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Р ЕДАКЦ ИОННА
Наскоро случайно дочух фразата: „Май месец е любимият ми месец!” Вероятно много хора биха потвърдили, че
това е валидно и за тях. Като се
замисля и за мен е така. Това е
месецът, в който климатичните
промени ни карат да се чувстваме освежени и изпълнени с приятно предчувствие за предстоящо лято и хубави дни. Споменът
за зимата е избледнял, прокрадващ се само тук-там в красиви гледки на все още покрити със сняг планински върхове.
Както Давид пише за Господа
в любимия на мнозина от нас
Псалм 23: „Освежава душата
ми.“ За нас остава да се отделим за момент от ежедневните
си проблеми и да се насладим
на Божията освежителна сила.

Сърце и ум
от Радостин МАРЧЕВ

на разпространение на
вярата сред тези, които
не я познават. Работата
в България не е тяхната първа мисия – преди това те работят години наред със сарацините
и хазарите. В този контекст азбуката, която създават, е средство за превеждане на Божието слово на езика на хората, на
които служат.
В живота на Кирил и
Heart vs. Mind (източник: http://embracingthebroken.com)
Методий ние виждаме
Братята Кирил и Методий създа- едно съчетание на сърце и ум, отдават славянската азбука и по този дени в служба на Бога и ближния.
начин правят възможна българската Ревността, която гори в сърцата
култура – едно събитие, което отно- им, ги подтиква да отидат при тези,
во ще си припомним и ще празнува- които не са чули, понеже „как ще
ме през този месец. Разбира се, тях- чуят без проповедник“ (Рим. 10:14).
ната мотивация не е културна – или Но същата тази ревност ги кара да
най-малкото не е изцяло и основно се подготвят за своята мисия по
културна. Солунските братя са пре- начин, който прави възможно нейди всичко мисионери, посветени ното успешно осъществяване.

Да поемем
инициативата

от Емил МАРКОВ

През този месец традиционна тема е 24 май – празникът на
славянската писменост и култура. По този повод на вниманието ви предлагаме актуален
коментар по темата за делото
на братята Кирил и Методий,
посветили живота си на разпространението на Божието
слово. Отбелязваме и друга
историческа личност, отдала
живота си на Господ Исус и спасителната вест – Мартин Лутер
Кинг, от чиято трагична смърт
наскоро се навършиха 50 години. Според очевидци, последните му думи са молба към музиканта Бен Бранч – да изсвири и
изпее песента „Вземи ръката
ми, скъпи Боже“ (Take My Hand,
Precious Lord).
На 14 май пък се навършват
70 години от основаването на
съвременната израелска държава. По тези и други интересни теми, в броя ще откриете
текстове от нашите автори.
Благословено време със страниците на вестника!
Олег КОНСТАНТИНОВ

Признавам, че заглавието не е
атрактивно. Звучи като лозунг, който в нашето апатично ежедневие
трудно би вдъхновил дори и мормон. Изглежда като част от формулировка и да, май наистина е
така, защото се сещам, че го има и
в определението за благовестие в
моето служение: „Да поемем инициативата и да
оставим резултата на Бога...“
Добър принцип според мен,
ала поемането
на инициатива
не винаги е лесно нещо. Иначе
знаем, призовани сме да направим първата крачка – не само заради Благовестието, а и когато възстановяваме
взаимоотношения,
когато посрещаме нужди, когато
се сблъскваме с неправди... Факт е
обаче, че понякога ни е трудно да
приложим това знание на практика.
Някак си ни трябва допълнителна
мотивация, за да упражним воля и
да излезем от зоната си на комфорт.
Защо, все пак, въпреки знанието,

Подобава
да се покоряваме
на Бога, а не
на човеците.

Деяния 5:29

Голямата ученост на КонстантинКирил е добре известна и му спечелва прозвището Философ. Тя му
помага и в последвалите спорове с
т. нар. „триезична ерес“ – вярването, че Писанието може да се чете
единствено на три езика – еврейски,
латински и гръцки. Достигналото
до нас житие разказва как той
успешно ѝ се противопоставя чрез
своята ерудиция и реторика.
Макар Методий да е донякъде
засенчен от по-известния образ на
своя брат, имаме основание да смятаме, че и неговата образованост е
значителна. След ранната смърт на
Кирил, той успешно продължава да
работи за довършване на делото му,
като при това с успех търси и получава подкрепа от Западната църква.
Сърцето и ума са две неща, които
християните днес често са склонни да противопоставят. От едната страна стоят „активистите“ –
хората, които считат, че „от много философстване полза няма“.
(Обърнете внимание как контрастира с почтеното прозвище, дадено на
Константин-Кирил).
Следва на 2 стр. .

Рожден ден
от п-р Станислав АЛЕКСИЕВ

чувстваме вътрешна съпротива и
нежелание да поемем инициативата? Една причина може да е простичкият факт, че е по-лесно някой
друг да го направи. Друга възможна причина е, че не вярваме в положителния резултат. Каквито и да са
причините обаче да се спускаме по
инерцията и да угаждаме на егото си, това няма да
зарадва нито Бога,
нито хората наоколо, нито самите
нас.
Как тогава да се
насърчим в моментите на страх и
колебания и да
направим първата крачка? Един
добър начин е като си припомним някои добри библейски примери. Естир събира кураж и се
застъпва пред царя за народа си.
Неемия спечелва цар Артаксеркс
I за каузата си и възстановява
Йерусалим. Натан отива при приятеля си Давид, казва му истината
в очите и правдата възтържествува.
Следва на 3 стр. .
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На 14 май 1948 г., точно преди
70 години, в музея на Тел Авив
се събират евреи от Палестина.
Те са там с една цел – създаването на Държавата Израел. Това е
голямата им мечта още от времето на Вавилонския плен през 586
г. пр. Хр.
Председателят на еврейската
агенция Давид Бен Гурион произнася Декларация за независимост, в която се заявява: „създаване на еврейска държава в
Ерец Исраел, под названието
Държавата Израел”.
В следващите дни армиите на
четири арабски държави навлизат в териториите на дотогавашната Палестина под британски мандат. Това са войските на
Египет, Сирия, Трансйордания
и Ирак. Така започва Арабскоизраелската война от 1948 г.
Военни контингенти от Йемен,
Мароко, Саудитска Арабия и
Судан също се присъединяват
към войната.
Непосредствената цел на тези
войски е да се попречи на установяването на еврейската държава.
Някои от арабските водачи призовават за издавянето на евреите
в Средиземно море. Евреите за
пореден път се чувстват като на
заколение.
Следва на 3 стр. .

Сърце и ум
От другата страна са тези, които
виждат колко често липсата на достатъчно дълбоко осмисляне и подготовка за това, с което някои хора
се заемат, унищожава добрите им
намерения и ражда горчиви плодове. Тяхната наивна ревност нерядко
ги довежда до духовно опустошение и униние. Нещо
повече, толкова препоръчваната простичка, наивна
вяра, може да се окаже просто духовно покривало на гордост и нежелание на човека
да слуша никого или причина за изопачаване на истината, съчетана с абсолютна убеденост в собствената
правота.
Така борбата между сърцето и ума продължава.
За щастие Исус Христос не
ни оставя да избираме между едно от двете. Попитан
от един законник, коя е найголямата заповед, Той отговаря ясно: „Да възлюбиш
Господа, твоя Бог, с цялото
си сърце, с цялата си душа, с
всичкия си ум и с цялата си
сила“ (Марк 12:30, ср. с Лука
10:27).
С тези думи Той ясно показва, че нашето посвещение
трябва да се простира в равИкона на Св. Св. Кирил и Методий
на степен както до сърцев храма „Св. Александър Невски“
то, така и до ума. И тази равотклонява в спекулации, които лес- на степен означава „с всичката си
но отместват погледа и доверието от сила.“ Вместо противници, сърцето и умът трябва да бъдат съюзници.
Христос.
Работата е много, а работниците
малко, и колкото по-скоро се заемем
с нея толкова по-добре. Не само, че
няма време за друго, а и всичко, което отива отвъд простичката вяра,
може да се окаже духовно опасно,
понеже ни заплашва с гордост и ни

от Радостин МАРЧЕВ

Следва от 1 стр. .

Ние трябва да сме посветени на на друго поколение и пропуска да
Божието дело и в същото време да развие собствено научно изследваизползваме ума си, за да свършим не… живее живот на богословски
тази работа по най-добрия начин. паразит.“1
И обратното, ние трябва да се подБратята Кирил и Методий са приготвяме за своето служение, отде- мер как Бог може да използва тези,
ляйки необходимите време и сили, които Го обичат с цяло сърце, ум
за да придобием нужните знания и и сила. Нека идващият празник да
умения не просто, за
да се гордеем с тях
или да говорим за
тях, а за да пристъпим напред и да
ги използваме по
най-добрия възможен начин на практика. Ние трябва да
живеем с простичка
вяра и пълно доверие в Бога. Но ако
твърдим, че вярваме, че Библията е
Божие слово, трябва да положим найголемите усилия и
да използваме найдобрите средства, с
които разполагаме,
за да го изучаваме
и разбираме по възможно най-добрия
Източник: http://www.livenet.ch
и правилен начин.
„Служението на Библията изиск ни подтиква все повече да обичаме
ва използването на всички налични Господа с ума си. И нека просветесредства на научното изследване. То ният от Него ум да помага на сървключва текстуални критици, бого- дечната ни ревност, така че животът
слови, егзегети и преводачи, как- ни да носи полза за Божието царто и необходимия научен апарат, за ство. 				
◙
да бъдат тези хора подходящо обучени. Църква, която пренебрегва 1
Ramm, Bernard, The Special Revelation
подобно изследване, е лош слуга на
And
the Word of God, Grand Rapids,
Писанието…. Църква, която разчиEerdmans, 1961, 193-194.
та безпрекословно на достиженията

Имам една мечта
През април се навършиха 50 г. от
убийството на Мартин Лутер Кинг
(15 януари 1929 – 4 април 1968 г.).
Кинг е баптистки пастир и активист за граждански права на цветнокожите в Америка. Неговият
подход на ненасилствено
гражданско неподчинение,
което той заимства от
Ганди, му донася Нобелова
награда за мир през 1964 г.
В своята основа движението за граждански
права в САЩ е религиозно съживление. Речите
на Мартин Лутер Кинг, с
които той се обръща към
своите последователи, са
изпъстрени с библейски
алюзии и дори с директни
цитати от Писанието.
Поместваме част от найизвестната му реч „Имам
една мечта“, произнесена на 28 август 1963 г. от
стълбите на паметника на
Линкълн във Вашингтон.

във физическо насилие. Отново и
отново ние трябва да се издигнем
до величествените висоти на посре-

знаейки, че търсим своите граждански права, ни питат: „Кога ще бъдете доволни?“ Не, ние не сме довол-

Има още нещо, което трябва да
кажа на моите хора, които стоят на
горещия праг, водещ към палата на
справедливостта: в процеса на спечелване на нашето истинско място,
ние не трябва да извършваме незаконни деяния. Нека не задоволяваме жаждата си за свобода като пием
от чашата на огорчението и омразата… Не трябва да позволяваме съзидателният ни протест да деградира
2

щането на физическото насилие с
духовна сила. Удивителният борбен
дух, който е погълнал негърската
общност, не трябва да ни води към
недоверие във всички бели. Понеже
много от нашите бели братя – за
това свидетелства тяхното присъствие днес тук – са осъзнали, че тяхната съдба е свързана с нашата съдба... Ние не можем да продължаваме
да вървим сами... Има хора, които,

ни и няма да бъдем доволни дотогава, докато „правосъдието не потече
като вода, а правдата като силен
поток“ (Амос 5:24)…
Нека не се въргаляме в долината на
отчаянието. Казвам ви днес, приятели мои, въпреки трудностите днес
и утре, аз все още имам една мечта. Това е мечта, дълбоко вкоренена в американската мечта. Мечтая
един ден тази нация да се издигне и

да живее според истинското значение на своето верую: „Ние приемаме тази истина за даденост: всички
хора са създадени равни.“
Мечтата ми е един ден на червените хълмове на Джорджия, синове
те на бившите роби и синовете на
бившите робовладелци да
могат да седят заедно на
масата на братството.
Мечтата ми е един ден
дори щатът Мисисипи,
щат нажежен от горещината на несправедливостта,
нажежен от горещината на
потисничеството, да бъде
превърнат в оазис на свобода и справедливост.
Имам една мечта – моите четири деца един ден
да живеят в нация, в която
няма да бъдат преценявани
според цвета на кожата им,
а според техния характер.
Днес имам една мечта!
Мечтата ми е един ден в
щата Алабама, с ужасния
си расизъм, със своя губернатор, от чийто уста излизат думи като „вмешателство“ и „анулиране“... един
ден именно там, в Алабама,
малки чернокожи момчета
и момичета да могат да се хванат за
ръце с малки бели момчета и момичета като братя и сестри.
Имам една мечта днес!
Имам една мечта – един ден „всяка
долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се снишат, кривите места ще станат прави и неравните места – поле. И славата Господня
ще се яви и целият човешки род
ведно ще я види“ (Исая 40:4-5). ◙

Да поемем инициативата
Закхей се покачва на дърво, за да
срещне Исус и да го покани в дома
си. Блудният син преодолява срама от постъпката си и поема обратния път към дома. Самарянката
разгласява на целия град за срещата си с Месията и мнозина са
повярвали поради нейното свидетелство. Тези и много
други истории наистина могат да ни подтикнат първо към размисъл,
а после и към действие.
Добре, но какво да
правим, ако колебанията или страхът не ни
напускат? Нека да опитаме на първо място да
променим отношението
си, да оправим мисленето си, а от там ще последват най-вероятно и
правилните действия, а
защо не и правилните
чувства.
Миналата
седмица
пътувах с автобуса за
Студентски град и както
си седях и гледах навън
през прозореца, изведнъж ме лъхна остра и
неприятна миризма.
Идваше зад мен и макар да не
беше много прилично, обърнах се
да видя кой е източникът ѝ. На задната седалка видях възрастен човечец, мръсен, с някаква кръвясала рана на ухото. Погледите ни се
срещнаха. Не бих казал, че изразяваха взаимна симпатия. Обърнах
се напред и през останалата част
от пътуването се борех със смесените си чувства. Не ми се искаше
да отъждествявам вонята на този
човек със самия него, но и не ми
беше приятно присъствието му в
автобуса.
Спомних си за майка Тереза,
после и за един случай, когато двама корейски мисионери търпеливо

сменяха пред мен пълните памперси на един инвалид и така, лекаполека, поне се освободих от чувството на неприязън. Мислех си
дали да заговоря човека, но той
слезе и тогава видях от прозореца
нещо, което ме трогна. Една жена с
бебенце в количка щеше да се кач-

Рожден ден
След едногодишни непрекъснати
военни действия се постига примирие. Определя се временна демаркационна линия. Йордания анексира и завзема Западния бряг, включително Източен Йерусалим. Египет
поема контрол върху ивицата Газа.
Но Държавата Израел е установена. Призната е от повечето държави,
членки на ООН, на 11 май 1949 г.
Какво ни говори това на нас, като
вярващи хора? Безспорно много!
Установяването на Държавата
Израел е Божие дело. Oт думите

от Емил МАРКОВ

тогава е редно „виновната“ страна
да поеме инициативата, ала случва
се тя да няма никакво намерение да
го стори. Наскоро имах такъв случай и то с близък роднина. Когато

инициатива и да не виждаме резултат. Поне не веднага. Това не бива
да ни обезкуражава. Има хора, за
които съм се молил, споделял съм
им Благата вест нееднократно, ала
години наред е нямало промяна.
На няколко пъти обаче, други поемаха инициатива да им благовестват и те повярваха. Слава на Бога!
Няма значение, че не чрез мен.
Даже, ако трябва да сме точни,
никой не е повярвал заради нечия
лична заслуга. Хората са повярвали заради Бога. Ала нека да споделяме вярата си! Трудът за Господа
никога не е напразен...
Накрая, няколко думи и за
ситуацията, в която не правим
нищо, въпреки знанието ни каква е Божията воля за момента.
Вероятно ще си намерим оправдания за нашата пасивност, но нека
да помним, че последната дума не

ва в автобуса, а човечецът в този момент
погледна детето и му
се усмихна – с една
такава топла и толкова
добра усмивка...
Разбира се, промяната на отношението
е само първата стъпка. Следващата е да
направим нещо по
въпроса. Понякога се
изправяме пред доста
трудни предизвикателства. Обвинявани сме,
пренебрегвани, неразбирани,
обиждани,
онеправдани... И нали

Емил Марков в момента служи заедно със съпругата си Катя в София с „Атлети в действие“, което е част
от мисионерската организация „Агапе България“.
Преди това са имали служения с филма „Исус“ и
„Студентски живот“. Имат две дъщери и три внучета.
Посещават Методистката църква „Д-р Лонг“, но помагат с опита си и в наскоро основаната Международна
библейска църква в Студентски град.
Хубавите книги, красивата природа и добрите прия
тели продължават да ги вдъхновяват и да изпълват
сърцата им с благодарност към Бога.

от п-р Станислав АЛЕКСИЕВ

Следва от 1 стр. .

на ап. Павел в Атина знаем, че Бог
е „направил от една кръв всички
човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил отнапред положени времена и
пределите на заселищата им” (Деяния
17:26).
Той е постановил създаването на
Държавата Израел
по това време, на
това място.
Веднъж Кралят Слънце Луи XIV
повикал големия философ Блез
Паскал и поискал от него едно

почувствам отхвърляне, наистина ми е трудно да направя първата
крачка. В случая аз трябваше да се
насиля, за да надмогна горчивината и да инициирам възобновяване
на взаимоотношенията. Оказа се,
че си е струвало. Някои хора може
да не искат да поемат инициативата, но поне нямат против другият
да започне.
Понякога може да проявим

доказателство за съществуването
на Бога. Без да се замисли, Паскал
отвърнал: „Евреите! Евреите, Ваше
Величество!” Едва ли има друг
народ, който да се е запазил не само
териториално, но и като народност,
като националност, като етнос.
Не се наемам да
отговоря на колко библейски пророчества е отговор създаването на
Държавата Израел.
Едно знам – „даровете и призванието
от Бога са неотменими” (Рим. 11:29).
А също така, че частично закоравяване е сполетяло евреите, само докато се изпълни числото на хората от

е наша. Кой знае, може Бог да ни
задейства така, както го е сторил
някога с пророк Йона. Библията
ни предупреждава – ако знаем, че
нещо е добро и не го направим,
това не е угодно на Бога. Небитие
е само онова, което не се е случило никога. Затова, нека да поемаме
инициативата! Макар и да звучи
малко като изтъркан лозунг, заглавието остава.
◙

Следва от 1 стр. .

нееврейски произход. Докато ние,
езичниците, не се спасим в пълнота.
Създаването на Държавата Израел
е Божие уверение, че Той е верен.
Верен на Думите Си. Верен на Себе
Си. Уверение, че и ние можем да Му
вярваме.
Но не само това! Създаването на
Държавата Израел е предизвикателство към нашата вяра в Словото.
Предизвикателство към нашите
молитви за спасението на евреите.
Защото ап. Павел ни казва, че „целият Израил ще се спаси” (Рим. 11:26).
Нека се молим за този велик и сла◙
вен ден!
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АДАМ и ИСУС
Преди няколко години имах въз
можност заедно с пастир Благо
вест Николов да участвам в една
международна конференция в Рио
де Жанейро, Бразилия. Това беше
благословено и вълнуващо време за споделяне на общата ни
вяра с братя и сестри от всички
континенти.
Вълнуващо беше и изкачването на хълма, на който се извисява прочутата скулптура на
Крист Редентор – на Христос
Изкупителя. Преди това обаче
трябваше да преминем с автобуса през няколко квартала на Рио де
Жанейро, в които царуват мизерията, разрухата на стари жилищни сгради, нечистотата... видяхме лицата
на хора, на които се четеше
липса на надежда за нещо
по-добро. Разбира се, когато се изкачихме горе, в подножието на величествената фигура на Христос, с
неговото благородно лице,
с разгърнати благославящи
ръце и видяхме великолепната панорама от суша и
вода, която се открива пред
нас, забравихме неприятните неща, останали долу.

Философите говорят за нея като за
Небитие, като Нищо. И все пак тя
е нещо, което присъства, съгласно
Божията непознаваема премъдрост
и по Божие позволение, като реалност. Нейната истинска същност е
прекъсната връзка с Бога, разрив и
бунт срещу Него. Апостол Павел
говори дори за царство на смъртта,
за царуване на смъртта. Смъртта
представлява зависимост.
Ако познаваме целостта на
Божието слово, ще знаем, че чрез
греха на Адам всички човеци са
покварени и са осъдени на смърт.
От друга страна, трябва да знаем,
че вестта за „благодатта на един

Когато бях там горе на високия
хълм, със статуята на благославящия Христос, си спомних, че в
България, в Пловдив, пак на един
хълм има почти същата по височина скулптура от камък, от сив
гранит. Скулптурата изобразява съветски войник от Червената
армия. Наричат го „Альоша”.
Казвам си – какъв по ярък антипод
на онази скулптура на Христос в
Рио де Жанейро. Мисля си, че ако
все още трябва да я запазим, като
исторически паметник, трябва
да я прекръстим и да я наречем –
паметник на Адам. Адам, който
урежда съдбините си с оръжие

Трябва да призная, че дори
и на един протестант, който не се покланя на икони
и скулптури, все пак нещо
му трепна, когато се изправи пред един такъв образ
на Христос. Фактът, че на
другия край на Земята сме
открили хора, които също
като нас обичат Исус и възлагат своята надежда Той да
благослови земята им, е трогателен и действа по определен начин на самочувствието
ни като християни.
Някой би могъл да каже с
патос, че образът на Христос
свързва тук в солидарно единство всички хора, потомци
на Адам от целия свят. Но
дали наистина е така? Така е,
но трябва да се напомни една
подробност. Всички потомци
на Адам имат човешки сърца. Сърца в библейския смиСтатуята Христос Спасител, извисяваща се над Рио де Жанейро (източник: Уикипедия)
съл – на съзнание за самоличност. Но ако сме реалисти, най- Човек“, с жертвата на Господ Исус в ръка. Защото синът на Адам,
вероятно там, на хълма, има почти на Кръста, предлага спасение на Каин, вече знае как се прави това.
винаги две групи от хора. Едните всички човеци. Спасяват се тези, Знае, как да се освобождава от
са със самоличност на хора, само- които го приемат сериозно – с вяра застрашаваща го конкуренция и
доволни и самодостатъчни, като и покаяние. А тези, които го при- от хора, които накърняват честкрасиво полиран камък. Другите са емат сериозно, с вяра, се стара- та му, знае как да ликвидира хора,
със смекчени сърца, със самолич- ят да живеят според изисквания- които не споделят неговата релиност, отразяваща Христовата лич- та на Божията святост и вършват гия и идеология.
ност. Те схващат превъзходство- дела, които свидетелстват за тяхноВ тази част на Посланието към
то на своята зависимост от неви- то покаяние.
Има много коментари в християн римляните апостол Павел противо
димия, но жив Господ и Изкупител
Исус Христос. В Адам всички сме ската литература какво най-вече е поставя последователно на няколобвързани от солидарност в грях. изиграло фатална роля за осъжда- ко пъти Адам на Христос. Но
В Христос можем да бъдем обвър- нето на Адам и неговото потомство. въпреки това апостолът нарича
зани в солидарността на Неговата Най-сериозният и достоверен отго- Адам „образ на Бъдещия“: „Адам,
вор на такъв въпрос е, че основ- който е образ на Бъдещия“ (5:14).
благодат.
Защото ако поради прегрешение- ната причина за Грехопадението е На какво основание?
то на единия, измряха мнозината, опитът на човека „да кове“ сам, без
В тази връзка трябва да си прито Божията благодат и дарът чрез Бога, моралните закони и да опре- помним, че преди падението си,
благодатта на един Човек, Исус деля сам кое е добро и кое е зло. Адам е приятел на Бога. Бог разХристос, се преумножи за мнозина Това го води до навлизане в позна- говаря с него, както баща със
нието на света по съвсем погрешен син. Между тях има един догомного повече (Рим. 5:15).
вор-завет, нещо като завещание
При все това смъртта е факт. и катастрофален път.
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от п-р Данаил ИГНАТОВ

на цар към царски син. Царят е
Всемогъщият Бог, царският син е
Първият човек, с жизнено дихание
от Бога. Изискванията на Бога към
Адам са представени в повелителна форма, под властта на Твореца,
но са гаранти на неговата власт над
видимото творение и гаранти на
истинска свобода. От него се очаква единствено да ги приеме отговорно, да им се подчини с вяра и
с любов. Това е провидението за
бъдещето на човека, който представлява цялото човечество.
За нещастие, любовта, вярата и
готовността за подчинение у Адам,
са уязвими, неукрепнали и той ги
подценява, като дава място на
своето неуместно любопитство,
суетност и гордост, подклаждани от едно друго, злонамерено творение: Сатана. Фатална
грешка! Грях! Свършва времето на срещите при вечерния ветрец. Адамовите потомци не се учат вече да протягат, с пълно доверие, ръце към
Бога. Хората затъват в духовна
смърт.
Но Бог не престава да обича
Адам, макар и вече от дистанцията на Своята недостижима
святост. Бог веднага започва да
работи за възстановяването на
предвиденото бъдеще на човека. За тази цел предстои изпълнението на радикален план
през дълъг и мъчителен път.
Път през Голгота. Път, който Един друг, като Адам, трябва да извърви. Трябва – Този,
„вторият Адам” – да е неосквернен от наследството на
греха. Това е възможно единствено за Единородния Божий
син, въплътен като Човешки
син, чрез девицата Мария. Така
трябва да се изпълнят и думите на Бога в Едемската градина, казани на Сатана за потомството на Адам и Ева в образен смисъл: „То ще ти нарани
главата, а ти ще му нараниш
петата“ (Бит. 3:15б).
Така че още от момента на
падението на Адам, Бог заявява,
че има един „БЪДЕЩ“, Който
благотворно може да представлява човечеството. Адам се
оказва негов предшественик по
родословие и само по подобие –
образ на идващия Христос.
Новият Адам е Исус Христос с
разтегнати и прободени ръце на
кръста, но и Възкръснал, за да благославя със същите ръце, тези, които идват при Него със покаяние и
любов. На него принадлежи, над
всички други чествания, правилното честване на Деня на победата.
Истинският победител не е Адам,
стиснал шмайзер в ръка.
В Христос и новородените от Бога
потомци на Адам приемат образа на „Бъдещия“. Те са истинските
победители. Има милиони хора по
света, които не са виждали статуята на Христос в Рио де Жанейро,
но познават силата на благославящите ръце на Живия и Възкръснал
Христос. Те са призвани да променят света и да подготвят идващото
Божие царство.
◙

Уилям от Окам
			бяга от Авиньон

превод с допълнения
Тодор ВЕЛЧЕВ

Хвърляйки поглед
Уилям от Окам официално отлъчен от
през рамо, монахът
Църквата „за напусУилям от Окам въздъхва с облекчение
кане на Авиньон без
– той вече е извън
разрешение“ (реаби
белокаменните стени
литиран е посмъртно
на Авиньон. Заедно
през 1359 г.).
с двамата си спътниНа свой ред той
ци той се е измъкнал
отвръща с обвинение към папата, че
в последния момент
е възприел погреши се наслаждава на
ни идеи относно
свежия въздух. При
правилото на св.
неуспех го е очаквала влажна затворниФранциск и бедческа килия в укреността на апостопения папски дволите и че всъщност
рец. Оставала е само
проповядва ерес.
крачка до тази печалЗаслужава
обана участ.
че да се отбележи,
Защо този голям
че философията на
мислител – един от
Уилям от Окам не е
най-забележителните
обявена за еретична – той вече си е
през цялото Средно
бил спечелил име
вековие – се оказва в
голяма беда? Просто
на велик мислител.
си е позволил да изкаИдеите му се разже твърде свободно
пространяват и влияят на неговите съвразбиранията си.
ременници.
Нещо
Уилям бил роден
повече,
по-късни
през 1285 г. в малкото селце Окам в графреформатори
като
ство Съри, Англия.
Уиклиф, Ян Хус и
Още в ранна възраст
Мартин Лутер също
се присъединява към
са впечатлени от
ордена на францисвъзгледите на Окам.
канците. Монасите
Днес Уилям от
(„малките
братя“)
Окам е най-известен
давали обет да живес приносите си за
ят в бедност, по подоразвитието на логибие на основатеката и логическиля на тяхната общте конструкции. Той
ност св. Франциск от
се смята за основател на номинализАсизи (1181-1226 г.),
ма в средновековнакато проповядват и
та философия и за
вършат добри дела.
баща на модернаНякои обаче били
та епистемология2.
дейни и на академичното поприще. Уилям
Неговото знаменито
от Окам следвал в
правило („бръсначът на Окам“) е възОксфордския
университет и постигприето като добър
Уилям от Окам: стъклопис в църквата „Вси светии“ в родното му място (Източник: Wikipedia)
нал
необходимото
довод при изграждане на научни модеза магистърска стеса
погрешни.
Все
пак
Окам
не
е
Англичанинът
се
съгласява
да
го
пен по богословие, макар че такали. То гласи, че когато разглеждава никога не му била присъде- осъден, нито е поставен под цър- направи в писмен вид, макар че ме различни обяснения на налична. Същевременно той започнал ковно наказание. Повечето от док- неговото становище би могло да ните факти, за предпочитане е
да преподава във францискан- триналните му грешки са преце- не се хареса на мнозина и да го тази хипотеза, която почива върху
ско училище. Ала неговото уче- нени като незначителни. Във все- постави в смъртна опасност. И по-малко предположения. С думиние не било по вкуса на всекиго. ки случай, той неотменно заявява наистина става така.
те на самия Окам: „Множеството
Тримата съратници – Уилям, (предположения) не бива да се
През 1327 г. Джон Лътъръл, ръко- съгласие с фундаменталните учеводител („канцлер“) на универси- ния на Църквата като спасение- Микаел от Чезена и още един въвежда, когато няма необходитета в Оксфорд, подава оплакване то и възкресението от мъртвите, техен приятел – са предупредени, мост от това.“ За него единственадо папа Йоан XXII, че идеите на а също изповядва вярата си, че че папата се готви да ги анатемоса. та истинна и необходима същност
Това би могло да означава хвърля- е Бог.
Окам са в противоречие с доктри- Библията е Божие слово.
не в тъмница и дори смъртно накаВ
Авиньон
обаче
Уилям
се
оказните на Църквата. „Става дума за
Докато според съвременната
ва
въвлечен
в
друг
дебат.
По
това
зание. На 26 май 1328 г., преди 690 популярна, но силно изкривена
ерес“, бил убеден той.
По онова време папите живеели време избухват спорове в самия години, те се измъкват от Авиньон версия на „Бръснача“ най-простов Авиньон, неголям град в Южна Францискански орден. Монасите и бягат под закрилата на импера- то обяснение обикновено е вярно.
Франция, като резултат от настой- дебатират дали трябва да отмах- тора на Свещената римска импе- Самият Окам обаче не би се съглачиви опити на френските крале да нат изискването да живеят в бед- рия Людовик IV Баварски.
сил с това.
◙
Приет в императорския двор,
контролират църквата на Запад1. ност или не. Генералът на ордеВ отговор на жалбата от Оксфорд, на Микаел от Чезена настоява, Уилям продължава да пише; найпапа Йоан нарежда на Окам да се че изискването трябва да се запа- вече по политически въпроси. Той 1 По-късно през 1378 г. се стига и до т.нар.
яви в Авиньон. В продължение на зи – както повечето францискан- твърди, че папата притежава вър„Западна схизма“, при която в продълняколко месеца английският монах ци, той вярва, че нито Исус, нито ховен авторитет по отношение на
жение на 40 г. има едновременно двама
апостолите
са
притежавали
личЦърквата
и
нейните
учения,
но
не
е поставен там под домашен арест.
папи – един в Рим и един в Авиньон. Б.пр.
Комисия от шестима богослови на или обща собственост. Папата и спрямо кралете и техните дър- 2 Философско учение за начина, по който
изследва ученията му и заключа- не е съгласен. Чезена помолва жави. Това влиза в разрез с катодостигаме до истинско познание. Б.пр.
ва, че някои от тях действително Уилям да даде отговор на папата. лическата доктрина. На 6 юни
5

Савел е надарен с ум, има много знания и ревностно ги използа, за да гони Църквата. Когато
се подчинява на Исус, той става великият апостол Павел. Това се изисква от нас – всеки ден да
узряваме, да изграждаме своя характер по образа на Христос, за да узрее у нас Божието чадо,
дъщерята на Бога. С други думи, докато станем
зрели християнки.
Какво е всъщност зрелостта? Зрялост значи усъвършенстване, развитие, завършеност.
Зряла християнка значи ли безгрешна, съвършена? Не. Зряла християнка е тази, която е позволила
на Светия Дух да я моделира по образа на Христос
Склонността ни да грешим е реална, защото сме в
плът, но зрялата християнка е развила по-голяма
чувствителност към възможността да съгрешава и
трезва бдителност към живота си.
Зрялата християнка е тази, която е придобила много от качествата на Исус, която има христоподобен характер. Затова толкова години ние
писахме за християнския характер. Защото целта на всеки християнин, на всяка християнка, е да
израстваме духовно, което значи да приличаме все
повече и повече на Исус, така че Неговият образ
все по-ярко да се изявява в нашия живот. Това
значи да придобиваме христоподобен характер.

цял живот. Апостол Павел казва: „Макар да тлее
нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден
се подновява”(II Кор. 4:16).
Мярката на нашия растеж е много висока.
„Докато всички достигнем…в пълно мъжество,
в мярката на ръста на Христовата пълнота”(Еф.
4:13). Това естествено не може да стане, докато сме тук на Земята, но това е нашият стремеж. Зрялата християнка позволява на Светия
Дух да работи в нея и и помага в изработването
на христоподобен характер. Тя е подвластна на
Христос, позволява Му Той да управлява живота ѝ. Колкото е по-зряла една християнка, толкова по-пълно се предава на Христос. Позволява
Му да управлява все повече области от живота ѝ,
докато Той поеме контрол над всички.
Зрялата християнка има близки взаимоотноот Цвете КУЛИЧЕВА
шения с Бога, чрез редовно четене на Словото
и молитва. Затова тя има мъдрост от Него и не е
наивна, но „разпознава доброто и злото”, което я
Зелените плодове не са добри за ядене.
прави да не е като „деца, блъскани и завличани
Неузрялото грозде е кисело. Някои плодове, когаот всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди
то са неузрели са стипчиви, други – горчиви, а
по измамни хитрости” (Ефес. 4:14). Тя знае как
някои дори са отровни. Те стават за ядене след
да реагира в сложни ситуации, защото има „ум
като узреят. За да узреят обаче им трябва време,
Христов”. Стъпила е здраво на Божието слово,
през което се хранят от дървото и стават едри,
което е нейна храна, а молитвата е белият дроб,
сочни, с красиви цветове, сладки и ароматни.
чрез който диша.
Така сме и ние християните. Раждаме се в
Като зрели християнки трябва да стъпим
грях, имаме различни заложби и дарби, но ако
на канарата Христос и да развиваме корени,
не ги разработим, си оставаме неугледни, кисе„Макар да тлее нашият външен
които ще ни направят силни, а не клони, коили, безполезни. Но когато позволим на Светия
то ще ни направят привлекателни. Когато ни
човек, пак вътрешният всеки
Дух да ни променя, когато Той ни помага нашивръхлетят бурите на живота, клоните много
ят характер да става христоподобен, тогава ние
ден се подновява”
лесно се чупят, но дърво, което има здрави
узряваме. Ставаме по-кротки, по-смирени, по
II
Коринтяни
4:16
корени, устоява.
задълбочени в нашето следване на Исус.
Зрялост се постига, когато внедряваме в
Както зеленото грозде има в себе си химичесвоя
характер все повече и повече черти от
ските съставки на узрялото, но не е годно за ядеТова
не
става
изведнъж.
Пътят
на
зрялост
започХристовия.
Тогава ще живеем пълноценен хрисне, така и ние без Исус имаме сили, воля, упоритост,
ва,
когато
отдадем
живота
си
на
Бога.
Покаянието
тиянски
живот,
с който ще прославяме нашия
любов и още много други качества, но ги използваи
новорождението
са
моментен
акт
„чудо
за
един
Господ
и
Спасител
Исус Христос, което е и целме по неправилен начин. Използваме ги не за добро,
				
◙
както казва Словото, а „за да вършим зло” (Пр. 6:18). ден”, но зрелостта е процес, който продължава та на живота ни.

З а в ас ,
жени

Зрялост

Тридесетгодишната война
КОЛКО РЕЛИГИОЗНА Е БИЛА „РЕЛИГИОЗНАТА“
ТРИДЕСЕТГОДИШНА ВОЙНА
боевете, те го правят като врагове на
Хабсбургската империя. Но в същото
време Дания и Швеция през по-голямата част от периода са във война и
помежду си, която завършва с унизителното поражение на Дания през
1645 г. именно от Швеция. По-важно
е, че с времето военните конфликти в
Германия се свеждат до войни между
Франция на Бурбоните и Испания на
Хабсбургите. Шведският крал Густав
II Адолф (1594-1632 г.) е в състояние
да изпрати войски в Германия през
1630 г. единствено понеже френският кардинал Ришельо (1585-1642 г.)
осигурява добри дотации – а техният съюз инцидентно е подпомогнат и
насърчен от папа Урбан VIII.
През 1635 г. Франция влиза във войната директно на страната на протестантите. В това няма нищо изненадващо. Желанията както на папата,
така и на Ришельо, са да предпазят своите страни от Хабсбургите.
Възможно е религиозната принадлежност да определя лоялността на някои от учасДейвид Б. Харт е аметниците в тези войни, но
рикански православен
голямата битка е межбогослов и философ.
ду стария имперски ред
Получава бакалавърска
степен от Университета в на Хабсбургите и новите „европейски нации“. За
Мериленд, магистърска
хабсбургските императори
степен по философия от
Римокатолическата църкКеймбридж и магистърва е незаменим инструмент
ска степен и докторат
за държавно единство; за
от Университета във Вирджиния. През 2011
папската държава идеалг. неговата книга Atheist Delusions печели
ната ситуация е на обединаградата Майкъл Рамзей по богословие.
нена църква и разделена
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Последната и най-лоша от „рели
гиозните войни“ е т. нар. Тридесет
годишна война, която избухва през
1618 г., когато крал Фердинанд от
Бохемия (1578-1637 г.) се опитва да
консолидира своето управление, като
наложи всеобща католическа вяра
над владенията си. По този начин
провокира протестантските домове в
Бохемия. Императорът на Свещената
римска империя Фердинанд II по
всички стандарти е благочестив католик, но в опита си да завземе обратно
Австрия и Бохемия няма задръжки
да приеме военна помощ от страна
на лутеранския електор на Саксония
Йохан I (1585-1656 г.).
Вярно е, че по време на първата
половина от войната, която последва в Австрия и в германските територии, съществуват отделни католически, лутерански и калвинистични партии. Вярно е и че когато
чужди протестантски сили (найвече Дания и Швеция) се включват в

империя; а за принцовете, които се
стремят да увеличат собствения си
суверенитет, е необходимо или да
скъсат връзките си с Рим чрез рефор-

подготви: Радостин МАРЧЕВ
по Дейвид Бентли Харт, Atheist
Delusions: The Christian Revolution
and Its Fashionable Enemies
(Yale University Press, 2010)

католическа институция, така и да
се окаже съпротива на империята на
Хабсбургите.
Така от 1635 до 1648 г. (годи-

Тридесетгодишната война, автор: Карл Валбом, 1855 г. (източник: historeo.de)

мация, или да сведат Католическата
църква до държавна институция в
своите собствени територии (при
всички случаи, като създават подчинена църковна институция).
От средата на XV век френската
монархия успява на своята територия
не само да подчини църквата, но чрез
злоупотреба с църковните символи,
и да представи самата себе си като
свещена монархия. Следователно в
полза на френските интереси е както
да се запази съществуващата галска

ните на най-голяма разруха)
Тридесетгодишната война като
цяло е конфликт между два католически дома – Бурбоните (и техните протестантски съюзници), които застават зад новия национален
ред, и Хабсбургите (и техните католически съюзници), които защитават старата имперска система.
Това означава, че съюзите естествено следват линиите на политически
интереси, а не тези на конфесионална ненавист.
◙

За протестите,
вярата и още нещо...
Трудно е да разкажа за едно събитие, което е
много лично и засяга не само мен, а мнозина,
които живеят с увреждането всеки ден. Говоря за
проведения на 18 април пореден, шести национален протест на родителите
на деца с увреждания. Част сме
от него като родители, на които
Бог подари такова дете!
Искахме и искаме няколко
прости неща:
1. Закон за личната помощ,
който да регламентира как се
прави оценка на състоянието на децата ни, кой я прави и
кой контролира процеса. Със
Закона за личната помощ искаме също така да се даде възможност за независим живот
на вече порастващите ни деца,
които след 18-тата си година
остават на социална пенсия в
размер на около 130 лв.
2. Реформа в цялостното
предлагане на социални услуги
за хората с увреждания.
3. Реформи в ТЕЛК-а.
ТЕЛК означава Териториална експертна лекарска комисия. Уврежданията от
поне 15 години са обявени, включително на ниво ООН, за социален, а не за
медицински проблем. Това е първата
причина. Втората причина е, че ТЕЛКът като документ не ни дава абсолютно
нищо в контекста на индивидуалните
потребности, каквито има всеки човек.
ТЕЛК-ът е съвкупност от диагнози,
които намалявали работоспособността
на човека. Това е подход от преди 100
години, когато работоспособността на
човека е оценявана според физическата му сила. В XXI век физическата сила
не може да бъде определяща за работоспособността. На трето място, ТЕЛКът е система, която към днешна дата
съществува само в България и Русия.
4. Бъдеще и работа за порастналите
ни деца. За тези, които нямат тези възможности поради увреждането им – достоен и ценен
живот.

от Мая СТОИЦЕВА

Вероятно за мнозина тази тема е далечна.
Разбирам го. Обикновено се вълнуваме от неща,
които ни касаят, които са близки до нас: неща,
през които ние самите минаваме. Такива сме –

на друго: „Един на друг теготите си носете“. И
ако трябва да разкажа само с малко думи защо
съм част от тези протести като вярващ човек,
ще споделя следното, което осъзнавам все повече и повече – Бог не иска да сме важни, а верни.
Бях на среща с влиятелни лица, покрай протестите. Ръкувах се и говорих с хора, от които
зависят законите в България. Явих се в нацио-

по простата причина, че грехът ни разделя, прави ни студени едни с други, невиждащи проблемите на човека до нас. Библията обаче ни учи

нален ефир. Но Бог иска от мен не да
съм важна, а вярна. Вярна на майките,
които ми имат доверие и ми поверяват
това, вярна на Божието дело и на начина, по който Той иска да ме използва,
вярна на детето си, което ми е поверено
от Него с цел! Всеки ден усещам благословението на присъствието на дете
с увреждане в живота ми. Това дете ме
научи да виждам болката в живота на
хората, да съчувствам на тези като мен,
да застана в битката за справедливост
и бъдеще на децата ни в тази страна.
И още нещо...
Вярвам, че Божието семейство трябва да носи надежда на хората, които
имат увреждане или живеят с човек с
увреждане. Надеждата и вярата в Бога
е, която дава сили да вървим напред, да
се борим, да виждаме и знаем, че има
по-голям смисъл, че има любящ Баща, който е
наясно и който ще избърше всяка сълза от очите ни!
◙

Общо младежко събиране
							4-6 май 2018 г.
През месец май традицията на общите
ни младежки събирания повелява да проведем събирането си
в някоя от нашите
конгрешански църкви, която да бъде
домакин на събитието. Тази година бяхме
поканени от църквата ни в Асеновград.
Чудесно време!
Събудени от пролетта, настроени за
изпити, завършване
или просто с надежда за лятото, се съб
рахме около 50 младежи, с които разгледахме една много провокативна тема: „Светлина и
сол!“
Да бъдем светлина и сол в света, в който живеем е отговорност.

солени и че често тъмнината надвива над светлината.
А когато запалихме свещички, за да видим дали можем
да надвием тъмнината на

Заедно си дадохме сметка, колко трудно обществото ни приема за светлина и
за сол. По-скоро усещането
ни е, че не сме достатъчно

от Мая СТОИЦЕВА

вечерта – се оказа, че не сме достатъчно, „за да преборим тъмното“.
Зададохме си много въпроси и провокирахме младежите да мислят не
в клишето „защото в Библията пише
така“. Да търсят отговорите дълбоко в Божието слово и това, което Бог
иска от живота ни.
Молихме се заедно, имахме чудесно време на хваление. Разбира се, не
пропуснахме и времето за игри, споделяне, смях. А също
така време да проведем дълбоки разговори, да се помолим едни за други
и да се окуражим
един друг.
В неделния ден
насърчихме църквата в Асеновград с
младежко хваление
и проповед, която ни накара да се
замислим отново:
солени ли сме и светим ли?
◙
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Из страниците на „Зорница“
В настоящия материал отразяваме
извадки от различни броеве на вестник „Зорница“, излезли през 1938 г.
Считаме, че тези извадки от хрониките на Българското евангелско дружество и на в. „Зорница“ представлява интерес не само като история,
но и като индикатор за формирането на духовната идентичност на
протестантско-евангелското движение в България до Втората световна война.
Думите в курсив представят оригинални форми на текста.

в България, е избрало Пловдив за
своя 58 годишен събор. И това не е
случайно. Пловдив е едно от огнищата на евангелското дело в страната. Тука са се подвизавали много от
първите мисионери – пионерите на
Евангелизъма.
Пастирите Ив. Я. Сечанов и Ив.
М. Цаков, са благовествали тук.

Молитвените събрания бяха живи
и дадоха един духовен настрой за
деловата работа. Тази година вечерните сказки бяха от нашите млади
сили пастирите Л. М. Мишков, А.
М. Симеонов, Г. Сивриев. Сказките
им засягаха животрептущи въпроси и бяха развити с вещина и
ентусиазъм...

Нашият уважаван председател
п-р Фурнаджиев, който повече от 25 години стоя начело
на дружеството, се оттегля по
здравословни причини. Заради
неговите големи заслуги към
дружеството, за проявения от
него такт и търпимост, вещо
ръководство на дружествените събори и преданост, съборът го провъзгласи със ставане
на крака за почетен председател до живот... Съборът изказа със ставане на крак, своята
благодарност и на г. П. Илиев
за неговото дванадесетгодишно вещо ръководство на
дружествените
финанси...
Почете се паметта на покойните редактори на „Зорница“
(когато вестникът е излизал в
Пловдив) Андрей С. Цанов и
п-р Ив. М. Цаков...

Евангелската баптистка църква в София има привилегията да
чествува, на 22 май т.г., 50 години
съществувание. Основана през
1888 г. от родоначалника на баптизъма в София – Трайко Пореца
от гр. Велес, тя е проявила половин вековна дейност, съпроводена с трудности и изпитания, но и
с успехи.
На тържествената служба от 10 часа, преди пладне, се изпълни подходяща програма. Стари приятели, членове на църквата
изложиха интересни спомени и преживявания отпреди
40-50 години. П. Фъртунов
изнесе подробен преглед
на миналото на църквата.
Поднесоха се поздравления
от множество организации,
църкви и частни лица, включително и Бълг. Еванг. дружество и се прочете поздравителна телеграма от Н.В.Царя.
Ние поздравяваме по този
случай Софийската евангелска
баптистка църква и пожелаваме успех в работата ѝ.
в. Зорница
1 юни 1938 г., бр. 23, с. 4

Новите
управителни тела

В новото настоятелство
влизат: Т. Шопов, председател, пастирите Г. Чернев и
В. Маринов – подпредседатели,
п-р Ст. Градинаров – секретар, Г.
М. Попов – деловодител и Н. Ив.
Цаков – касиер. …

Благодарност и пожелания

*************************

Обичам Пловдив. Неговите красиви тепета, накацалите по тях къщи,
тихата и спокойна Марица, просторното тракийско поле, близостта на Родопите и мощния силует на
Стара планина в далечината..
Но Пловдив не е нов за мен.
Познавам го добре. Живял съм под
неговото небе. И все пак днес той е
значително нов и за мен. Разхубавен.
Нови постройки. Завидна чистота. Украсени и благоустроени тепета. Да, Пловдив е направил голям
напредък през последните няколко
години...

Пловдив и евангелското дело

Но и около величествената каменна Евангелска катедрала на Сахат
тепе има оживление. Поздравяват
се новодошлите, братски си стискат
ръце и водят приятелски разговори.
– Протестантите имат събор! –
казва един случаен минувач на вървящия с него.
И наистина, Българското евангелско дружество – най-старото д-ство
8

данни от подобни речници, предимно немски и английски. …Помощта
за църквите се увеличи значително, на 147 000 лева. Българското
еван. д-ство става една мощна опора и подкрепа на нашите обеднели
църкви.
Направиха се някои малки изменения на устава.

Почит към заслужилите

ЕДИН ЮБИЛЕЙ

на събора
в пловдив

Материала подготви:
п-р Данаил ИГНАТОВ

Пловдив е неразривно
свързан и с дружествения
орган „Зорница“...
През 1902 год. „Зорница“
подновява излизането си
в Пловдив под редакторството на
Андрей С. Цанов, първият български редактор... Близо 20 години –
почти една трета от историята на
най-стария български седмичник,
дъбът на периодичния печат в страната, са споделени с Пловдив...

Вечерните събрания

Камбаната зове за посрещателно събрание. Ето ни в просторния
и приветлив салон. … След обичайните приветствия от пастира на
църквата (п-р Васил Зяпков – б.ред.)
и председателя на дружеството (п-р
Д. Фурнаджиев – б.ред.), хорът при
църквата изнесе един добре подбран духовен концерт. Този концерт,
подготвен повече от месец, рожба
на любов към делото и погълнал
много енергия, показа дарованията
на г-жа п-р Зяпкова като диригент.
И нашият най-добър органист, г. П.
А. Игнатов помогна за сполучливото изнасяне на концерта.

Деловата работа

Деловата работа на събора вървя
гладко, в дух на търпимост. Разбира
се, би могло да се стори повече, ако
по-малко говорим. Организации,
които имат повече делова работа от
нас и боравят с по-големи капитали, свършват своята работа за един
ден. Надявам се, че и ние ще растем
в това направление. Нашите събори са претрупани и обременени.
Нямаме време да се срещнем с приятелите, в чийто град или село става съборът. Аз съм убеден, че ако
можеше да се опознаем по-отблизо, да разменим мисли, да споделим
скърбите си и да се радваме заедно
на успехите си, съборите ни биха
били по-плодовити, по-сърдечни и
по-приятни. …
Реши се да се отпечата един
Библейски речник, като се вземе за
основа речникът на д-р Ригс, вече
изчерпан, и се прибавят най-новите

Пловдивските евангелисти се
показаха хора гостолюбиви, сърдечни и готови да жертвуват и
ние искрено благодарим за всичко, което те сториха за нас – гостите и делегатите. Нашето горещо
пожелание е да се молим и работим за едно съживление всред
нашите евангелски църкви и за нов
подем на скъпата рожба на целокупния евангелизъм – Българското
евангелско дружество.
Н. Иванов Цаков
в. Зорница
11 май 1938 г., бр. 20, с. 2
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