на Исус доказва
Неговата божественост! Когато живее
тук на земята, Христос твърди, че е
равен на Бога и че същият Бог Отец ще
Го възкреси от мъртвите след три дни.
Ако Исус грешеше, Неговото твърдение щеше да бъде бълнуване на умопомрачен човек или богохулство. Но
ако беше прав, възкресението щеше да
бъде доказателство на Неговото твърдение. Възкръсна ли Христос от мъртвите? Да, Той възкръсна! И възкресението е Божият печат върху твърдението на Исус, че е Бог!
Трето, възкресението доказва, че всички, които вярват в Исус Христос, са
оправдани пред Бога. Апостол Павел
поучава ясно тази истина (Рим. 4:25).
Исус твърди, че неговата смърт ще бъде
умилостивение за греховете на хората.
Той казва, че е дошъл „да даде живота Си откуп за мнозина!” (Мат. 20:28).
Христос умира, както е обещал. Но
въпросът остава: Може ли смъртта на
един човек да бъде приета от Бога на
мястото на други? Да предположим, че
Исус бърка! В този случай, Той трябва
да умре за своите грехове, а не за греховете на другите. Дали Христос има грях?
Дали умилостивението за нашите грехове е валидно или не? Три дни минават и
Исус възкръсва! Така Неговите твърдения се оказват истина! Бог засвидетелства чрез възкресяването, че Христос
е безгрешен и че Неговата жертва на
наше място е приета!

Четвърто, възкресението на Исус
Христос доказва, че вярващият в Него
може да има свръхестествена победа
над греха в този живот. Защото Исус
живее, за да осигури свръхестествена
сила за победа! (Рим. 6: 4). Това означава, че чрез вяра всички, които вярват
в Христос, са обединени с Него, така
че силата Му е на тяхно разположение.
Ние може да сме слаби и напълно безпомощни, неспособни да се противопоставим на изкушенията. Но Господ
е силен и Той живее, за да ни помага
и избавя всеки ден. Победата не зависи от моята сила, но от Неговата. За
това най-важното, от което се нуждая
е силата Му!
Пето, възкресението на Исус е доказателство за нашето собствено възкресение и живот в слава с Него след смъртта. Той подготвя това място за нас
сега! (Йоан 14: 2, 3). Какво следва след
края на земния ни път не е под въпрос
за нас. Възкръсналият Исус ни чака, за
да бъдем завинаги с Него в слава!
4. Възкресението на Исус Христос е
добра вест, защото призовава
всеки един човек да откликне
със спасителна вяра

Откликнал ли си с вяра в Христос,
който умря, но възкръсна отново в
първия ден на седмицата? Има новини, които по природа са ограничени. Те се отнасят за един или двама,
не за всички: повишение в работата е
добра новина за този, който го получава, но не за другите, които не са получили работата. Резултатите са добри за
победилата на изборите партия, но не
и за останалите. Почти всички човешки новини са добри за едни и лоши за
други!
Новината за възкресението на Божия
Син е най-добра вест за всички Божии
деца! Но тази велика новина е найстрашната, ужасна вест за Божиите врагове! Приел ли си възкръсналият Исус
да бъде твой Господ и Спасител?
◙

Следване и кръст
Неговото страдание трябва да бъде
страдание без чест. Страданието и
отхвърлянето са обобщено описание на кръста на Исус. Да умреш
на кръста, означава да страдаш и да
умреш като отхвърлен и отблъснат.
Според Божия план Исус трябва да
страда и да бъде отхвърлен. Всеки
опит да се предотврати това е сатанински. Дори тогава, когато идва от
учениците, защото не искат да оставят Христос да бъде Христос. Това,
че Петър, „канарата“ на Църквата,
който се оказва виновен непосредствено след като изповядва, че Исус
е Христос, и след като сам Христос
го нарича „канара“, не може да приеме страданието на Исус, означава, че Църквата в самото си началото отхвърля страдащия Христос. Тя
не иска такъв Господ и не иска като
Христова църква да се подчини чрез
своя Господ на закона на страданието. Възражението на Петър е неговото нежелание да се изправи пред
страданието. Така Сатана влиза в
Църквата. Той иска да я откъсне от
кръста на нейния Господ.
Свободен, за да следва
И повика народа заедно с учениците Си и
рече им: Ако иска някой да дойде след Мене,
нека се отрече от себе си, и така нека Ме
следва. Защото който иска да спаси живота (или душата; така и до края на главата.) си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще
го спаси.
Марк 8:34-35

Когато човек следва Исус Христос,
това го поставя под закона на
Христос, а това означава под кръста. Съобщаването на тази неотменима истина на учениците започва със
странния факт, че Исус още веднъж
им дава свободата да изберат дали
искат да го следват, или не: „Ако иска
някой да дойде след Мене” – казва
Исус. Да следваш Исус, не се разбира от само себе си, дори и сред учениците. Никой не може да бъде принуден, дори не се очаква някой да приеме, затова Исус казва: „Ако някой…”.
Всички други предложения, които
идват към човека, са против следването на Исус. Всеки трябва да вземе
решение за себе си. Учениците, които
следват Исус, също! От тях нищо не се
очаква и нищо не им се налага насила.
Така още веднъж, преди да бъде обявен законът за следването, учениците
трябва да се чувстват свободни да вземат решението да следват Исус.
„Ако иска някой да дойде след Мене,
нека се отрече от себе си.“ Както казва
Петър при отричането си от Христос:
„Аз не познавам този човек”, така
трябва да каже този, който следва
Исус, за себе си. Отричането от себе
си не означава самонаказване или
аскетични практики. Това не означава
и самоубийство, защото и тук може да
надделее собствената воля на човека.
Да се отречеш от себе си, означава да
познаваш вече само Христос, да виждаш само Него, Който върви напред,
а не пътя, който ни се вижда твърде
тежък. Отричането от себе си ни казва: „Той върви напред, дръж се здраво за Него“.
Кръст е състрадаването
с Христа
„...нека дигне кръста си”, това е благодатта на Исус, че е подготвил учениците Си за тези думи, думите за
отричане от себе си. Наистина ли

съвсем сме забравили за себе си, не
се ли познаваме, защото само така
можем да бъдем готови да носим кръста заради Него. Ако познаваме Исус,
тогава не познаваме вече болката на
нашия кръст, защото виждаме само
Него. Ако Исус не беше ни подготвил
толкова приятелски за тези думи, не
бихме могли да ги понесем. Но Той
е направил възможно да приемем
дори това трудно слово като милост.
То открива радостта от следването
Христос и ни укрепва в нея.
Кръстът не означава само проблеми и тежка съдба. Той е страданието, което идва от нашата привързаност към Исус и ни дава възможност
да растем. Кръстът не е случайно, а
необходимо страдание. Кръстът не е
страдание, свързано с естествения ни
живот, а страдание, свързано с това
да бъдеш християнин. Въобще кръстът е не само съществено страдание, но страдание и отхвърляне, и то
отхвърляне заради Исус Христос, а не
заради друго поведение или изповед.
Християнство, което вече не приема
сериозно следването на Христа, което е направило от Евангелието евтино
утешение за вярата и не разделя природното и християнското съществуване, трябва да разбира кръста като ежедневна немощ, като беда и страх за
нашия естествен живот. Забравено е,
че кръстът винаги е значел и отхвърляне, че срамът на страданието принадлежи към кръста. Да си отритнат в страданието, да си пренебрегнат и изоставен от хората, този белег
на страданието на кръста не може да
бъде разбран от това християнство,
което не може да разграничи светското от християнското съществуване.
Кръстът е състрадаване с Христос,
страданията на Христос. Само свързани с Христос, а това се осъществява
в следването Му, можем да застанем
под Неговия кръст.

от Дитрих Бонхьофер
превод: п-р Вл. ТОДОРОВ
с голямо страдание, подарявайки
му благодатта на мъченичеството,
на друг не позволява да бъде изпитан повече, отколкото е силата му.
Но това е единият кръст. Положен е
на всеки християнин. Първото страдание за Христос, което всеки трябва да преживее, е призивът, който ни приканва да се откъснем от
връзките на този свят. Това е умирането на стария човек при срещата с Исус Христос. Който започва
да следва Христос, се предава на
смъртта на Исус, той предава живота си на смъртта. Така е от самото
начало на следването – кръстът не
е краят на един набожен и благочестив живот, а стои в началото на
общението с Исус Христос. Всеки
призив на Христос води до смърт.
Независимо дали заедно с първите ученици трябва да оставим дом и
работа, или заедно с Лутер да излезем от манастира и да отидем в света, и в двете ни очаква смъртта,
смъртта за Исус Христос, смъртта
на нашия стар човек. Призивът на
Исус към богатия младеж му носи
смърт, защото само някой, който е
умъртвил своята собствена воля,
може да следва Исус. Всяка негова
заповед означава да умрем с всички наши желания и стремления.
Но ние не искаме собствената си
смърт, затова Исус Христос трябва да бъде нашата смърт и нашия
живот. Призоваването да следваш
Исус и кръщението поставят християнина в ежедневна борба срещу
греха и дявола. Така всеки ден със
своите борби срещу света и плътта
носи нови Христови страдания за
Неговите ученици. Раните и белезите, които християнинът получава в
тази борба, са живи знаци за това,
че е в общението на кръста заедно
с Исус.

„Симон от Киринея помага на Исус в носенето на Кръста“, картина на Sr. Esther Kaufmann
(източник: http://www.kirchenkreis-eschwege.de)

Кръстът – край на един
щастлив живот?

Този, който носи греха
и вината за другите

За да не си помисли някой, че трябва сам да си търси някакъв кръст и
да си избере страдание по желание, Исус казва на всички, че за всеки има подготвен кръст, определен
и премерен от Бога. Той трябва да
носи определените за него страдание и отхвърляне. За всеки те са различни. Защото Бог удостоява един

Вярно е, че само страданието на
Христос е страдание, което изкупва.
Но защото Христос пострада заради
греха на света, защото цялата тежест
на вината падна върху Него и защото Исус Христос дава плода на страданието Си на Своите последователи, затова борбите и грехът идват
и върху ученика, те го покриват с

Следва от 1 стр. .

позор и го изтласкват от портите на
града като изкупителна жертва. Така
християнинът става носител на грях
и вина за други хора. Той би трябвало да се пречупи под този товар, ако
сам не е носен от Този, Който понесе всички грехове. Но и той може
да бъде със силата на страданието
на Христос, да преодолява греховете, които падат върху него, като ги
прощава. Християнинът започва да
носи товарите – “Един другиму теготите си носете и така изпълнявайте
Христовия закон” (Гал. 6:2). Както
Христос носи нашия товар, така и ние
трябва да носим товара на братята си
във вярата. Законът на Христос, който трябва да бъде изпълнен, е носенето на кръста. Товарът на брата, който
аз трябва да нося, не са само неговите външни умения, начин и предразположение, но е в истинския смисъл
на неговия грях. Не мога да го нося
по друг начин освен като му прощавам със силата на кръста на Христос,
в който съм станал съучастник. Така
призивът на Исус за носене на кръста към всеки, който иска да Го следва, го поставя в обществото на прощаващите греховете. Прощаването
на греховете е заповядано Христово
страдание за ученика. Този товар е
положен само на християните.
Да не носим повече товари,
които сами сме направили
Страданието трябва да се понася,
за да може да премине. Или светът
трябва да го понесе и да загине, или
да падне върху Христос и да бъде
преодоляно от Него. Така Христос
страда, като застана на мястото на
света. Самото Му страдание е изкупително. Но сега Църквата знае, че
страданието на света търси кой да
го понесе. Така, това страдание пада
върху нея в следването на Христа
и тя го носи, като сама е носена от
Христос. Църквата на Исус Христос
застава, като замества света пред
Бога, следвайки Го и носейки кръста.
Бог е Бог, Който носи. Божият
Син носеше нашата плът. Той носеше кръста, но Той носеше всичките ни грехове и като ги понесе, сътвори примирение. Така и тези, които Го следват, са призовани да носят.
Християнството се състои в носене. Подобно на Христос, Който,
носейки, бе пазен чрез общението
с Отца, така и носенето от християните е свързано с общението с Него.
Човекът може да се отърси от наложената му тежест. Но това няма да го
освободи от тежестта изобщо, а ще
носи много по-тежко и по-непоносимо бреме. Той ще носи игото, което сам избира. Исус призовава при
Себе Си всички, които са натоварени
със страдания и тежести, да отхвърлят своето иго и да вземат върху себе
си Неговото, което е благо, Неговият
товар, който е лек. Неговото иго и
Неговият товар е кръстът. Да отидеш
под този кръст не е нещастие и отчаяние, а освежаване и спокойствие за
душите, най-голямата радост. Тук
вече не отиваме под самоналожените ни закони и товари, но под игото
на Онзи, Който ни познава и Който
сам е под игото. Под Неговото иго
ние сме близо до Него и със сигурност в присъствието Му. Самият
Исус открива следващия Го, когато
той вземе кръста на себе си.
◙
3

Богословски аспекти в христологичния
химн от Посланието към филипяните
2:5-11 през творчеството на Мартин
от Георги БОЕВ
Лутер и Жан Калвин
изразът „не го счете за грабеж“, т.е.
равенството с Бога, което по право
Продължаваме да публикуваме доклади от Mеждународната научна конференсе полага на Исус. Поради това всеки
ция „500 години Реформация: богословски, исторически и социални перспективи“,
човек, който не вижда божественосторганизирана от БЕД и гражданско сдружение ХАРТА, проведена в СУ „Св. Климент
та на Христос в тези стихове, е сляп.
Калвин настоява, че няма как равенОхридски“ на 13 и 14 ноември 2017 г.
ството с Бога да не е ясна заявка за
божествеността на Христос.
По-нататък Калвин се спира на
От средата на 20 век насам, пасажът на разискване, то се предполага, че външна, вменена праведност. Според
смирението,
което представлява
от Посланието на апостол Павел към тази проповед най-напред е про- Лутер този втори вид праведност
филипяните 2:5-11, се възприема повядвана на Цветница на 28 март е породена от първия вид. Тук вече Христовото понижение или снизкато химн от широк кръг богослови. 1518 г. Публикувана е една година идва и христологичния химн като хождане, а не напускането Му на
вид наставление за следване приме- божественото. Христос не се отдеМоже би в тази връзка е необходи- по-късно.3
мо да направя няколко уточнения,
Интересното е, че тя попада в едно ра на Христос. Вторият вид правед- ля от Своята слава, но я скрива за
свързани с тази терминология.
много важно време за реформатор- ност е въплъщение на променения известно време. Така Той е Бог,
Отдавна библеистите водят дис- ското движение – времето между ни живот и ум в добри дела и пра- изявен в плът, и взема в Себе Си
кусия по въпроса, дали е възмож- окачването на 95-те тезиса на кате- вилно отношение според примера на човешка природа. Христос е едно
лице, състоящо се от две природи.
но да се определи даден пасаж като дралата във Витенберг и процеса във Господ Исус.
„Вторият вид праведност е Неговото смирение е дори още похимн. Към този момент има поне Вормс.
три основни пасажа от творчествоВ тази проповед вече ясно личи собствената (iustitia propria), не голямо, защото Той не само, че като
то на ап. Павел, които се считат за богословието на Мартин Лутер, че защото ние сами сме си я израбо- Бог става човек, но и се смирява до
христологични химни – Фил. 2:6-11, хората по никакъв начин не могат тили, но защото работим с тази там, че става покорен на Отец дори
Колосяни 1:15-20, 1 Тим. 3:16.
да придобият спасителна правед- първа и чужда праведност. Това е до смърт. Това е едно изключителИдеята за наличието на христоло- ност чрез своите собствени дела, а този начин на живот, прекаран но унижение, предвид смъртта, коягични химни в Новия завет е сравни- единствено чрез вяра в спасително- ползотворно в добри дела, на пър- то Христос трябва да понесе.
Превъзвисяването,
последвало
телно нова и обикновено се позова- то дело на Христос и „вливането“ на во място, в умъртвяване на плъва на едно свидетелство на Плиний Неговата праведност в нас. Това спо- тта и разпъване на себецентрич- Христос след унижението Му, трябМлади, при което той пише, че хрис- ред Лутер е външна, чужда правед- ните желания, за които четем в ва да служи за пример и на хората.
тиянската общност има обичай да ност – iustitia aliena, понеже не про- Гал. 5:24... На второ място, тази Заключението е, че всеки който смиправедност се състои в любовта рява себе си – ще бъде възвисен.
пее химни на Христос като на Бог.
изтича от нашите дела. Той пише:
„Но те твърдяха, че тяхната
„Християните имат два вида към ближния и на трето място – Името, което е дадено на Христос –
име над всяко друго име – е израз за
грешка или провинение се състои праведност, също както има в смирение и страх от Бога.“ 6
единствено в това, че са имали два вида грях в хората. Първата
В творчеството на Жан Калвин отдаване на почит. Този израз означава, че върховната власт е дадена
навика да се събират в определен праведност е влята от вън във Фил. 2:5-11 също има своето място.
ден преди изгрев слънце и да реци- вътрешността. Това е праведЖан Калвин се обръща някол- на Христос и Той е издигнат в почит
тират на няколко гласа химн, въз- ността, при която Христос е пра- ко пъти към Фил. 2:5-11 и най-вече до най-високия ранг. Подчинението
хваляващ Христос като Бог...“. 1
веден и оправдава другите чрез вяра към 6-7 ст. в своите „Институти на и изповядването на Христос като
християнската религия,“ в които ги Господ ще бъде повсеместно, но не
Важно е също да се отбележи, че (I Кор. 1:30).“ 4
понятието „химн“ не винаги се разНо според Лутер тази праведност е използва в подкрепа на христология- всички ще Го изповядат и ще Му
бира еднозначно. Обикновено се дадена само на онези, които са кръс- та и по-специално – божествеността се поклонят доброволно. Накрая
Калвин обръща внимание, че велиприема едно по-широко разбиране тени и са се покаяли за греховете си. на Христос.7
за химните като кредо (или символ
„Тази праведност, тогава, е дадеПо-подробно Калвин се спира върху чието на Бога е изявено пред хораверую), което включва догматичен, на на човешките същества в кръ- този пасаж в своите „Коментари вър- та чрез Христос, затова и грее чрез
изповеден, литургичен, полемичен щението и когато те са наистина ху Посланието към филипяните“. Те Христос, а Отец е прославен в Сина.
или възхвалящ материал, който може покаяни. Затова човешкото съще- са е едно кратко екзегетическо изло- По този начин пасажът завършва с
да бъде установен по два главни кри- ство може с увереност да се хва- жение, в което освен тълкуването на отдаване на слава на цялата Троица.
В заключение, бих могъл да сподетерия: стил – специфичен ритъм, ли в Христос и да казва: „Мои са гръцкия текст може да се забележат
открояващ се при четене на глас, Христовото живеене, вършене и и доста апологетични елементи. Той ля, че богословските аспекти в творналичие на хиазъм, паралелизъм; и говорене, Неговото страдание и още от началото определя темата на чеството на Лутер и Калвин при
вторият критерий е лингвистичен – умиране, мои са до толкова, докол- този пасаж като наставление за „прак- тълкуването им на христологичния
наличието на необичаен речник.2
кото аз съм живял, вършил, гово- тикуване на смирение“ по примера на химн от Фил. 2:5-11 се явяват едно
Понеже в моите изследвания съм рил, страдал, и умрял, както Той Господ Исус и го свързва с предход- междинно звено между ранното тълдостигнал до мнението, че Фил. 2:5- го направи. Също както младоже- ния пасаж Фил. 2:1-4. Tова, което кувателно творчество при църков11 трудно би могъл да се възприеме нецът притежава всичко, което e апостол Павел пише там като заповед, ните отци и учители и съвременникато химн в тесния смисъл на дума- на младоженката. Защото двама- в 2:5-11 дава като илюстрация или те изследвания върху този пасаж. Те
та, ще използвам този израз в по- та имат всичко общо. Защото са пример за подражание в лицето на от една страна се придържат към поширок смисъл, а именно като по-въз- една плът (Бит. 2:24), също както Господ Исус. В това отношение него- традиционните разбирания за темавишена изповедна проза със силно Христос и Църквата са един дух вото мнение не се различава от мне- та, мястото и тълкуването на пасанието на Лутер. Калвин дава две при- жа, а от друга – се стремят да го приизразен поетичен стил, наподобяващ (Еф. 5:29-32).“ 5
юдейските псалми.
Очевидно Лутер разбира тук прин- чини за това подражание: Първата, че ложат към съответния исторически
В творчеството на Мартин Лутер ципа Sola Gratia („само по благо- това е закон за живота или за правил- контекст с всички прилежащи към
Фил. 2:5-11 се откроява в две негови дат“) по един жив, динамичен начин ното живеене (Pourceque l’imitation d’ него спорове.
В тяхното творчество има един
проповеди и двете свързани с праз- в контекста на взаимоотношенията iceluy est la regle de bien viure), а втоника Цветница. Една от тези две про- между Бог и човек. От една страна, рата – това е пътят, по който постига- букет от омилетика, апологетика и екзегетика, следваща реформаповеди е с особено голямо значение Бог привлича човека и влива в него ме истинска слава.
За Калвин целият израз от преби- торския принцип на Sola Scriptura
за развитието на реформаторското праведността на Христос, а от друга
движение и богословие – „Проповед страна – човек не е пасивен по отно- ваването на Христос в Божий образ („само Писанието”), чрез който се
за два вида праведност“ (Sermo de шение на Бога, а доверието му спря- през несчитането на равенството с противопоставят на изопачаванияduplici iustitia), която е написана най- мо Него е отговор чрез вяра и позна- Бога говори цялостно за Христовото та на библейските истини. Въпреки
напред на латински. Въпреки, че ние на самия Христос, който пък от смирение. Именно това отношение това директно и индиректно Лутер
точното време на написване е обект своя страна се противопоставя на сме призовани да следваме, макар и и Калвин се опитват да демонстрида не може нашето смирение да се рат една по-голяма приемственост
стария Адам във вярващия.
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Истинската църква, Реформацията
и съвременното християнство
Интервю с Епископ Ристо Сорамиес (Финландия)

Бихте ли представили Вас и Вашето
служение?
Казвам се Ристо Сорамиес. Служил
съм 40 години като пастир и мисионер
сред турци в Германия и в Истанбул.
Моята съпруга и аз имаме четирима
сина, четири снахи и дванадесет внука
и внучки. След като се пенсионирах, бях
поканен да бъда епископ на новооснован лутерански диоцез (Евангелският
лутерански мисионерски диоцез на
Финландия). Общността има 33 паства,
25 пастири на пълно работно време и
други 25 пастири, които служат в допълнение на други ангажименти.
В светлината на 500 години от
протестанската Реформация какво бихте казали, че е „сърцето на
Благовестието“ в богословието на
Мартин Лутер?
Св. Павел пише в I Коринтяни 15 главакакво е Благовестието: „Христос умря

за греховете ни според писанията; че
беше погребан; че беше възкресен на
третия ден според Писанията; и че се
яви на Кифа, после на дванадесетте“ (I
Кор. 15:3б-5)
Благовестието, неговото „сърце“,
е нещо много конкретно. Лутер казва много правилно за благовестието:
„Става дума за грешния човек, който
е изгубен, и за Бог, който го спасява“.
Благовестието ни казва как Бог е
извършил своята спасителна работа:
Той даде Своя Син, който взе нашите
грехове върху себе си, плати вечното наказание вместо нас и ни извести
радостната вест: „Синко, дъще, не бойте се, вашите грехове са простени.“
Благовестието принадлежи не само на
началото на християнския живот, а е
храната, от която християните се нуждаят до последния си дъх на тази земя.
Въпросът „какво представлява
истинската църква“ е все още актуален днес сред християните от различни традиции. Какви са главните характеристики на църквата в учението на
Лутер?
Църквата
е
творението
на
Благовестието и не е просто събрание на хора, които вярват едни и същи
неща. Това означава, че когато идваме
заедно на божествената литургия, ние

Въпросите задава: п-р Гроздан Стоевски
Превод: Вера Иванова

идваме с нашите грехове, проблеми и
нужди при нашия Бог, свят и милостив,
който е богат на благодат и съвет. Той
ни служи със Своето слово и тайнства.
Правилно е да почитаме Бога, но Той
не се нуждае от нашето поклонение, а
ние се нуждаем от Неговата прошка и
милост. Църквата е за нас, бедните и
нещастни грешници, които Бог призовава на Своята Трапеза. Ето защо Той
е дал на църковните пастири да хранят
паството с Благовестието.
Лутер описва църквата като болница, където грешниците идват да бъдат
изцелени от великия Лекар Господ
Исус, който използва Своите помощници-лекари, като самите те са също
пациенти. Святостта на Църквата е
в Словото и тайнствата. Членовете
нямат своя собствена святост; това е
святостта на Исус Христос, която достига до тях посредством Църквата.
Кои са някои от предизвикателствата за християните днес и виждате ли нужда от друга „Реформация“
или по-скоро „Възстановяване“ на
истинско, автентично, библейско
християнство?
Плътта, светът и Сатана не са се променили; те работят непрекъснато
заедно да ни разрушават и опустошават. Има дума, която променя всичко и

дава правилната перспектива за нашата вяра, а именно думата ВЕЧНОСТ.
Важно е да се запитаме дали това, в
което вярваме, проповядваме и изповядваме, издържа проверката на
вечността.
Новите учения и погрешни доктрини са се увеличили многократно, но
Истината остава същата. Станало е
обичайно да търсим „значението“ на
Църквата в този свят, но Църквата е
истинска само когато проповядва и
учи същото, апостолско Евангелие и
така подготвя хората за Съдния Ден.
Църквата със сигурност се нуждае
от Реформация, но ние не можем да я
предизвикаме. Това, което можем да
направим, е да отидем при Библията,
да търсим Божията Благодат в Исус
Христос и да получим Неговия чудесен
дар на прошка на греховете и вечен
живот.
Мартин Лутер не планира да реформира Църквата. Той се бои от Бога и
жадува да намери Божията милост за
себе си и за хората, за които отговаря като пастир и професор по богословие. Бог в Своята милост води Лутер
обратно към Своето Слово и определено към Евангелието с помощта на
св. Павел. Евангелието реформира
Църквата. ◙

ЕВАНГЕЛСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОЛАНДИЯ
Преглед на доклад от семинар на Свободните евангелски църкви в Холандия1
Докладът е представен от Едуард ван ден
БЕРГ на богословска конференция на Международното сдружение на свободните евангелски църкви (IFFEC) в Сиатъл, САЩ, през м. септември 2004 г., като обобщен резултат от семинар на Холандските свободни евангелски църкви
през първата половина на същата година.
В уводната част на своя доклад,
Едуард ван дер Берг уточнява, че
в Холандия има голямо разнообразие на богословски позиции на
църкви и общности от вярващи. И
подобно разнообразие съществува дори в рамките на една деноминация като Съюза (Covenant)
на Свободните евангелски църкви
на Холандия. Но ако трябва да се
опрости това – то може да се говори за две основни направления и
начин на изразяване: на икуменическо и на евангелско.
Тези, които са ориентирани в икуменическото направление, имат
по-силни връзки с организации
като Световния съвет на църквите (WCC), Световното общение на
реформираните църкви (по онова време все още алианс – WARC)
и Съвета на европейските църкви (СЕС). Църквите, които се определят като евангелски, общуват
много по-интензивно в рамките
на националните и международни евангелски алианси и тези на
Лозанския комитет.
Оказва се, че дори в общността
на свободните евангелски църкви е невъзможно да се говори за
евангелска идентичност, която се
споделя напълно от всички нейни членове. Участниците в семинара решават да поставят настрана

опита за определяне на своята идентичност по отношение на
исторически възприети изповеди
на вяра. Вместо това, те въвеждат
подхода за определянето ѝ според
взаимоотношенията и в диалог с
други църковни традиции.
Същевременно авторът представя три от главните теми, които са
разисквани като ключови за изясняване на проблема: евангелската херменевтика, отношението с
исляма и формирането на евангелската духовност.
1. Евангелска херменевтика
Евангелската
херменевтика изхожда на първо място от
Писанията, считани за Божие слово. Библията не съдържа грешки и
Христос е единственият Изкупител,
Който изкупва творението и Който
ще дойде в края на времената,
по определен план. Поставя се и
фокус върху мисията на християнската общност. От херменевтична гледна точка библейският текст
е валиден за всички времена и поскоро независим от историческия
контекст, в който възниква. Ние
виждаме Божието слово да действа между хората само в Христос.
Само в Христос ние откриваме
Божието слово между хората, така
че мисията е христоцентрична.

Първият завет (Старият завет)
говори за Него като Един, който идва, а Вторият (Новият завет)
говори за Него като Един, който е
дошъл и който очакваме отново.
Христос не говори в някакъв вакуум само в миналото. Той „говори
на тебе, тук и сега, лично“.
2. Евангелистите и ислямът
Евангелистите са ориентирани
към Исус Христос. Той е Спасителят.
Само чрез Него стигаме до Отца.
Няма друго име, чрез което можем
да се спасим. „Аз съм Пътят,
Истината и Животът“ са думите на
Исус, които са буквални и абсолютни. Това е водещ принцип в диалога с вярващи от други религии и
съответно определя еднопосочния
характер на този диалог.
Събитията от 11 септември 2001 г.
оживиха разискванията относно
забулването на жените и исканията
да се отварят мюсюлмански училища
в традиционно християнска страна.
Същевременно в някои църкви в Холандия се наблюдава засилен интерес към Стария завет, чрез
който се търсят корените на поголяма близост и солидарност с
хора от други вероизповедания
(вероятно авторът има предвид
най-вече т.н. „авраамичен корен“).
А в центровете за подпомагането на бежанци (където преобладава броят на нехристияни) се забелязват като доброволци не малко
евангелисти. Поучението на Исус
в Евангелието на Матей 25 глава,
което визира грижата за чужденците, предизвиква определена
диаконична активност.
3. Евангелско духовно формиране
Авторът напомня, че за евангелистите Исус е реалност в живота,

от п-р Данаил ИГНАТОВ
която се подлага на ежедневен
опит чрез Писанието и в поклонението. Формирането на евангелската духовност се осъществява чрез
изучаване на Библията ( индивидуално или в групи), в молитва (лична
или в молитвени събрания), участие в хорове и хвалебни вечери и
в тихо време у дома, където (изненадващо за нас!) може да откриете светлини на свещи и картини,
които имат символична насочваща
роля в „осветляването на пътя“.
В хвалението най-често се чуват
песни в англо-американски стил, но
се използват и такива с по-широк
спектър от традиции, като тези на
общността Тезе2.
Опитът с Исус се осъществява, разбира се, както в здраве,
така и в случаи на болест или в
смърт. Текстът от Матей 28 глава
с Великото поръчение е силно предизвикателство за евангелските
християни. Достигането на народи
до края на света с Благовестието
е съществен елемент от формирането на тяхната духовност, която
вдъхновява различни диаконични
и мисионерски действия.
◙
Eduard van den Berg, Evangelical identity
– a document for IFFEC, Seminary of the
Covenant of Free Evangelical Churches in the
Netherlands, September 2004.
2
Тезе (Taizé) е икуменическа християнска
организация, създадена през 1940 г, с цел
молитвено общуване между християни от
различни вероизповедания. Мястото за
срещи се намира в манастирски комплекс,
изграден в Taizé, във Франция, областта
Бургундия. Неин основател е брат Роже
Шютц и се поддържа от протестанти и католици. През последните години, групи от
български православни християни станаха
добре познати гости на общността.
1
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ДЕН НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН
от п-р Благовест НИКОЛОВ
Денят на Евангелската песен се празнува през втората неделя на месец
март. Не можах да намеря данни кога
точно е поставено началото на тази
добра традиция и оставам с впечатлението, че тя датира още от основаването на евангелските църкви в България.
Тогава днешните познати „стари“ песни са били нови, току-що композирани и са били особено вдъхновение за
евангелските християни в края на XIX
и началото на XX век.
Какъв е акцентът, който поставям в
един подобен специален ден? През
последните няколко години се опитвам да посоча имената и приноса на
бележитите утвърдени автори на евангелски песни, чиито химни звучат все
още с неувяхваща сила.
Започнах с композитора и текстописеца Филип Блис, като всички общи
песни в събранието и изпълнението на хора при църквата бяха негови. Той е роден в Пенсилвания през
далечната 1838 г. Като дете израства
във ферма в голяма бедност. Но показва още от малък необикновен талант
към музиката и особено към духовната. Макар да не учи в специална школа, самообразова се и израства като
отличен музикант. На 25 години Блис
пише музика и с продажбата на творбата си, си купува флейта. Следващата
година се премества в Чикаго, където
се развива като госпъл певец и автор
на духовни песни. През 1869 г. Блис
среща Дуайт Муди, който се убеждава в полезността да включва духовни
песни на своите публични евангелизационни събрания. Блис композира
много химни до смъртта си през 1876
г. – само на 38 години! Загива трагично
във влакова катастрофа. Първоначално
оцелява, но в опит да спаси жена си,
той също загива.

Филип Блис (Снимка: Wikimedia.org)

Между песните на Блис има една,
която се откроява със своята история – „Ще възпея на Исуса”, написана от Блис през 1876 г. Това е неговият последен химн преди да загине
във влаковата катастрофа. Текстът е
намерен в багажа му след инцидента.
Джеймс МакГранахан създава мелодията, която и ние познаваме. Тази песен
е уникална с това, че е една от първите, записани на фонограф. Джордж
Стебинс прави запис на песента за
демонстрация на изобретението на
Томас Едисон в Ню Йорк.
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Филип Блис често получава вдъхновение за написването на химните си по
време на богослужение, когато слуша
проповеди.
Друг автор на химни, с който съм
запознал църквата по време на празнуване Деня на Евангелската песен,
е Лоуъл Мейсън (Lowell Mason).
Справедливо той е наречен бащата на американската църковна музика. Мейсън е един от основателите на
принципите на националната музикална интелигенция, подготвил почвата на висшата музикална култура в
Америка. От него са идеите за духовната музика, основното музикално образование в училищата и популяризирането на класическото хорово пеене.

Лоуъл Мейсън (Снимка: Wikimedia.org)

Лоуъл Мейсън е роден на 8 януари 1792 г. в Медфийлд, Масачузетс.
От малък проявява силна любов към
музиката и използва всяка възможност
да се ограмотява. В началото е банков
чиновник, но също и активно пише
музика. През 1827 г. той става президент и директор на Хенделовото и
Хайдново общество в Бостън. Мейсън
посещава няколко известни музикални училища в Европа, където изучава техните методи и взема най-доброто от тях, за да го приложи по-късно в
Америка. Когато се връща, той основава Бостънската музикална академия.
Като композитор на сериозна и трайна църковна музика, д-р Мейсън е един
от най-успешните автори на Америка.
С това си печели името на реформатор
на църковната музика. Издава е много
музикални сборници.
От неговия брак с Абигейл, той има
четири сина, двама от които основават известната фабрика за органи
Мейсън&Хамлин. С тази марка хармониуми свирят много от нашите църкви повече от 100 години! Един от тези
ценни хармониуми може да се види и
днес в Музея на евангелското движение на ул. Солунска 49.
В новия сборник „Евангелски песни“ има повече от 20 негови песни, а в
старите сборници са били над 40. Найизвестните негови песни са „При Тебе,
Боже мой, близо да съм”, „О, животворни Дух Святи”, „Господ ни сравнява със виделина”, „Моята вяра е във
Тебе, о, Христе”.
През миналата година на този ден
представих автора на български духовни песни Натан Бен Амирхан Князев
(19.03.1879 – 10.04.1949). Песните от
български автори в нашите песнарки за
съжаление са толкова малко, че веднага името на Князев се откроява. Оказва
се, че той наистина е недооценен от
нашата музикална общественост от

миналия век, както и от евангелската
общност днес.
Натан Князев е с персийско-арменски произход. Неговият дядо е осиновен син на иранския шах. Баща му
Аврам бек Амирхан е известен учен в
областта на ориенталистиката и е един
от преводачите на Библията на арменски език с кавказко наречие. Приели
християнството, неговите родители са
принудени да напуснат Иран. Той се
ражда в изгнание (Грузия) и получава библейското име Натан. За известно
време семейството е изселено в Сибир,
тъй като баща му участва в евангелски
събрания. При освобождаването им те
се изместват в Хелзинки, Финландия,
където Натан учи пиано и композиция.
По-късно завършва музикалното си
образование в Германия, Мюнхенската
музикална академия, където специализира орган. От 1896 година семейството заживява в България, която се
превръща в неговата втора родина.
Тук той приема името Князев, свързано с неговия произход като принц.
Той става пионер на българската опера. Неговите две опери „Иванко” и
„Ралица” са представяни на софийската сцена, като „Иванко” е представена 14 пъти! Написва ораторията
„Христос”. Той е автор на музикална
композиция на тема, свързана с потъването на „Титаник”. Известно време е диригент на Софийската опера.
Тъй като свободно говори персийски,
български, арменски, руски, финландски, шведски, немски, английски, той
композира песни за хор на тези езици. 25 години е органист в църква „Д-р
Лонг”. Със своята музика той служи
на българските евангелски християни
и негови песни по текст на Иван Вазов,
Константин
Величков,
Любомир
Бобевски, се използват в сборниците Духовни песни и Евангелски песни. Негова е трилогията в памет на
цар Борис Трети, като първата част е
по текст на Сийка Зяпкова. На текста
пише: „Композирана на 9 септември 1943 г. и изпълнена на 12 септември 1943 г. в Първа евангелска църква на ул. Солунска 49 от г-жа Елена
Николай.”

Натан Князев (Снимка: Wikimedia.org)

Натан е голям импровизатор на
духовна музика. Същевременно е много тих и скромен човек. В интервюто
му, направено от Васил П. Василев,
Князев е запитан: „По колко часа
дневно свирите?” „Около 8-10 часа.”
„Какви пречки срещате?” Той отговаря: „Лишен съм от осветление и нямам
електрическа инсталация. Работя на
газово осветление...” Той живее в малка къщичка извън София, в недоимък,
но духовно много богат!

Добрите песни за поклонение не само
изразяват любовта ни към Бога, но и
мотивират другите да откликнат на
Божия призив. Те ни вдъхновяват да
живеем за Негова слава. Християнската
песен е най-силният начин да предадеш емоционалността на Божието слово. Така Свeтият Дух ни докосва и подчертава значението на Словото.
Една мисионерска група от четирима души пристига в Европа, по-точно
във Филипи – Павел, Сила, Тимотей
и д-р Лука. Първо Господ отваря сърцето на Лидия, собственик на бутик и
търговец на платове и тя, както и целият й дом приемат благовестието. После
Господ затваря устата на едно момиче, което е обсебено от дух. Но заради
случката Павел и Сила са бити и хвърлени в местния затвор. Краката им са
стегнати в клади. Не могат да легнат,
тъй като гърбовете им са разкъсани от
боя с бичове... Казва ни се така:
„Но по среднощ, когато Павел и Сила
се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха... веднага всички врати се отвориха, и оковите на всички
се развързаха.” (Деян. 16:25-26)
В полунощ Павел и Сила се молят и
пеят хваление на Бога! Земетресение
започва да тресе затвора, вратите се
отварят, оковите се развързват, а тъмничният началник отваря сърцето си и
приема Христос като свой Спасител!
Колко прекрасно е, че тези мъже пеят
хваление на Бога, докато са в такова
нещастно положение. Нищо чудно, че
става трус и вратите се отворят!
Това е един от най-добрите примери на демонстрация на Божията сила
в хвалението от едни слаби човеци!
Силата на евангелската песен е такава,
че може да отваря най-здраво заключените врати! Тя може да съдейства да отваря сърцата на хора от всяко
съсловие!
„А затворниците ги слушаха!” Мисля
си, че ако пеенето им беше лошо, никой
не можеше да ги изтърпи да ги слуша. Представете си пеене в полунощ?
Пречи се на останалите да спят. Но те
не само че не протестират, а напротив –
слушат ги с удоволствие! Ето от какво
хваление имаме нужда днес!
Приятели, колко песни знаете наизуст, за да пеете извън църквата, в
къщи или където и да сте? Колко
молитвени песни са в ума ви и могат
бързо да ви послужат при някои тежки
случаи? Може да не си прикован в клада, но да си прикован на легло; може
да са отслабнали очите ти, но отвътре
да ти идва да запееш или да се молиш.
Какво ще ни „дойде отвътре”, ако не
сме се научили и не практикуваме
евангелската песен сега, днес?
Как можем да пеем: „Свят, свят, свят
си, Боже”, или „Велики Боже” и да не се
разшири видението ни? Как можем да
пеем „Прославете Господа” равнодушно? Как можем да пеем тези думи и да
нямаме озарено изражение? Едно жизнерадостно, светло лице е знак, че някой
е в Божието присъствие. Бог променя
сърцата и променя лицата ни! Позволи
Му да започне първо със сърцето ти и
тогава ще се озари и лицето ти!
Ницше е казал: „Спасените би трябвало повече да изглеждат като спасени,
ако искат да повярваме в тяхното спасение!” Когато сме в мрачно настроение, вършим грях спрямо Бога, защото по този начин заявяваме на света,
че Бог е мрачен и че създава мрачни
последователи.
Изпитвай силата на евангелската
песен и хваление в живота си! Слушай,
записвай, разучавай, разпространявай
и се вдъхновявай от тези песни!
◙

Големият сблъсък
с несторианството
В миналия брой на „Зорница“ ви
предложихме материал за учението
на монофизитите. Допълваме картината на големите христологични
спорове от епохата на Вселенските
събори (V-VII в.) с текст за учението на Несторий.
На 10 април 428 г., преди 1590 години,
за архиепископ на Константинопол
е ръкоположен Несторий. По произход той е от Германикия, провинция Сирия, а негов учител във вярата е знаменитият библейски екзегет
Теодор Мопсуестийски. Като свещеник и монах в един манастир недалеч
от имперската столица, Несторий
печели признание като даровит проповедник. Издигането му до влиятелния църковен сан води обаче до дълбоки сътресения в Църквата. Като
твърд противник на арианската ерес,
Несторий изпада в противоположна
заблуда.
Арианите учат, че Христос е сътворено същество. За да опровергае това и други техни твърдения,
Несторий изтъква, че в Христос
божественото естество се съединява
с човешкото подобно на човек, който влиза в палатка или облича дреха. Отказвайки да приеме Христос
за единна Личност, той Го възприема като съчетание на две природи,
които остават така различими, както
при съединяването на два различни
индивида.
Несторий отказва да нарича Дева
Мария „Божия майка“. „Младенецът,
роден от утробата ѝ, е просто човек“,
казва той. Затова човешките дела и
страдания на Исус са просто проявления на човешкото Му естество,
а не на божественото в Него. Да се
заявява, че Мария е Богородица, би
означавало да се твърди, че някога
Бог е бил на възраст от няколко часа.
„Ала Бог никога не е бил невръстен
младенец“, настоява Несторий.

Същевременно той не отрича, че
Христос има божествено естество. Напротив, според него единственият правилен начин да защи-

Рененсансова статуя на Несторий
(Източник: theradicalcatholic.blogspot.bg)

тим Христовата божественост е да
не изпадаме в поклонение на едно
човешко дете. Божията природа не
може да се роди от жена. Несторий
развива доводите си в цялостен аргумент, като изтъква, че апостолите и
ранните църковни отци никога не
използват понятието „Богородица“
(theotokos). Вместо това той предлага Дева Мария да бъде наричана

превод с допълнения
Тодор ВЕЛЧЕВ

„Христородица“ (Christotokos). Но
цариградският епископ не успява да
реши богословския въпрос и да представи правилно този Исус, Когото
познаваме от Светото Писание:
напълно Бог и напълно човек.
Патриархът на Александрия Кирил
осъжда категорично произведенията
на Несторий, като издава 12 анатеми
срещу него. Несторий отговаря по
подобаващ начин. И двамата са хора
с твърд характер и богословският им
сблъсък бързо прераства в яростно
противоборство. Кирил търси подкрепа от римския папа Целестин,
който заплашва Несторий с бързо отлъчване от Църквата, ако не се
отрече от възгледите си. Няма никакви изгледи за помирение.
През 431 г. император Теодосий II
свиква събор в Ефес, за да се обсъди спорната тема и да се намери приемливо решение. Кирил
Александрийски и неговите съмишленици действат бързо и ловко. Те
съумяват да отстранят Несторий,
преди поддръжниците му от
Сирия, между които патриархът на
Антиохия, да пристигнат на събора. Римският папа подкрепя хода на
Кирил. Несторий е низвергнат от
своя сан. Първоначално той се оттегля в манастир в Антиохия, а впоследствие е изпратен на заточение в
Горен Египет, в църковния диоцез на
Кирил Александрийски. Днес някои
богослови, които изследват творчеството на Несторий, смятат, че възгледите му са изтълкувани погрешно
и вероятно не са отявлено еретични.
Но привържениците на Несторий
не отстъпват без битка. В областите, които тогава са под контрола на
Персия, те създават своя собствена църковна общност („Църквата на
Изтока“). Първоначално тя е силна и
организира евангелизаторски мисии,
които достигат до далечния Китай.

Вяра колкото синапово зърно

Мраморен бюст на император Теодосий II от V в.
(съхранява се в Лувъра; Източник: Wikipedia)

Несториански църкви изникват в
Арабия, Индия, Тибет, Малабар,
Тюркестан и Кипър. Някои от тях
съществуват и днес, особено в Ирак,
макар че са по-скоро традиционни общности, без активен духовен
живот. Някои от тях възстановяват
общението си с Римокатолическата
църква през XVI век и днес са обединени в т.нар. „Халдейска католическа църква“.
Отчасти поради споровете с несторианството, Църквата изработва разширена вероизповедна формула относно личността на Исус Христос. Тя е
утвърдена на IV Вселенски събор в
Халкедон през 451 година. Събраните
630 епископи заявяват, че две естества, божествено и човешко, са съединени в една Личност, Исус Христос.
„Като следваме светите отци, всички
единодушно учим да бъде изповядван единственият и същи Син, Господ
наш Исус Христос, съвършен по отношение на божествената Си природа и
съвършен по отношение на човешката Си природа, истински Бог и истински човек, с разумна душа и тяло, единосъщен на Отца по божествена природа и единосъщен нам по човешка
природа, във всичко подобен на нас,
освен в греха...“. 		
◙

кога бог не чува молитви
от Цвете КУЛИЧЕВА

Вярата е много важно нещо в християнския живот. оздравее. Нееман не повярва на Божиите думи и си тези думи на Бога и затова преди да удари скалата каза
Ако имаме истинска вяра, ние наистина може да тръгна, но когато по настояване на слугата си повяр- на народа: „Елате да ви дадем вода“ – и тогава удари
преместваме и планини. Въпросът е в какво да вяр- ва се потопи седем пъти в реката и оздравя (IV Цар. скалата, от която потече вода. Ако Бог му беше казал да
ваме. Дали в това, че Бог ще изпълни всичко, кое- 5 гл.). Малка вяра колкото синапово зърно бе нужна удари планината и тя ще се премести, тогава той трябва
то пожелаем и поискаме от Него с вяра, и когато Му на Нееман, за да оздравее. Вяра в думите на Бога, че да повярва на тези Божии думи, и като ги изпълни, плакажем да премести някоя планина, Той ще изпъл- като се потопи седем пъти – ще оздравее.
нината щеше да се премести. Но защо? Защото Моисей
Защо Червеното море се раздели на две, когато имаше силна вяра че тя ще се премести и помоли Бог
ни молбата ни, защото я отправяме с вяра? Или, че
трябва да имаме безрезервна вяра в това, което Бог Моисей вдигна жезъла си? Защото Моисей силно вяр- да чуе молитвата ли? – Не. Бог щеше да премести плани казва да направим, дори понякога по човешки то ваше, че щом вдигне жезъла си, то ще се раздели ли? нината, защото Той е казал това. А вярата на Моисей се
– Не. Разделянето на морето, а и всички други чудеса, състоеше в това, че е повярвал на конкретните Божии
да е невъзможно като преместване на планина.
Когато при горящата къпина Бог каза на Моисей които станаха чрез Моисей дори не бяха негова идея. думи, че когато удари планината, тя ще се премести.
да отиде в Египет, той не искаше да отиде, но когато Това дори не му идваше на ум. Бог определи чудесата,
Можеше ли Моисей когато си поиска да вдигне жезъМоисей повярва на Божиите думи, тогава чрез него за да спаси евреите. Той ги казваше на Моисей, а вяра- ла си и като се помоли, и като вярва, морето да се разБог извърши много чудеса. Защо чрез Мойсей ста- та на Моисей бе в това, че вярваше в думите на Бога, че деля? Можеше ли винаги когато нямат вода, той с вяра
наха тези чудеса? Защото той имаше вяра и се моле- когато стъпят в морето, то ще се раздели и те ще минат да удря някоя скала и въз основа на вярата му да потеше Бог да извърши всяко едно от тях, или защото Бог по сухо. „Господ каза на Мойсей: Кажи на израиляни- че вода? Не. Моисей не бе магьосник. Не той опредеопределяше всяко едно от чудесата, и ги казваше на те да вървят напред, а ти вдигни жезъла си и простри ляше чудесата, нито по какъв начин да стават те. Бог
Моисей, а той повярва, довери се на думите на Бога, ръката си над морето и го раздели, и израиляните ще определяше чудесата, а той вярваше само на това, коепреминат през морето по сухо“ (Изх. 14:15,16).
и изпълняваше това, което Бог му казваше да
то Бог му казваше и го изпълняваше.
направи?
Подчертавам, че „вяра колкото синапово зърно“
„Хвърли жезъла на земята“ – му каза Бог.
не значи, че щом имаме вяра, Бог ще ни даде абсоМоисей го хвърли и той стана на змия. „Хвани
лютно всичко, което поискаме от Него в молитва.
„Ако имате вяра колкото
я за опашката“ – каза му Бог. И той повярва на
Вяра „колкото синапово зърно“ е вяра в това, коесинапово зърно, ще кажете
Божиите думи, и затова без да се страхува, хвато Бог ни казва, дори да ни каже да преместим плана змията за опашката, и тя стана жезъл в ръкана тази планина „Премести се” нини. Щом Бог ни каже нещо, ние не бива да се
та му. (Изх. 4:2-4).
съмняваме, колкото и абсурдно да е то. Затова нека
и тя ще се премести”
Всяко от чудесата ставаше не защото Моисей
не се заблуждаваме, че Бог ще ни помага да праго определяше и с вяра искаше Бог да го направим всякакви чудеса, които поискаме от Него, щом
Матей 17:20
ви. Точно обратно. Бог определяше чудесата, а
имаме вяра. Точно обратното. Бог иска ние безуМойсей вярваше на това, което Бог му казваше,
словно да вярваме и изпълняваме това, което Той
изпълняваше го и чудесата ставаха.
ни каже, а не ние да Му казваме какво да направи.
Вярата на Моисей се изразяваше в това да повярва
Вяра колкото синапово зърно значи да повярваме в на Божиите думи, че морето ще се раздели. Затова
Това ще ни помогне в нашите молитви да не протова, което Бог ни каже, в това което Той иска от нас, преди да беше се разделило морето, Моисей каза на сим от Бога неща по наше усмотрение, но да се
колкото и невъзможно да ни се струва.
молим само за тези, които са по Божията воля, и да
народа да стъпи в него и вдигна жезъла си.
Чрез пророк Елисей Бог каза на прокажения
По същия начин на Мерива Бог каза на Моисей да вярваме безрезервно на всяко нещо, което Той ни
Нееман да се окъпе седем пъти в река Йордан, за да удари скалата и ще потече вода. Моисей повярва на каже, независимо колко абсурдно може да е то. ◙
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Д в ули ч и е
от Цвете КУЛИЧЕВА
Буквално двуличие значи човек с две лица.
Едно истинско и друго, с което се представя
пред останалите. Всъщност двуличният човек е
със зло сърце, но се преструва, прави се на
добър. Това е неискреност, лицемерие, което човек проявява към другите. Понякога, за
да не се изложи, да не навреди на авторитета
си, от интерес или за да не си навлече недоволството или омразата на някого.
Много пъти, ако покажем истинското си лице,
това може да не се хареса на някого. Тогава човек
предпочита да спести истината, да скрие истинското си лице, истинските си чувства на неприязън, завист, злоба или неодобрение. Вместо да
се бори със своите негативни чувства и недостатъци, той ги прикрива зад усмивки, хубави
думи, дори зад някои добри действия. Но това е
лицемерие, двуличие.
Типични представители на двуличие и лицемерие са книжниците и фарисеите. Христос се

обръща към тях с думите „Горко на вас книжници и фарисеи, лицемери”. Той ги порицава за
тяхното лицемерие и предупреждава своите ученици да се пазят от кваса им, който е двуличие.
Оприличава ги на съд, който отвън блести от чистота, а от вътре е пълен с грабеж и насилие.
Оприличава ги още и на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, но от вътре са пълни с
мъртвешки кости и всякаква нечистота. „Така и те
отвън изглеждат на човеците праведни, но от вътре
са пълни с лицемерие и беззакония“ (Мат. 23 гл.).
В Марко 12 гл. виждаме двуличието на фарисеите, садукеите и книжниците. Те умело скриват
своето лицемерие, като се представят за интересуващи се от учението на Исус, но всъщност искат
да се хванат за някоя негова дума, за да го осъдят.
„Но той като знаеше тяхното лицемерие, им каза:
Защо ме изпитвате?” и предупреди учениците си
„Пазете се от книжниците” (Марк 12:15, 38).

„Аз мразя двуличие”
Псалм 119: 113
В Мат. 6:1-17 стихове Исус много ясно осъжда двуличието. Той предупреждава всеки един от нас, че
може да изпаднем в двуличие, дори когато вършим
добри дела, когато се молим или постим. Много
важен е мотивът, с който правим нещо. Ако вършим,
каквото и да е добро, не от състрадание и любов,
а от гордост или самохвалство, от желание да ни
видят другите, тогава ние проявяваме лицемерие и
двуличие. Библейският принцип е „Нека левицата
не знае какво прави десницата ти” (Мат. 6:3).
Двуличието пречи да се стигне до корена, до причината за злото. То замазва нещата, пречи да имаме

чисти, честни взаимоотношения с другите. То е условие за неискрени, лицемерни взаимоотношения.
Много или малко, кога от толерантност, кога
от неудобство, срам, слабост или преднамереност, двуличие се среща и в църквата. Неговото
пагубно действие разрушава нашите чисти сестрински или братски взаимоотношения. А където няма искреност, цари лицемерие и Божият дух
не може да царува във взаимоотношенията, което
е пречка за Божиите благословения.
Двуличието е заразно и може да се предаде на други вярващи, особено ако лицемерващият има поголям авторитет и влияние в църквата. Такъв е примера с ап. Петър, описан в Гал. 2:11-14. Когато ап.
Петър отива в църквата в Антиохия, той общува с
повярвалите езичници, държи се с тях като с равни
братя и яде с тях. Но когато от Йерусалим пристигат
юдейски християни, той започва да страни от повярвалите езичници. Това лицемерие увлича и други –
„Заедно с него лицемерстваха и други юдеи, така
също и Варнава се увлече от лицемерието им”
(Гал. 2:13). Ап. Павел изобличава пред всички
ап. Петър, с което помага да се възобнови единството и чистите братски взаимоотношения.
Това е много добър пример за нас като християнки, да не мислим, че двуличието е дребно нещо
или пък, че ние сме застраховани и няма да се
поддадем на него. От друга страна това е пример,
че не трябва да търпим и най-малката проява на
двуличие, особено в църквата. Когато забележим
двуличие, една друга да си помагаме, да се освободим от него. По този начин ще усъвършенстваме своят християнски характер.
Исус казва, че лицемерието е грях, който ще
бъде строго наказан в място, където ще бъде плач
и скърцане със зъби (Мат. 24:51).
Нека се пазим от двуличие!
◙

ХРОНИКА

ХРОНИКА

Редовен годишен събор на Съюза Годишна конференция
на евангелските съборни църкви
на Обединената
методистка църква
във Варна

На 13 и 14 април 2018 г. в Евангелска
съборна църква в гр. Сливен и църквата в
с. Ковачите се състоя редовният годишен
събор на Съюза на евангелските съборни
църкви в България. Пастир Стоян Славчев,
като домакин, откри работата на Събора
с приветствие, а сборна хвалебна група от
двете църкви насърчи делегатите да прославят Бога за победата на Възкръсналия
Господ Исус Христос над смъртта, за
Неговата благодат и милост. Съобщението
за тежка катастрофа на пътя, по който само
един час по-рано бяха преминали някои от
делегатите, стана повод за гореща молитва за пострадалите и за роднините на починалите, както и за целия наш народ, който от ден на ден живее в условията на повсеместна несигурност. Дневният ред на
Събора започна по правилата на Устава с
изслушване на докладите на Пастирската
колегия (п-р Иван Стоицев и п-р Данаил
Игнатов), на председателя на Съюзно
управление (п-р Георги Желев), на касиера (дякон Георги Славов) и на председателя на Контролно-ревизионната комисия
(дякон Николай Златев). Естествено разискванията по бюджета не бяха лишени от

Снимки: п-р Данаил
Игнатов
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„полагаемата“ доза емоции и размяна на
противоположни мнения, до тяхното разрешаване с гласуване.
Младежкият
ръководител
Цветан
Стоицев направи много задълбочен анализ на предизвикателствата, които стоят пред църквите за духовната работа с
младежите от сегашното „Ай-Ти“ поколение и за необходимостта да им покажем преди всичко, че всеки от тях представлява неповторима ценност, лично
за нас, по-възрастните. Разисквания бяха
направени и по други проблеми на църквите. Работата на Събора приключи с гласуване на Резолюция по най-актуалните
задачи, които стоят пред ръководството на Съюза и на църквите. Накрая беше
изслушан кратък исторически обзор от
п-р Данаил Игнатов, за процесите, които
протичат в протестантските църкви след
Реформацията, през XVIII и XIX-ти век, с
появата на либералното богословие, но
и с вълните на Великото пробуждане, от
което се раждат първоначални белези на
духовност и идентичност на вярващите в
съвременните евангелски църкви.
◙

Под надслова „Да бъдат
всички едно“ (Йоан 17:21)
от 22 до 25 март в гр. Варна
се проведе Годишната конференция на Обединената
методистка църква. По време на първия, т. нар. „тематичен ден“, делегатите имаха удоволствието да слушат
лекции, свързани с темата за единството, изнесени от п-р Михаил Стефанов
(София), п-р Рареш Калугар
(Клуж-Напока) и п-р Кристиан
Истрате (Сибиу). Делегатите
имаха и възможността да
дискутират публично въпросите повдигнати в лекциите,
което направи конференцията вълнуващо и обогатяващо
преживяване.

Самуел Гоя, който служи в
няколко църкви в Румъния, бе
приет като местен пастор-студент, а Красимир Маджаров и
Ивайло Иванов – като пастори
под изпит. Ръкоположението
на Джесика Морис-Иванова
като презвитер в Църквата
на Назарянина беше официално признато след приключване на двугодишен изпитен
период.
По време на тържественото богослужение на 25 март
2018 г. Рареш Калугар беше
приет като пълноправен член
на Годишната конференция
и ръкоположен от епископ
Патрик Щрайф, с участието
на суперинтендант Даниел
Топалски и пастир Милен
Стефанов. 		
◙

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

от Симеон ПОПОВ

Понеже Аз живея, и вие ще живеете.
Йоан 14:19

„Христос възкресе!” Повече от
две хилядолетия християните носят
този небесен привет.
Така Църквата представя живия
Спасител и вярата в Неговото възкресение, като основа на своето
съществуване и твърдата увереност,
че Божието дело пребъдва.
Богочовекът е на път към Голгота.
Само десет часа Го делят от жестоката Му смърт. Мъчителни инквизиции
предстоят. Мнозина биха простенали: „О, аз никога няма да се върна!
Всичко е свършено.” Но Той вижда
празния гроб, величествения триумф
над греха, ада, смъртта и Сатана. И
тържествено заявява:
1. Аз живея! Тази истина винаги е будила, както радостно ликуване, така и мрачно неверие. Още на
първия Великден, позорно избягалата от Исусовия гроб, римска стража,
подкупена от Неговите убийци, разпространява мълвата, че Спасителят
не e възкръснал. Учениците Му Го
откраднали. Това те видели, като
спели на поста си!...
Какво жалко самооплюване! Мълвата, подета от предателите и фарисеите, стига и до днес. Апостолите,
пророците и мъчениците, обаче твърдят, че Той възкръсна.
И чудно ли е, че човечеството винаги е вярвало не на предателите, а на
апостолите. Не на убийците, а на пророците. Не на фарисеите, а на мъчениците за вярата. Не на гузните съвести, а на доблестните борци за мир.
2. Живот! Какво славно, желано
нещо си ти! Ние не знаем що е той,
но много добре го разбираме и протягаме ръце към него. С него е започнала нова ера на планетата ни.
Всяка поява на живот, след тежка зима или в младо семейство, се
посреща с дълбока затрогнатост и
бурна радост.
Достоевски, в романа си „Престъпление и наказание”, твърди, че
ако попитаме някой осъден на смърт,
какво би предпочел, екзекуция или
да остане жив на висока площадка от
1кв.м., той ще избере площадката, но
да живее, да живее...
Колкото и да живеем, ние не се
насищаме на живота. Нещо повече.
Все се надяваме, че тепърва ще започнем истински да живеем.
3. Отвращението ни от смъртта
е толкова голямо, колкото е желан
животът. Ние признаваме, че животът е най-несигурното нещо на земята, а смъртта – най-сигурното.
Запитваме се: Защо има смърт? О,
как желаем тя да не съществува!

Но запитахте ли се някога, защо
има живот?...
Такъв въпрос е въобще излишен.
Ние инстинктивно съзнаваме, че
смъртта няма право да съществува. Тя е узурпаторка. Първичното,
основното е животът. Той е господарят. Смъртта се е появила по-късно.
Тя е разбойник, когото търпим, поради нашето безсилие.
4. Има живот, който не е живот.
Той не заслужава да се живее и мнозина доброволно го напускат.
Ставаме рано. Тичаме на работа. Връщаме се уморени. Почиваме
си. Създаваме дом и потомство.
Страдаме. Боледуваме. Ядем и пием.
Умираме...
Нима това е всичко? Животните
също живеят така, без нашите модни дрехи и меки легла. За нас няма
ли нещо повече?
Приличаме на екипажа на подводница. Живеем в тежка атмосфера,
трудно дишаме, лесно се уморяваме,
често се нагрубяваме, бързо се разболяваме, многократно се отчайваме.
Мечтаем за друг живот, в чиста,
свежа атмосфера.
Някои, обзети от бяс към плътски удоволствия, напразно се стараят да отклонят душата от копнежа по истинския живот в Христос.
Чрез насилия, убиват в нея надеждата за Бога и стават палачи на себе си.
Заровени в материалния свят, остават слепи за духовните ценности.
О, колко много слепци има по света! Попитайте блудния син: „Какъв
беше животът ти в бурния свят?”
И той ще ви отговори: „Това не беше
живот, а свинщина! И, когато бях
богат, и, когато осиромашах, и
когато ме обикаляха много приятелки, като пчели около мед, и когато
гладувах със свинете, всичко това бе
свинщина. Животът е само у дома,
при моя мил баща.”
Преди години намерили сред океана
лодка с трима мъртви моряка. От оставените книжа, разбрали, че лодката
имала повече пътници, но щом свършила храната, убивали, по жребии,
някого и го изяждали. И така, докато останали тримата, но те умрели от
отравяне. Нима това е живот, когато
хората се мразят, убиват и изяждат?
5. И вие ще живеете. Какво славно обещание! Исус не иска да живее
сам. И нас прави участници на Своето
тържество. Ако Той бе останал в гроба, там щяха да бъдат погребани не
само Неговите кости, но и светлите
надежди, радостната вяра, слънчевата

любов на човечеството. Но Той възкръсна! Каква радост е това за наскърбените, сила за немощните, надежда за отчаяните, подкрепа за унилите!
Големият реформатор Мартин Лутер
бил меланхолик. Често изпадал в мрачно настроение, поради ожесточената кампания против делото му. Тогава
вземал тебешир и пишел с големи
букви по пода и стените Et vivit (Той
живее – лат.). Следователно църквата няма да пропадне. Злото няма да я
надвие. Можем да минем през изпитание, но който иска да избегне страдание, ще си остане завинаги слаб.
6. Вярата ни води до вечния
живот. „Висшата идея на земята
е една, а именно идеята за безсмъртието на човешката душа. Всички
останали висши идеи на живот, с
които човек може да живее, произхождат от нея” (Достоевски).
„Ние вярваме в безсмъртието, не
защото сме го доказали (но винаги
се стараем да го докажем), а защото вярваме в него” (Мартенау).
Надеждата за вечния живот поставя край на безсмислицата на нашето
съществуване. Затова християнското
погребение трябва да се извършва не
с плач, а с песни, не с отчаяние, а с
високо развети знамена.
В една от последните си проповеди, великият проповедник Муди казва: „Ако вестниците скоро пишат,
че Муди е мъртъв, не вярвайте!”.
И тези думи, като електрически ток
преминали през слушателите. След
няколко седмици пресата наистина
публикувала с големи букви веста:
„Муди е мъртъв”, но един от почитателите му пише: „Аз не повярвах...”.
Един студент пише: „Веднъж професор К. изнесе лекция на догматична
тема Има ли възкресение и вечност?,
и отговорът на този въпрос в лекцията бе отрицателен. С тъжна усмивка
той завърши: „Господа, съжалявам,
че ограбвам от душите ви последната искра набожна, детска вяра.
Но, ако твърдях, че има безсмъртие
и възкресение, това би значело, отново да въведа мрачната, невероятна мистика, в нашия просветен век,
доведен от факлоносците на модерната наука. А това няма да направя. Утешете се с мисълта, че всичко е било красива измама. Събудете
се! Бъдете мъже! Мислете – това
бе само един хубав сън! Разкъсайте
немилостиво това съновидение! То е
било само измама през всички векове.
И така, науката ни казва: „Няма безсмъртие и вечен живот!”.
След няколко дни посетих мой приятел, студент по медицина, с когото
споделих вътрешните си борби. А
той ми каза: „Знаеш ли, че младата и
красива съпруга на професора, почина след операция? Ще бъде интересно, да видим каква ще е следващата
му лекция...”.
След 14 дни професорът се яви
и пак избра темата Има ли възкресение и вечност? Гробна тишина
цареше в препълнената аудитория.
Предчувствахме, че предстои нещо
много важно. И професорът започна с
дълбоко развълнуван, сподавен глас:
„Господа, принуден съм още веднъж
да говоря върху тази сериозна тема.
Великият, Всемогъщ Бог, който обитава
в небесата и съкрушените сърца, показа

това на мен, бедния грешник, преди
две седмици, в нощта, след миналата
лекция, на смъртното легло на моята мила съпруга... Да, той ми показа
по съкрушителен начин, че има и Бог,
и възкресение, и вечност! Простете
ми, както моля и Бог да ми прости, че
твърдях противното. Сега си вземам
думите назад. И какво бих сторил аз,
бедният, къде бих намерил опора, ако
нямаше безсмъртие и възкресение?”
Той не можеше да говори повече.
С вик на болка, силният, 40 годишен
мъж, се строполи на катедрата в несвяст. Кой би могъл да опише вътрешните терзания, през които бе минал
професорът през последните дни. Но
Бог и истината, победиха и в него!”
7. Как сме ние? Живеем ли или
само вегетираме? Който знае истината и не я следва, прилича на човек,
който вечер пали лампа в дома си,
но ходи със затворени очи. Даваме
ли нещо на Бога? Може ли съвестта ни да бъде спокойна, когато всеки ден приемаме толкова много, и
то незаслужено, а нищо не правим
за Него? Той ни кани: „Дойдете при
Мене всички, които се трудите и
сте обременени и Аз ще ви успокоя.“
Ето протегнатата Божия ръка.
Поеми я! Не оставай с ръце в джобовете или със стиснати юмруци, т.е., в
безразличие и студенина. Скоро ще
бъде късно! Той ще те отмине. Който
не иска да вярва, когато може, няма
да може да вярва, щом поиска. „Не
се копае кладенец, когато ожаднеем”, гласи една поговорка.
8. Христос възкресе! Тази велика истина, би трябвало, да се впише
във всяко сърце, селище, семейство.
Ликувайте братя, радвайте се сестри!
Христос е жив! С Него и ние
живеем. Вдигнете глави вие, унили,
отчаяни, наскърбени души! Вашето
изкупление наближи. Последната
дума има не страданието, а утехата, не грехът, а прошката, не
злобата, а любовта, не мракът, а
светлината, не смъртта, а вечният живот. Той е жив! И днес Той
е с нас, чрез Своя Си Дух. И днес
спасява всяка душа, която се кае.
И днес освобождава от всяка верига
на сатана. Победно се вее Неговото
чисто знаме над злото и греха. Затова
нека бодро и вярно да застанем под
него. И на всеки братски привет, да
отговорим с цяло сърце: Наистина
възкресе!
Април 1971 г. ◙
Това е едно от посланията, които Симеон
Попов е изпраща в хиляди екземпляри
през време на комунизма из цяла Българя,
за да пробуди и насърчи тънещия в духовен мрак български народ.

9

Зигмунт Стария е толерантен
към реформацията в Полша
Днес Полша е една от европейските страни, в
които Римокатолическата църква се радва на найсилно влияние. Тя е родина на папа Йоан Павел II,
който се опря на вярата на милиони поляци, за да
започне успешния си духовен поход срещу комунизма в бившия Източен блок. Високата подкрепа на управляващата в момента партия в Полша
„Право и справедливост“ отчасти също се дължи
на традиционната католическа вяра на населението. Но през XVI век има исторически момент, в
който изглежда, че протестантството ще надделее
в голямата славянска страна.
През 1506 година на полския трон се възкачва сравнително младият Сигизмунд (Зигмунт) I.
(Ирония на историята е, че по-късно той ще получи прозвището „Стария“.) Той е високо образован;
цени изкуствата и литературата. Води дейна кореспонденция с Еразъм Ротердамски, великия хуманист, чиито произведения подготвят културната почва за протестантската Реформация. Кралят
е толерантен по отношение на вероизповеданията и допуска многообразие от религиозни възгледи в своята държава. По негово време католикът
Николай Коперник, доктор по църковно право, развива бурна научна дейност. В труда си „За въртенето на небесните сфери“ Коперник издига революционната за онова време теория, че Слънцето е
в центъра на Вселената и че Земята се върти около
него. Същевременно, едва година след публикуването на Лутеровите 95 тезиса, те са проповядвани в
Данциг (Гданск) и оттам бързо се разпространяват
в цялото кралство, включително в Западна Прусия
и във Великото Литовско княжество. По-късно
усърдният проповедник Джон (Ян) Ласки запалва
все повече поляци с идеите на Реформацията.
Зигмунт I е посветен католик, но не прибягва до гонения срещу протестантите. Това отчасти
се дължи на влиянието на благородниците около
него. Мнозина от тях прегръщат реформаторското

Портрет на Зигмунт I от Лукас Кранах-Младши
(Източник: Wikipedia)

учение. През XIV и XV век благородническото
съсловие в Полша печели важни права и привилегии. На моменти тяхната мощ застрашава устойчивостта на държавата и буквално я парализира,
защото кралят се нуждае от одобрението им по
данъчните и военните въпроси. От една страна благородниците настояват да бъде ограничена властта
на официалната Католическа църква. Но от друга,
сред тях няма единство относно нейната алтернатива. Редом с католицизма, в страната процъфтяват
многобройни протестантски течения и групи: лутерани, анабаптисти, калвинисти, обединени братя и

други. Лутеранството
превод с допълнения
е най-разпростране
Тодор ВЕЛЧЕВ
но сред градското
население от немски
произход, а калвинизмът – сред благородниците.
В някои случаи протестантите изпадат в крайности. В Данциг те разпускат с въоръжена сила градския съвет и поставят за управници свои представители. Заграбени са множество католически църковни сгради и други имоти, някои от които са
превърнати в болници. Сигизмунд I се вижда принуден в крайна сметка да изпрати войски в Данциг.
Някои протестантски водачи в града са арестувани,
осъдени на смърт и обезглавени.
Все пак, в сравнение с много други европейски
страни, конфликтът между католици и протестанти
в Полша протича сравнително мирно. Почти липсват случаи на смъртни присъди поради религиозни убеждения; обичайните наказания са налагане
на глоба или изгнание. Полският историк Януш
Тазбир нарича Полша от онова време „държава без
клади“. Всъщност тя се превръща в убежище на
много бежанци от цяла Европа, преследвани поради вярата си в по-нетолерантни европейски страни.
Във външнополитически план най-голямото
постижение на Зигмунт е победата над тевтонските рицари, които отдавна притесняват източноевропейските страни. Когато великият майстор на техния орден, Алберт от Бранденбург, се
обръща към лутеранството, кралят му дава титлата „граф на Прусия“.
Зигмунт I умира на 1 април 1548 г., преди 470
години. Неговият син и наследник на престола Зигмунт II продължава политиката на религиозна толерантност в страната. След неговата смърт йезуитите, които отдавна полагат усилия да възстановят католицизма в Полша, успяват
постепенно да вземат надмощие. Техните училища в кралството се множат и печелят влияние.
Обвързаността на кралската фамилия с католическата династия на Хабсбургите им осигурява и
държавна подкрепа. Но изглежда главна причина
за успеха на Контрареформацията са непреодолимите разделения между полските протестанти. ◙

„Състезанието с награда“
– по Филипяни 3:12-14

Отбор „Месия“ – победители на юношеското състезание, фотография: Диди Стефанова

Месец март 2018 г. вероятно ще
бъде запомнен с настъпването на
първа пролет по време на опасен
за цялата страна снеговалеж. Но
през март се организираха и две
състезания, за които не беше нужна друга спортна екипировка освен
Библията. Става дума за състезанията за разбиране и познаване на
Библията „В ръката Му имаше книга...“ – за юноши и за студенти.
Състезанието за юноши се организира от Скрипчър Юниън България
и се проведе за 8-ма поредна година в
София, в църквата на миналогодишните победители от „Ново поколение“. Участваха общо 33 отбора, т.е.,
132 юноши от различни краища на
страната. Победители станаха участниците от отбор „Месия“ от Стара
Загора. Тази година изненада мнозина и с факта, че второто и третото
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награда – екскурзия „По стъпките
на Апостол Павел” в Гърция из градовете Атина, Коринт, Солун.
Състезанието за студенти се организира от БХСС (Български християнски студентски съюз) и се
проведе за 4-та поредна година
в Сливен, в църквата на миналогодишните победители от ЕПЦСливен. Участваха общо 12 отбора,
т.е., 48 студенти от различни градове в страната. Победители станаха отборът на „Ново поколение“ от
София. Ново за тазгодишното състезание беше условието в регламента, гласящо, че един отбор може да
се състои от двама студенти и двама не студенти, стига да са на възраст между 19 и 29 години. Това
даде възможност и на хора, които

място се делят от повече от един
отбор – на второ място се класираха
отборите на „Cerasus“ – Блага вест
(София), отбор „Ново поколение
1“ (София) и отбор „Леви“ (София,
Ракитово, Села
новци). А на трето място – отборите „Синай“ от
Сливен и отбор
„Ел Рой“ от
Пловдив. На състезани-ето присъстваха и няколко
издателства
със свои щандове, откъдето
човек можеше да
си закупи християнска литература. Победителите
Отбор „Ново поколение“ – победители на студентското състезание,
спечелиха голямата
фотография: Деси Картелова

oт Христо ХРИСТОВ

не са студенти или са завършили
студенти, да участват в състезанието. Наградата за отбора, спечелил
първо място, е безплатно участие в
лагер „Трилогия“ – интензивно изучаване на Библията по индуктивния
метод, като тази година там ще се
разглежда книгата Откровение.
Записването за състезанията следващата година ще започне през
октомври, като конспектите и регламентите ще са готови по същото
време.
◙
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