Ако солта
обезсолее,
с какво
Първият брой на вестник „Зорница“ излиза в Цариград на 2.I.1876 г.
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„Рисувам цветя, за да не умират никога“, възкликва неведнъж мексиканската художничка Фрида Кало. Макар и да е
родена в семейство на немски
лутеранин, тя изповядва комунистически убеждения. Само
видимото, осезаемото, сетив
ното са достойни за възхита и
пресъздаване, изповядва тя.
Способно ли е изкуството да
увековечава тленното? Могат
ли нашите рисунки, мелодии,
романи и скулптури да запечатат нашите вълнения, преживявания и открития не само за
идните поколения, а и за вечността? Наистина ли „мойте
песни все ще се четат“?

Прелиствам материалите от
новия брой на „Зорница“ и си
задавам същия въпрос. Кое от
написаното ще пребъде? Кои
от текстовете в броя отговарят на древната молитва на
Давид „нека думите на устата
ми и размишленията на сърцето ми да бъдат угодни пред
Тебе“? Каква част от днешните ни вълнения ще оцелеят
във вечността?
Край един кладенец веднъж
Исус подчертава, че Бог очаква поклонението ни да бъде
„с дух и истина“. Сигурно това
е най-компактната рецепта на
вида отношение, което следва да пропива нашите думи. С
всичко от себе си, но по Него
вия начин. С изчистено сърце
и с изправени мотиви. С пълна
автентичност в душата, но и с
наситеност от Божието слово.
Посвещаваме този брой на
в. „Зорница“ на всички онези
верни Христови последователи, които преди нас са писали
с искреност и с истина, които
са поддържали маслото в све
тилника, които са изразявали
духовните си открития за нас.
Влажната пролет премина. И
председателството, и световното завършиха. И тревата ще
вехне, и цветята ще съхнат.
Едно нещо обаче пребъдва
довека, непреходно и нетлен
но. Нека Словото да се вселява в сърцето ни пребогато!

Влади РАЙЧИНОВ

О, Църкво,
ти прекрасна!
от п-р Станислав АЛЕКСИЕВ

планирано вече лято. В Евангелието
според Матей Той ни казва:

Ето че отново дойдоха
летните месеци. Главите
ни се изпълниха с нови
планове. Как да прекараме лятото? Някои ще
отидат на море. Други
на планина. Трети на
село – да поокопаят градинката. Каквото и да
сме решили, ще се лее
пот. Дали по плажната
ивица, дали с мотиката или с тежката раница
на гръб – телата ни ще
бъдат осолени от нея.
Господ Исус също говори за една сол, но едва
ли има предвид нашето

Матей 5:13
„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осолява?
Тя вече за нищо не става, освен да се
изхвърли навън и да се тъпче от хората“ (Мат. 5:13).
Напоследък си мисля какво ли дава
Църквата на света в днешно време.
Особено в нашия постхристиянски
свят, където ценностите са толкова размити и където ни заявяват в лицето, че
не е политически коректно да проповядваме Евангелието. Време, когато не
само на Запад, а и по нашите ширини виждаме празни
храмове и липса на интерес
към християнската вяра.
Политици и граждани на
днешна Европа говорят за
европейски ценности, а
забравят, че та са християнски такива. Тръбят за равноправие между половете,
а не се и досещат, че това е
в резултат на отношението на Христос към хората. Той другаруваше с найпрезрените от тогавашното
общество.
Следва на 2 стр. .

На пастир Христо Куличев
с благодарност!
През този месец пастир Христо Куличев отбелязва
своя рожден ден. По този повод редакцията на вестник
„Зорница“ му отправя сърдечни поздрави в Христос
и напомня на читателите си неговия принос
за възстановяването на издаването на вестника,
за дългогодишната му дейност като главен редактор,
както и за неговия цялостен принос към евангелското
дело в България.

Христо Куличев е роден на 16
юли 1930 г. в село Розово в семейство на преселници от Македония.
Завършва славянски филологии в
СУ „Климент Охридски“.
Работи като гимназиален учител,
но е уволнен заради това, че открито

ще се осолява?

Ръцете,
които обичат
от Красимир ВЛАДИМИРОВ
И този следобед храних моето момче. Нищо необичайно за нас двамата по това време на деня. Облегнат
на стената, подложил възглавничка за
стол, с едната ръка подавах лъжицата,
а с другата държах ръката на своето
пораснало дете.
Заедно с пухкавите, бели облаци,
подредени в три редици, с поклащането на зелените клони на елата на двора, вятърът довя спомени за едни други ръце, които обичаха да държат моите – ръцете на моя дядо.
Да, той обичаше да държи ръцете на
внуците си, а те си имаха своите специални игри, с ръцете на дядо.

изповядва вярата си в Исус Христос.
Принуден е да работи в строителст
вото, но се подготвя самостоятелно
за духовна работа.
Следва на 3 стр. .

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

Следва на 6 стр. .

О, Църкво,
ти прекрасна!

и лъжеученията и по този начин ни
е помогнала днес много по-лесно да
ги разпознаваме, тъй като те не са
се променили кой знае колко. Дала е
ценности, върху които и досега градим принципите си на живот, независимо дали го осъзнаваме или не.

от п-р Станислав АЛЕКСИЕВ
Много се говори за правата на жените, но се забравя, че именно християните са били тези, които са ги установили. В сърцето на тогавашния
свят, където жената е била равна на
роба и животното, Църквата е проповядвала за стойностното ѝ място в семейството и обществото. Знае
се кога е премахнато робството, но е
малко известно как още през IV век
Григорий Богослов е проповядвал,
че е грях да се продава един човек на
друг, тъй като и двамата са създадени по Божия образ. Да не говорим за
приноса на Реформацията във всички сфери на обществото не само на
Стария континент, а и по целия свят.
Какво се опитвам да кажа? Господ
Исус заявява, че ние сме сол. Две
са основните качества на солта – да
овкусява и да предпазва от развала.
Да дава аромат на месото и да го пази
свежо за определено време.
В миналото Църквата е изиграла
своята роля в това, да придава вкус

на света. Дала е изповедите на вярата. Така е помогнала да се установи основата, върху която стъпваме
днес. Осъдила е много от култовете

През вековете Църквата е показала
християнството в неговия блясък.
Каква да бъде днешната ѝ роля?

Следва от 1 стр. .

Тя трябва да съхранява онова, което е постигнала. Да пази от развала
днешното неориентирано общество.
Да проповядва смело Благовестието
на всички, за да се чува за спасителното дело на Господ Исус на кръста.
Да се бори с лъжата и да стои зад
истината, като не прави компромис
с модерните световни тенденции. Да
изявява променен живот, докоснат от
спасителната Божия благодат.
Но Църквата днес е изправена и
пред една огромна опасност: да обезсолее. Да не успява да показва вкуса
на месото, защото е възприела неговия. Станала е като продукта, който
би трябвало да съхранява. Приела е
принципи, срещу които следва да
въстава. Съгласила се е с практики,
срещу които преди е давала мъчениците си.
Тя може да запази вкуса си не като
се разхожда нехайно по плажа и от
време на време се топва във водата за
малко солчица. А като понесе тежкия
кръст с отговорността да стои смело
за своя Господ и да отстоява твърдо Неговите принципи. Като вземе
мотиката и разкопае сърцата на хората с Благовестието. С други думи
– като се поизпоти. Не от слънчевия бряг, а от работа! Работа за своя
Господ. Работа за издигане високо на
Неговото свято и достойно име!
На добър час, Църкво!
◙

Тойохико Кагава и християнската
социална дейност в Япония
Япония никога не е била особено отворена за Евангелието страна. Мисиите, осъществени там до
XX век, не се радват на голям отзив
сред населението. Монахът-йезуит
Франциско Хавиер прекарва в страната от 1549 до 1551 г. и успява да
основе няколко местни църкви. През
XVII век обаче християнството е
поставено извън закона и вярващите
започват да се събират за тайни богослужения по домовете. През втората
половина на XIX век руският духовник Николай (наречен впоследствие
„Японски“) слага началото на православна мисия в страната. Към деня
на смъртта му през 1912 г. православната общност в Япония достига
няколко десетки хиляди души. Ала
усилията на много други Христови
служители донасят твърде оскъдни
духовни плодове. И това е вярно не
само за делото на мисионери от чужбина, но и за това на изтъкнати местни дейци като Тойохико Кагава.
На 10 юли се навършват 130 години от рождението на Кагава. Той се
появява на бял свят през 1888 г. като
син на богаташ и на негова наложница. И двамата родители умират, докато момчето е още малко. Тойохико се
обръща към Христос и се кръщава
като юноша под влиянието на презвитериански мисионери. Това води
до пълен разрив с останалите му
роднини. Младежът получава богословско образование в Кобе, а впоследствие в известния университет
Принстън (САЩ). След като се разминава на косъм със смъртта поради
тежка болест, той решава да посвети
живота си в служба на бедните.
По онова време Япония преживява
големи сътресения поради прехода
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си към модерно капиталистическо линията на смъртта (Across the
превод с допълнения
производство. Много местни зана- Death Line), както и романът му
Тодор ВЕЛЧЕВ
ятчии фалират. Ала най-много стра- Преди изгрев (Before the Dawn) се
дат обикновените работници. Кагава превръщат в бестселъри. Пише
се заселва в бедняшко гето в род- и множество памфлети и есета.
ния си град Кобе, за да свидетел- Приходите от продажбите на кни- сред богословските среди в Япония.
ства за Христос на неговите обита- гите дарява за облекчаване положе- Неговото собствено обяснение глатели. „Аз съм всъщност социалист, нието на най-бедните, докато той и си: „Има богослови, проповедници
защото съм християнин“, обича да семейството му се издържат с малка и духовни водачи – и то немалко, –
които смятат, че най-същественоказва той. Понякога той преспива в месечна заплата.
то нещо в християнството е да
жалки бордеи, редом с убийоблечем Христос с форми и форци. Споделя живота си с нужмули. Те гледат с презрение на
даещи се хора. Нещо повеонези, които наистина следват
че, Кагава става инициатор на
Исус и които се мъчат и блъскат,
първите работнически и селдвижени от братолюбие и желаски съюзи в Япония. През 1923
ние да служат... Според тяхното
г. участва активно в правителсхващане религията на амвона е
ствена комисия за подпомагамного по-съвършена от усилияне на жителите на Токио, остата за въплъщаване на братската
нали бездомни след опустолюбов сред хората... Религията,
шително земетресение. Като
която проповядва Исус, е диамеизявен пацифист, той основатрално противоположна на тяхва Националната антивоенна
ната. Той не установява дефилига, а през 1940 г. официално
ниции за Бога, а настоява за
се извинява на Китай за окупадействително практикуване на
цията от страна на Япония.
любовта.“
Със засилването на комунисКагава умира през 1960 г., заотическата пропаганда обаче
биколен от своята съпруга и
Кагава поставя все повече удаблизки. Последните му думи
рението върху изграждането
към тях са изречени с усмивка:
на Божието царство. Неговата
„Отдавайте най-доброто от себе
гражданска активност убеждаси за мира в света и за църквава властите да преустроят гетата в Япония.“ Императорът го
та в нормални градски квартаТойохико Кагава (Източник: reformation.brot-fuer-die-welt.de)
удостоява посмъртно с Ордена
ли, като вземат мерки срещу
За Кагава кръстът символизира на светата съкровищница, най-висонелегалната проституция и жестоката експлоатация на деца. След края силата на Христовата любов, както ката награда в Япония. А година пона Втората световна война Кагава и ролята на страданието за усъвър- късно е издадена книгата Биография
става дори съветник на преходното шенстването на праведните. Воден от на Кагава в два тома, включваща есетова убеждение, той избира за миси- та от общо 103 души: лекари, униправителство.
Кагава си спечелва славата на попу- онерско поле най-мизерните гета на верситетски преподаватели, пациенлярен автор. На два пъти е номиниран японските градове и живее сред тези, ти, работници, писатели, учители и
на които иска да помага. От друга познати на големия социален деец и
за Нобелова награда по литература.
◙
Автобиографията му Да прекрачиш страна, той не получава признание благовестител.

На пастир Христо Куличев
с благодарност!
Още като младеж заедно с брат си Димитър се
проявява като пламенен благовестител там, където
Святият Дух създава огнища на съживление. Прави
го независимо от строгите ограничения на комунистическата власт и на атеистичната идеология в страната. Поема пастирско служение в Първа евангелска църква в София и в други евангелски църкви.
Избиран е многократно като председател на Съюза
на евангелските съборни църкви в България.
Създава семейство с Цвете Маринова. Раждат им
се син и дъщеря. От малки те са „обречени“ да поемат последствията от това, да бъдеш дете на евангелист, „който ходи на църква“ и който ги възпитава в превъзходствата на християнската вяра. Цвете е
неотлъчният другар и помощник на Христо в цялата
му дейност и устоява с вяра в периодите на най-тежки репресии срещу него и семейството му.
А репресиите не закъсняват. Едно от „големите“
му провинения е, че има дързостта да напише писмо до Тодор Живков с искане да се разреши издаването на вестник „Зорница“. Тази негова „груба
нетактичност“, наред с духовната му работа с младежи и неговата открита съпротива срещу намесата
на властта в живота на църквата, става причина да
бъде изпратен в затвора, а след това да бъде интерниран в добруджанското село Ножарево.
След политическите промени
от края на 1989 г. едно от първите дела на п-р Куличев е да възстанови издаването на забранената
„Зорница“, като става и неин главен редактор. С помощта на дарения от страната и от чужбина (за
осигуряване на печата), и с безвъзмезден труд на пишещите в
нея (както е и досега), „Зорница“
започва отново да изпълнява своята духовна и просветна мисия,
въпреки силно променения характер на медийната среда у нас.
За п-р Христо Куличев годините
след 1989 г. са най-натоварените от
живота му. Той поема пастирската работа, административната дейност, участва в международни форуми и национални християнски организации, събира
средства за служители и за строителство на църкви, активен е в издателската дейност. Пише книги
като „На свобода в затвора“, „Процесите – Партията
срещу Църквата“, нова редакция на „Вестители на

истината“, „Заслугите на протестантите за българския народ“, „Семейството“, „Църквата“ и др.
Преди няколко години пастир Куличев прозорливо възложи издаването на вестника на нов редакционен екип. Това стана в условия на приемственост.
Вярваме, че запазваме характера и целите на вестника, зададени още от неговите основатели.
Наскоро посетихме семейство Христо и Цвете
Куличеви, за да споделим впечатления и виждания
за по-нататъшната ни работа. За Христо „Зорница“
е като „Самарското знаме“, което никога не трябва
да падне. Тази мисъл го е водила и в най-трудните
моменти на издаването на вестника. Удовлетворени
са от това, което се пише на страниците му сега.
Одобряват по-голяма част от поместените материали. Доволни са най-вече, когато се публикуват проповеди и поучения с духовен характер. Харесват
препечатването на архивни материали от стари
броеве – от преди 80, 100, 140 години. Биха искали да четат повече свидетелства с личен духовен
опит. Препоръчват статиите да не заемат прекалено
широк обем. Все още има хора, които се притесняват
да пишат до редакцията, за да споделят своите мнения, и трябва да бъдат насърчени за това. Семейство
Цвете и Христо Куличеви поддържат жива връзка с
вестника и продължават да участват в живота му.

из архивите на „Зорница“

Мисионерски вести
Пастир Х. Х. Ригс
в България

В-к „Зорница“, 26 бр., 22 юни 1938 г.

Благодарим на пастир Куличев за неговия неоценим принос към вестник „Зорница“ и към евангелското движение в България, като го уверяваме в
своите най-топли чувства и любов в Христос.
Пожелаваме бодър дух, физическа сила и ежедневното обновяващо действие на Божията благодат! ◙
(от редакцията на в. „Зорница“)

Конференция на Европейската
баптистка федерация в София
В средата на юни Европейската
баптистка федерация (ЕБФ) проведе редовната годишна срещаконсултация на своята Комисия
по мисия и благовестие. Всяка
година събитието се домакинства
от различна европейска държава, като през 2018 г. привилегията
беше на I ЕБЦ (София).
Темата на консултацията беше

Следва от 1 стр. .

„Дързостни деяния: как Богът на
ранната Църква работи и днес“.
Библейските изучавания се фокусираха върху ключови моменти
от книгата Деяния на апостолите. В Деяния 4 гл. апостолите са
освободени от тъмница, където са
хвърлени поради проповядването
на Благата вест. Бихме очаквали
молитвата им да бъде: „Опази ни

хроника
оттук насетне, Господи!“ Вместо
това обаче в 29 ст. четем: „Господи,
погледни на техните заплахи и дай
на Своите слуги да говорят Твоето
слово с пълна дързост!“
В продължение на 400 години
европейските баптисти са ангажирани с редица дързостни служения. Активността им се съпътства
от рискове и гонения. Въпреки
това обаче Благовестието за спасителното дело на Исус Христос
не се спира пред нищо. Тази истина се отнася не само за баптистите с течение на историята, а и за
тяхното служение днес.
Конференцията събра участници
от дузина европейски страни. Те
се предизвикаха взаимно със свидетелства за Божието действие в
различните кътчета на континента.
Сред говорителите на събитието
беше Димитрина Опренова, която
понастоящем е вицепрезидент на
Световния баптистки алианс.
Тридневното събитие завърши
със споделяне на Господня трапеза и молитва за дързост в служението и благовестието.
◙

Понастоящем в България гостува п-р Х. Х.
Ригс, внук на многозаслужилия на страната
ни Елиас Ригс, под чието ръководство биде
преведена Библията на български език.
Семейството Ригс поддържа една славна мисионерска традиция. Досега из него
са излезли четиридесет и четири мисионери. Самият п-р Х. Ригс е един от трима братя
мисионери, от които единият е в Цариград,
другият е директор на Анатолия Колеж, при
Солун, а нашият гост е дългогодишен мисионер в Турция и Сирия и понастоящем главен
секретар на голямото сдружение на мисионерски дружества в Близкия изток, наречено Християнски съвет на Близкия изток.
П-р Ригс е роден и израснал в Турция. Той
идва в България, както сам каза, в качеството си на „пратеник“ на сдружението, за
да предаде на мисионерстващите църкви в
нашата страна топли и сърдечни привети в
името на Онзи, който е заръчал да разнасяме Евангелието всред всички народи.
В една среща между него и група пастири
и миряни в София, той сподели своите впечатления из Близкия изток. Особено отрадно впечатление е добил от разпространението на християнството в Иран (Персия),
дето една трета от членовете на християнските църкви са покръстени мохамедани. Тайната на този успех, казва г-н Ригс,
се крие във факта, че там християнството променя човека до неузнаваемост. В гр.
Хамадан например той седнал до един възстар човек, който, ръкувайки се с него, му
разправил историята си. Той бил дошъл в
града с твърдото намерение да убие своя
брат, понеже последният приел християнството. Дошъл с тази цел, а свършил с
това, че сам станал християнин, понеже...
намерил брата си толкова променен, че не
можел да не отложи изпълнението на плана
си... завинаги.
Църквата в този град няма пастир, а се
води от петима стареи: един асириец, един
кюрд, един арменец, един евреин и един
американец. Песните се пеят на пет езика,
Господната молитва се произнася заедно, а
и причастието се поднася без да се забелязва разликата в език и раса. Единни в Христа.
П-р Ригс планира да посети освен София,
още и Самоков, Ловеч, Шумен и Пловдив, от
който град ще замине за Цариград.
◙

(матариал от „Зорница“, 22.06.2018 г.)
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Църквата под въздействието
на Просвещението
евангелските съживителни движения през XVIII и XIX век
от п-р Данаил ИГНАТОВ
ВЕЛИКОТО ПРОБУЖДАНЕ И
СЪЖИВИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В АМЕРИКА

През XVIII век в повечето нови
колонии в Северна Америка се забелязва всеобщ полъх на духовно обновление. Все повече нараства броят
на групи от населението, на местни
общини и движения за установяване
на гражданско общество, основано
на евангелски принципи. То до голяма степен утвърждава пуританските принципи, но приложени в новите условия на деноминационно многообразие в една и съща колония.
Настъпва времето на мощни благовестителски съживителни кампании, които причиняват забележителен духовен подем известен като
Великото пробуждане.
Най-известният деец на Великото
пробуждане в първата вълна съживителни процеси безспорно е Джона
тан Едуардс.
Джонатан Едуардс
и неговата роля
за Великото пробуждане

Джонатан Едуардс (1703-1758 г.)
е роден в семейството на Тимоти
Едуардс, пастир в Източен Уиндзор,
и Естер Стодард, жена с необикновена интелигентност. Получава образование от баща си и от по-големите си сестри. На тринадесетгодишна
възраст постъпва в Йейлския колеж
през 1716 г. Там изучава с особен
интерес философските съчинения на
Джон Лок, както и трудове по физика и естествознание. Но за разлика от други свои съвременници той
не възприема все по-натрапващия се
деизъм, а развива своя светоглед въз
основа на Библията като откровение
от Бога.

Джонатан Едуардс (1703-1758 г.)
(илюстрация: DesiringGod.com)

През 1727 г. е ръкоположен за пастир в конгрешанската църква в град
Нортхамптън. Същата година сключва брак със 17-годишната Сара,
дъщеря на един от основателите на
Йейлския колеж Джеймс Пиърпънт.
Макар и млада, Сара се отличава с
впечатляващо духовно посвещение
и дълбока връзка с Бога, като служи за вдъхновение и подкрепа на
Джонатан в неговото пастирско служение. В семейството се раждат три
момчета и седем момичета. Едно от
тях е богословът Джонатан Едуардс
Младши.
През юли 1732 г. Едуардс изнася поредица публични лекции под
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Под това заглавие в няколко броя вестник „Зорница“
разглежда развитието на протестантски църкви и
движения след периода на Реформацията, които имат
по-пряко отношение към евангелизма в България.
Представяме II част от изследването на п-р Игнатов.

Резултати от първата
вълна на съживлението
(1732-1743 г.)

Началото на Великото пробуждане се свързва с дейността на Теодор
Фрелингхайзен от средите на холандските
калвинистко-реформирани
общества в английската колония Ню
заглавие „Прославеният Бог в делото енергията на съживителните про- Джърси. Неговите проповеди повлина изкуплението чрез великата зави- цеси спада и в енорията на Едуардс яват на презвитерианските пастири
симост на човека от Него във вся- започват да нарастват конфликти- – братята Гилбърт Тенънт и Уилям
ко отношение“. Лекциите наблягат те. До голяма степен те се дължат на Тенънт Младши, които подкрепят
на абсолютния суверенитет на Бога прояви на неморалност и то в среди- ентусиазма на духовно обновявав делото на спасението. Бог очиства те на най-влиятелните семейства в не в средните колонии, тогава прехора от грях поради „собствено бла- Нортхамптън. Техният пастир стро- димно с преселници от Шотландия и
говоление“ и „неустоима благодат“, го ги изобличава и ги подлага на цър- Ирландия. По-късно Самюел Дейвис
като ги дарява с вяра, необходима ковна дисциплина. През 1750 г. кри- става водач на Съживлението сред
да ги склони към святост. Противно лото на критиците на Едуардс над- презвитерианите във Вирджиния.
на някои очаквания, че такива про- делява и той загубва позицията на Като интересна форма на благоповеди ще отблъснат или разколе- пастир в Ню Джърси. Това създава вестие играе „къщата-читалня“ на
баят много хора, година по-късно немалко проблеми с издръжката на Самюел Морис.3
в Нортхамптън се проявят призна- неговото семейство. Съпругата му
Съживлението сред баптистите
ци на духовно съживление. То дос- Сара с вярност и мъдрост споделя се заражда с дейността на Шубъл
тига връх през зимата и пролетта тези несгоди.
Стърнс и Даниел Маршал. То се прона 1734 г. В продължеявява най-вече в
ние на шест месеца към
Северна Каролина.
църквата се присъединяПрез XVIII век
ват около триста души.
методистки пропоОбикновено
Джонатан
ведници привличете своите проповеди от
чат огромни груситно изписани листчета.
пи слушатели на
Огромен ефект в случая
закрито или откриимат неговите предварито, като така разтелни разговори с хората,
гарят
пламъциработата му с тях, дълте на т.нар. Първо
бочината на молитвения
и Второ съжив
му живот и действието
ление в Европа и в
на Светия Дух. Известна
Америка.
е и една по-късна негоПрез 1738-1739 г.
ва проповед, озаглавев средните колонии
на „Грешници в ръцете
пристига методис
на един гневен Бог“. Тя
тът Джордж Уайт
предизвиква покаяние у
филд. Той допринаДжордж Уайтфилд проповядва в Мурландс през 1749 г.; художник Еър Кроу
десетки слушатели.
ся за съживлението
(илюстрация: www.VictorianWeb.org)
В същото време не
сред методисти и
закъсняват проблемите, породени
Година след като напуска Нортхамп презвитериани. До 1769 г. Уайтфилд
от криво разбиране същността на тън, през 1751 г. Едуардс става пас- обикаля цели седем пъти колониите,
реформираното благовестие. Вместо тир на малка конгрешанска църква в в които вече е проповядвал.
да изпитват увереност в спасение- Стокбридж. Същевременно започва
Като цяло съживителното движето си, поради несправяне със своята мисионерска работа между индиан- ние през първата половина на ХVІІІ
греховност някои са обзети от страх, ското племе хусатонъкс. Това служе- век в Северна Америка има забелече може да са отхвърлени завина- ние е свързано с трудности, болести жителни резултати. Като плод от
ги от Бога. Проявяват се фалшиви и резултати, които не съответстват на служението на споменатите и на
свидетелства на вяра от хора, които неговите очаквания. Много от инди- много други благовестители в Нова
се страхуват да не бъдат изолирани анците търсят услугите на неговата Англия, чието население наброява
от доминиращата църковна среда на мисия главно заради възможносттa около 300 000 души, съживителните
духовен ентусиазъм. Затова Едуардс да получат образование и медицин- събрания променят живота на около
прави изследване върху обръщение- ски грижи, но не достигат до обръще- 10% от населението.4
то във всички негови етапи и разно- ние в Христовата вяра. По това вреТова се отразява на цялото общевидности, като описва наблюдения- ме Едуардс пише два дисертацион- ство, в което християнските нравта си от духовна и от психологиче- ни труда: „Защо Бог е създал света“ ствени стандарти се налагат като
ска гледна точка в „Изненадващото и „Природата на истинското благо- задължителни
за
населението.
дело на Бога в обръщението на сто- честие“. Неговото влияние и автори- Изграждането на честни и солидарни
тици души в Нортхамптън“.
тет силно нараства. През септември отношения се отразява на търговияНалага се Едуардс да води борба на 1757 г. е избран на поста президент та и благоприятства за по-успешен
два фронта. От една страна, трябва на колежа Принстън. За съжаление, бизнес. Църквите осъзнават необхода устоява на критиките на скепти- здравето му се влошава и той упраж- димостта от развитие на богословците, които определят съживление- нява своите академични задължения ски и мисионерски семинарии. Дава
то като „безумна истерия“.1 От дру- само няколко месеца до смъртта си се силен тласък на мисионерската
дейност и към други култури и страга страна, той се противопоставя на на 22 март 1758 г.
Джонатан Едуардс се определя ни. Благотворителната и социалната
онези, според които случващото се
през съживленията е „от Бога“ неза- като най-влиятелният благовестител, дейност стават далеч по-библейски
◙
висимо колко е необичайно, безум- богослов и философ, който някога е мотивирани.
но или крайно. В своя опит да очер- раждала Северна Америка. Той вдъх(Следва)
тае разумен и благотворен път меж- новява следващи поколения богослоду тези две крайни тенденции във ви и мисионери, вклювъзприемането на съживлението чително и тези от т.нар. 1 Джонатан Едуардс, Преживяване, което си струва, Нов човек, 1999, 7 с.
Едуардс пише „Преживяване, което Американски борд2, кои- 2 American Board of Commissioners for Foreign Missions.
си струва“ и други книги и беседи.
то идват да работят на 3 Ърл Кернс, Християнството през вековете, Нов човек, 1998, 393 с.
За съжаление, след няколко години Балканите и в България. 4 Пак там.

от Радостин МАРЧЕВ
„Добрият Уил Хънтинг“ е един от
любимите ми филми. Главният герой
в него (в ролята е Мат Деймън) е гениален младеж с антисоциално поведение. Уил е чистач в престижен университет, без да има формално образование. Един ден като на шега доказва
сложна теорема, поставена като тест
от катедрата по математика. Професор
Ламбо е толкова впечатлен, че урежда проблемите му със закона (побой и
съпротива при арест), при условие, че
ще посещава психолог до деня, когато
навърши пълнолетие.
Психолозите обаче не успяват да
се справят с Уил. Няколко се отказват още след първата среща. Накрая,
отчаян, професор Ламбо моли за това
свой бивш съквартирант от университета Шон (Робин Уилямс), който неохотно се съгласява да се срещне с Уил.
Първата среща в кабинета на Шон
протича като престрелка с бързи въп
роси и контравъпроси. Накрая Уил
Хънтинг забелязва рисувана от тера
певта картина. Донякъде от нея, донякъде стреляйки напосоки, той грубо
докосва болно място в душата на Шон
и почти го провокира да го удари.
На следващия сеанс Шон го завежда в парк. Сочейки плуващи в езерото
лебеди, Уил го провокира, а Шон произнася най-силната тирада във филма:
Мислеx си за онова, което каза за кар
тината ми. Досред нощ стояx буден и
разсъждавах. Нещо ми xрумна. Заспаx
дълбоко и спокойно и повече не се сетиx
за теб. Да ти кажа ли какво ми xрумна?
Ти си просто xлапе. Нямаш идея за какво
говориш. Никога не си напускал Бостън.
Ако те питам за живопис, ще ми пре
разкажеш някоя книга. Микеланджело.
Знаеш много за него. Творчество, поли
тически въжделения, връзките с папа
та, сексуална ориентация – всичко. Но не
можеш да ми кажеш как мирише в Сик
стинската капела. Не си стоял там и
не си гледал този красив таван. Не си го
виждал... Трудно момче си ти.
Ако те попитам за войната, ще ми
цитираш Шекспир. „Приятели, отново
на оръжие сме призовани.“ Обаче не си
и помирисвал война. Не си държал в ску
та си главата на най-близкия си приятел,
не си виждал как в агонията си те гле
да с молещи очи. Ако те питам за любо
вта, ще ми цитираш сонет. Но не си гле
дал жена с чувството, че си безкрайно

уязвим. Не си имал чувството, че те раз
тапя с поглед. Че Бог е пратил ангел на
земята специално за теб, че този ангел
ще те спаси от дълбините на ада. Не зна
еш какво е ти да си нейният ангел. Да я
обичаш безкрайно, да си винаги зад нея,
във всичко. И в боледуването от рак. Не
знаеш какво е два месеца да спиш седнал
в болницата, защото лекарите четат в
очите ти, че свижданията не важат за
теб. Не си понасял истинска загуба.

Поради тази причина поредният гейпрайд не може да се свежда просто
до едно събитие. А основният въпрос
не е дали сме съгласни с провеждането на прайда; не е колко пари харчи
Столична община за охрана; не е каква опасност представлява той за обществото; не е дали трябва да търсим
законови основания за неговата забрана. Всички тези въпроси са реални и
актуални, но има и нещо по-важно.

Добрият Уил Хънтинг
и гей прайдът
Тя е възможна само когато обичаш дру
гиго повече от себе си. Съмнявам се, че
си се осмелявал толкова да обичаш няко
го. Гледам те и не виждам интелиген
тен и уверен мъж. Виждам наxакан xла
пак, уплашен до смърт. Ти си гений. Едва
ли някой може да сxване дълбочината
ти. Ала ти решаваш, че си узнал всичко
за мен от една картина. Правиш дисек
ция на живота ми. Ти си сирак, нали? И
мислиш, че мога да разбера трудния ти
живот, какво чувстваш и кой си само
защото съм чел „Оливър Туист“? Нима
това те изчерпва? Лично аз не одобрявам
такъв подход. Защо да се срещам с теб,
ако мога да го науча от книга? Освен ако
не искаш да говориш за себе си, за това,
кой си. Тогава наистина съм развълнуван.
И съм ангажиран.

За мен „Добрият Уил Хънтинг“
по особен начин хвърля светлина върху християнските реакции
около тазгодишния гей-прайд. Д-р
Престън Спринкъл казва, че хомосексуализмът не може да се свежда просто до християнски въпрос
или проблем, защото зад него стоят реални хора със свои истории,
болки и стремежи. Подобно на
Уил някои от тях като деца са били
отхвърляни от родители или малтретирани от съученици; някои цял живот
са слушали епитети като „педал“ и
„хомо“; трети са желаели да бъдат с
различна сексуална ориентация, без
да са в състояние да осъществят това;
други дори са обмисляли самоубийство. (Хората с нестандартна сексуал
на ориентация са между два и седем
пъти по-склонни към самоубийство!)

Нека се върнем
при Господа
от Цвете КУЛИЧЕВА
Пророк Еремия тъжи, че Бог се е отдалечил от
народа си и не чува риданията и молитвите им:
„Когато викам и ридая, Той отблъсква молитвата ми“ (Пл. Ер. 3:8). А по-нататък (3:44) казва, че
Бог не само не чува неговите молитви, но е сложил преграда между народа и Себе Си, за да не
чува молитвите им: „Покрил си се с облак, за да
не премине молитвата ни.“
Защо?
Отговора намираме в следващите 34 и 35 стих
на същата трета глава. В тях казва, че Господ не
одобрява живота им, не одобрява липсата
на честност и справедливост. Не одобрява тяхната самонадеяност и високомерие.
Съветът на Божието слово е много ясен
и категоричен: „Нека издирим и изпи- за
таме пътищата си и нека се върнем при
Господа“ (Пл. Ер. 3:40). С други думи, да
погледнем реално, критично на живота си.

Най-важният въпрос е дали тези
хора са видели любов у християните и
приемане от църквите. Ако спасението винаги е по благодат и никога по
дела, то всяка църква е пълна с хора,
които по християнските стандарти са
пълен провал – които са били крадци,
лъжци, прелюбодейци или горделивци. Да, ние всички знаем, че хомосексуалните практики са грях. Но те не са
по-голям грях от онова, което самите
ние сме вършили. Или от онова, което
Христос може и желае да прости.
Ако Божията любов е била показана
на нас, тя трябва да се покаже и на тях.
Ако Бог е умрял за нас, Той е умрял и
за тях. Без разлика. Без чувство за превъзходство. Без самодоволство.

Дали нашите църкви са отворени
за такива хора? Дали християните са
готови да кажат като терапевта Шон:
„Защо да се срещам с теб, ако мога да
го науча от книга? Освен ако не искаш
да говориш за себе си, за това, кой си.
Тогава наистина съм развълнуван.“
Ако погледнем от друг ъгъл, самите ние сме като Уил – хапливи, уплашени и често нападателни, но без да

сме усетили „мириса в Сикстинската
капела“ или болката в сърцето – просто понеже никога не сме пожелавали
да надникнем там. Позволяваме си да
правим дисекция на живота на тези
хора „от една картина“, книга, статистика, статия, проповед или просто от собствените си предразсъдъци
– но рядко от лично общуване лице в
лице. „Ти си сирак, нали? И мислиш,
че мога да разбера трудния ти живот,
какво чувстваш и кой си само защото съм чел „Оливър Туист“? Гледам
те и не виждам интелигентен и уверен
мъж. Виждам наxакан xлапак“, – казва
Шон. Същото може важи и за нас дори
ако теоретично знаем всички библейски, статистически и всякакви други
аргументи срещу хомосексуализма.
Ако отговорът на горните въпроси е
„не“, ние трябва да се покаем – заради
своята слепота, коравосърдечие и липса на любов, заради това, че не искаме да имаме нищо общо с тези хора и
по този начин препречваме спасението на тези, за които е умрял Христос.
Следващият важен въпрос е дали
нашите църкви могат да осигурят
пространство, където хора с различна сексуална ориентация или джендър идентичност, но с вяра в Христос
и решени да живеят според християнските морални стандарти, могат да
намерят свое място. Не да бъдат гледани като странници или сбъркани, не
да им се казва как да се излекуват, а да
намерят утвърждаване на своята ценност като хора, създадени по Божия
образ, да бъдат приети като братя и
сестри и самите те да намерят братя
и сестри, с които да споделят своите вътрешни борби и трудности.
Ако отговорът отново е „не“,
можем да викаме до посиняване,
че вярваме и желаем хомосексуалистите също да се спасят, но по всяка
вероятност никога няма да видим
това. Ако те не намират сред нас
любов, приемане и идентичност,
никога няма да дойдат – или поне
няма да останат в църква. Точно
както Уил Хънтинг унизява, ядосва и гони всичките терапевти, с които
го среща професорът. Тяхното обяснение: „Не искам да имам нищо общо с
този ненеормалник!“
Звучи утопично ли? Може би. Но ако
това е вярно, християните, толкова
склонни да говорим за греха на хомосексуализма, трябва да си дадем поне
кратка почивка, през която да поговорим и за своя собствен грях.
◙

кога бог не чува молитви

Нека видим къде и в какво сме
се отклонили от Бога, а след това
да се покаем пред Него. „Нека
издигнем сърцата и ръцете си
към Бога, Който е на небесата и
кажем: Съгрешихме и отстъпиЕремия плаче за опустошаването на Ерусалим, Рембранд, 1630 г. (фрагмент; wikimedia.org)
хме“ (Пл. Ер. 3:41-42).
Това е неотменимо условие Бог
И днес призивът на Бога към всеки човек, към
да започне отново да чува не само техните, а и
всяка
църква и всеки народ е за смирение и поканашите молитви, защото Той е милостив и не
яние
пред
Него.
отхвърля завинаги: „Господ не отхвърля до века.
Виждаме
колко тежки бедствия сполетяват всяка
Понеже макар и да наскърби, Той пак ще съжагодина
не
само
България, a и целия свят. Крайно
ли според многото си милости“ (Пл. Ер. 3:31-32).
време е всички ние да изпитаме пътищата си и да се върнем при Господа, защото
„благ е Господ към онези, които Го чакат,
„Покрил си се с облак,
към душата, която го търси. Добро е да се
да не премине молитвата ни.” надява някой и тихо да очаква спасението от
Господа“ (Пл. Ер. 3:25-26).
Плач на Еремия 3:44
Това е условието Бог да чува молитвите ни.
Нека всеки ден изпитваме пътищата си! ◙
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от Красимир ВЛАДИМИРОВ
Силната, загрубяла от работа длан
си играеше с нашите бели, детски ръце. Между палеца и големия
пръст има едно снопче мускули, което той обичаше да натиска, а ние
подскачахме.
Един път беше гущерче, а друг път
скакалче. Без да разбира от физиотерапия или от работа с деца, дядо достигаше до нашите сърца. Изморен от
дневния труд, обичаше да се прибира
вечер и да минава в стаята при нас.
През деня неговите длани работеха
с царевични кочани. После помагаха
на баба да навива кълбета с прежда. А сутрин стъкмяваха печката.
Когато бях колкото моя син, с
дядо веднъж минахме покрай
голямо поле, засято с пшеница.
Той ми каза: „Е, сине, знаеш ли,
какво е да премериш тази нива с
юмрук!“ После въздъхна. Не знам
защо, може би искаше да каже,
че навремето е нямало комбайни
и са жънели на ръка. Да, нямало
е и трактори и е орал на месечина своето място, а през деня чуждото – за плата. Колко животни
са минали през ръцете му за доене, за стригане или за носене на малки от полето, защото са се родили на
паша!
Можеше ли моят син да разбере
този старец, този отминал вече свят?
Едва ли. Аз самият говоря повече
теоретично, макар и да съм помагал
неведнъж. Но тази отговорност за
дом, деца и стари родители, които са
имали онези хора, не съм могъл да я
разбера.
Купичката с храна още бе наполовина, а аз държах с едната си ръка
белите, изнежени пръсти на моето
мъжко момче. Какво бе видяло то от
живота – от онзи и от този в XXI век?
Не знам, не много. Но пък е преживяло неща, за които неговите връстници и не подозират.

Поради заболяването, особено тази
зима, той преживя и с Божията помощ
победи много тежки болести и изпитания. Трудно е да се схване и опише
какво се случва в неговото тяло и глава през всичките тези 12-13 години с
епилептични пристъпи, неядене, борба за всяка хапка храна, борба за сън,
физиотерапия, упойващи лекарства,
болници, линейки.

Създава ли Господ нещо ненужно?
Но за друго ми беше думата. За
ръцете, които обичат да бъдат държани, за ръцете на младостта, невинността и надеждата. За чистите и
неомърсени от кръв и злоба ръце,
непознали цигари, кафани и чаши
с уиски с лед. „Черпѝ с пълни шепи
от удоволствията“ е философията на
света днес.

Ръцете,
които обичат

Не е ли той като онези юначни българи от миналото? За мен той е силен
мъж, борец с добро и смело сърце!
Тези бели, дълги пръсти така и не се
научиха да държат писалка, камо ли
таблет и телефон. Не могат дори сами
да държат и лъжицата, но пък имат
бележници и се водят ученици. Каква
ирония и подигравка на „Системата,
която ги убива“! Да, дават ни нелоши
пари като асистенти сега, но после,
„като завършат училище“, като се изучат „на четмо и писмо“ – няма бележки за училище, за рехабилитатор, за
психолог, няма да има и пари за асистентство. Съжалявам, майче, но това
е положението – ще кажe тогава социалният работник. Вашият син е ненужен, невалиден.

Какво могат да вземат едни такива ръце? Ако чакат на моя син –
търговията ще умре.
Мога ли да очаквам нещо от
тези ръце? Да ме прегърнат, да ме
погалят, да ме обръснат и облекат един ден, да ми подадат чаша?
Едва ли.
Какви са тези ръце? На просяк, на лентяй, на хитрец, очакващ социална помощ? Не, това са
ръце на баща с 20 години трудов
стаж, държали автомат две години на гранична застава; ръце и на
студент, носили вестници и кашони; понякога свирили на класическа
китара; ръце на волан на бус, с платформа за инвалиди; ръце, жадуващи
да стигнат своите деца...
Ръце, останали в България, каращи колички по тротоари с разкривени плочки, гледащи с надежда, но не
към Европейския съюз, а към Исус
Христос, Спасителя. Единствено Той
дава и живот, и бъдеще, и надежда.
Това може да се постигне само с
вяра, а словата на Христос дават тази
твърда увереност. Дали обаче с нашето греховно мислене и живеене отново не предаваме за разпъване тези
святи ръце и нозе? Когато отхвърляме Неговите длани, ние неусетно
възкресяваме греховната „система“,

„Извървян път, вярна докрай“
от Красимир ВЛАДИМИРОВ
Рано ни напусна, мила майко Ани,
още те очаквахме за помощ, подкрепа и съвет. Много мъдрост и дълбочина имаше в твоите думи и затова
обичахме да те слушаме.
Знаем, че отиде на онова чудно
и спокойно място, обляно от светлината на Спасителя, заобиколена от верните светии. Но въпреки
това остава в нас и болка, и тъга от
раздялата.
Тясната врата и тесният път минава и през тази скръб, но радостта и
надеждата я надвишават, побеждават
защото вярваме в победата, в обещанията на Господ Исус Христос. И
затова сме и някак силни, спокойни в
Неговия мир, който човешки ум не може да схване,
Неговият Свят и Благ Дух
ни успокоява „на зелени
пасища“, завежда ни „при
тихи води“, укрепва сърцата ни.
Какво може да ни направи смъртната сянка, долината на смъртта, скръбта и болката, след като
Неговата тояга, Неговият
жезъл и милата Бащинска
ръка е над нас! Тя ни милува, тя ни прегръща, тя ни
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привдига и завежда при онези отдавна приготвени обиталища, та където
е Той, да бъдем и ние.
О, колко отдавна мечтаеше за тях
и майка Ани – за онези съвършени,
подредени зелени градини, с бисерни врати и улици златни. „При Тебе,
Боже мой, по-близо да съм“! Защото
„в Твоето присъствие има пълнота
от радост, отдясно на Тебе – всякога веселие“.
Но тук, в сърцето, ще носим още
дълго спомена за теб! Едни черти на
тиха и вярна Негова слугиня, на мила
майка, любима, скъпа баба и сестра.
Ще бъдеш ти незабравима, докато
ходим още ние по таз земя.
Остана ли нещо не доизказано, от
нея за нас и от нас за нея? Сигурно
остана, но какво да правим, като сме

Следва от 1 стр. .

която убива. Защото и ние, „добрите хора“, не сме светци, драги противници на системата.
А, денят вече преваля. Отнейде вятърът довява музика, силна, натрапчива на талази, от онази – с извивките и кларнетите. Дали „жетварка пее
нейде в полето“? Едва ли. Това са
реалностите, „това е материалът“,
това е и маята. На този фон започваме да мислим с майка им какво да им
дадем за вечеря на нашите врабчета,
защото са две, а после всичко друго
по реда си – памперси, преобличане,
подстригване, миене на зъби.
„Писане на домашни“, „ходене на
кино с приятел“, „неизвинено отсъствие“, „падане с колелото“, „първа
целувка“, „нова работа“, „снаха и
внуци“ – чакат ли моите ръце такива неща? Уви, май, че не. Затова пък
ни казват, че е „срамота“ да ги показваме нашите деца. Аман от тия майки, досадници с тези... С тези какво?
„С тези нещастни деца“ да загрозяват центъра на София, разбираш ли?
Добре е, че поне за концлагери не се
споменава, а „само да ги скрием“.
А ръцете на моя син и тази вечер, и
утре, и вдругиден ще очакват моите
ръце. Както всяка друга жива душа
очаква другарчето си, приятеля,
любимия. Да, така е в света, където
има топлина и човешко присъствие,
съпричастност и взаимна помощ. И
трудностите и несгодите не ще ни
съборят, тогава!
И неусетно се сещам за една песен:
Ако до всяко добро същество,
застане поне още едно...
Тогава предвиждам такъв живот,
че само си викам: Дано, дано, дано!
Да, на такъв един ден станахте
неволни, виртуални мои гости. Моля
ви, пак заповядайте – с ръце, умити
от чиста съвест, и със сърца, пълни с
радост и любов.
◙

in memoriam

Анка Димитрова е родена през 1951 г. в Кричим,
в семейството на Димитър и Мария Дринкови,
скромни и отдадени на Бога хора, с дълбока и
посветена вяра. В този дом малката Ани е научена на дело за любовта и гостоприемството
на вярващите люде. Завършва аграрна икономика в София, където среща любовта на живота си – Методи Петров. С него през 1972 г. създават семейство, раждат им се три деца
и те посвещават живота си на служение в
Евангелска съборна църква (Кричим). Бог я дарява със зетьове,
снаха и осем внуци, на които ще продължи да бъде пример.
През последната половин година от своя живот в различни
болници Анка продължи да бъде свидетел за Божията любов и
милост. С особен плам и кротък дух, без да задава въпроса „Защо
на мене, Господи“, тя говореше с думи и дела за Спасителя и за
Неговото дело на кръста.
цвят бързо растящ, красив и нетраен? Времето
не ценяхме и бързахме по
служебни и земни дела.
Обикновено на раздяла
хората си пожелават хубави неща. Някои майки
молят децата им да обещаят едно или друго важно
нещо, за тях самите, занапред. Нужни ли са тук
обещания или просто да
живеем онова, което сме
видели и чули от нея, от

ап. Павел и от Исус Христос?
И пак, ще седнем заедно, с теб, на
бялата сватба на Агнето, заедно с
другите наши предци, заедно с всички други, изпрали дрехите си в святата Му кръв. „А Той ще обърше всяка
сълза от очите им и смърт не ще има
вече, нито ще има вече жалеене, ни
плач, ни болка. Първото премина.“
Да, Господи, дай ни сили да доживеем и ние този славен момент да
чуем благите Ти думи: „Добри ми
и верни слуго, влез и ти в радостта
Ми.“
◙

Симфонични празници
с оркестър “Celebration”

През юли в няколко градове бяха
изнесени концерти на живо с класическа евангелска музика. Културните
събития бяха част от турнето на симфоничен оркестър “Celebration” от
САЩ . Диригент на оркестъра, чието име в превод означава „тържество“, и композитор на част от

произведенията, е Кемп Къркланд.
Кемп е завършил Университета на
Флорида и е дългогодишен преподавател по музика. В началото на
седемдесетте години на миналия век
той въвежда инструменталната музика като част от хвалебните служби
към Първа баптистка църква в град

З а в ас ,
жени

Лицеприятие
от Цвете КУЛИЧЕВА
Лицеприятие – това значи да проявяваш угодничество според лицето, според човека, според външни белези като красота, богатство, сила или власт.
Още когато дава Закона, Бог отделя внимание на
лицеприятието: „Да не извършваш неправда в съда;
да не показваш лицеприятие към сиромаха, нито да
притесняваш личността на големеца, а по право да
съдиш ближния си“ (Левит 19:15).
Чрез пророк Малахия Бог изобличава свещениците, че са се отклонили от Закона, че са неправедливи и че проявяват лицеприятие. „Аз ви направих
презрени и унизени пред целия народ, защото сте
показали лицеприятие в делата по закона“ (Мал.
2:9). Свещеникът е посланик на Бога и трябва да

бъде честен и справедлив – да не е пристрастен, да
не проявява лицеприятие, особено когато прилага Закона. Напомня им, че всички имаме един Бог.
Всички сме деца на Бога и Той не дели хората и не
проявява лицеприятие. Христос казва: „Той прави
слънцето си да изгрява и на злите и на добрите и
дава дъжд на праведните и на неправедните“ (Мат.
5:45). Когато проявяват лицеприятие, те всъщност
оскверняват завета, който Бог е сключил с Израил.
Мъдрият Соломон казва: „Това е за мъдрите:
лицеприятие в съда не е добро“ (Пр. 24:23). Не е
добро, защото ролята на съдията е да бъде честен
и справедливо да съди независимо какъв е подсъдимият. Трябва да се интересува и да отстоява
само истината, независимо кого съди – приятел или
неприятел, високопоставен или обикновен човек.
Съдията трябва да отсъжда честно всяко нарушение, без да проявява никакво лицеприятие.
Колкото и да мразят Исус, фарисеите признават, че у него няма лицеприятие. Изпратените от
тях агенти отбелязват: „Учителю, знаем, че право
говориш и учиш и у Тебе няма лицеприятие“ (Лука
20:21). Ап. Петър казва, че Бог Отец „без лицеприятие съди според делото на всекиго“ (I Пет. 1:17).
Ап. Яков ни съветва: „Братя мои, да не държите
вярата на прославения наш Господ Исус Христос
с лицеприятие. Защото ако влезе в синагогата ви
човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе
и сиромах със зацапани дрехи, и погледнете с почит
към онзи, който е с хубавите дрехи, и кажете: „Ти
седни тук на добро място“; а на бедняка кажете: „Ти

50 години Обединена
методистка църква
На 23 април 1968 г. еп. Рубен Мюлер,
представляващ Църквата на евангелските обединени братя и еп. Лойд
Уик от Методистката църква стискат ръце на учредителната Генерална
конференция в Далас, щата Тексас.
Това бележи създаването на Обеди
нената методистка църква.
С думите „Господи на Църквата,
ние сме обединени в Теб, в Твоята
Църква и сега – в Обединената методистка църква“ се ражда новата
деноминация от двете църкви, които
имат бележита история и влиятелни
служения в различни части на света.
Обединението се улеснява от факта,
че и двете групи християни, формирали новата църква, споделят богословски традиции, които се коренят в протестантската Реформация
и уеслианството, както и от взаимоотношенията, които имат повече от двеста години. За създаването
на Обединената методистка църква
допринасят и други фактори.

Джаксънвил. Това начинание се оказва пионерско въведение в евангелското богослужение в САЩ. Днес
Кемп ръководи музикално училище,
обучава хористи и инструменталисти,
аранжира и оркестрира евангелска
музика за симфонично изпълнение и управлява собствена
продуцентска къща.
Турнето на състоящия се
от 40 души оркестър е подготвено от Global Missions
Project (GMP) – мисионерско музикално сдружение
под ръководството на Кемп
Къркланд.
През последните тринайсет години GMP са изпратили
почти десет хиляди музиканти в 28 държа
ви по света,
възвестявайки надеждата в
Христос чрез музикални
събития, хорови изпълнения, симфонични концерти, джаз рецитали, хвалебни събития и
подсигуряване на обучение по музика.

хроника
У нас оркестър “Celebration” изнесе рецитали на открито в София,
Пловдив, Дупница, Лом, Монтана и
Берковица, а на 8 юли представи концертна програма в Първа баптистка църква (София) и Първа евангелска църква (София). В програмата
бяха включени класически християнски химни като Be Thou My Vision; How
Great Thou Art; Majesty, наред с еврейски мелодии, джаз изпълнения и американски спиричуъли.
Това е второ гостуване на оркестъра в България. То се осъществява
по партньорство на GMP с Фондация
„Риджуейс-България“ и неуморния
труд на д-р Пол и Джуди Риджуей. ◙

стой там“ или „Седни тук при краката ми“, не правите ли различия по между си и не ставате ли пристрастни съдии? Не избра ли Бог бедните на тоя свят
да бъдат богати с вяра? А вие презряхте бедняка.
Ако гледате на лице, грях правите“ (Яков 2:1-6,9).
Апостолът ясно казва да ценим хората не според
външни суетни неща като богатството, а според
тяхната вяра и духовна същност. Пред Бога бедните и богатите са равни. Човек може да е материално беден, но духовно богат. Само защото е богат, не
означава, че заслужава по-голямо уважение. Исус е
пролял кръвта Си и за бедните, и за богатите.
Днес много се говори за корупция, особено в
съдебната система. Това също е вид лицеприятие,
което се прави за пари, за влияние, за власт...
В Притчи 28:21 четем: „Не е добре човек да бъде
лицеприятен, защото за един залък хляб ще извърши престъпление.“ Докъде може да доведе лице
приятието? Когато човек угодничи с користна цел,
тогава съвестта му може така да закоравее, че да се
унижава на дребно. Срещу един залък хляб да проявява лицеприятие. А може и Бог така да го накаже,
че да загуби всичко и да се унижава да проси.
И най-малкото лицеприятие е грях, за който отговаряме пред Бога. „Който върши неправда, ще
получи обратно неправдата си и то без лицеприятия“ (Кол. 3:25). Бог е справедлив съдия и затова
ще съди всяка неправда у човека без лицеприятие.
Като християнки трябва да внимаваме да не се поддаваме на лицеприятие. Това негативно качество е
напълно несъвместимо християнския характер. ◙

и Националния съвет на църквите на
САЩ. Заедно с други протестантски
деноминации през 1960 г. образуват
Съвета за църковно обединение.
Двете църкви споИ Обединените бра
делят еднакво силтя, и Методистката
но желание за прецърква са силни подкратяване на расодръжници на движевото разделение в
нието за църковно
своята държава и
обединение и икумев църквата. Много
низъм. След двадеметодисти са ососет години преговобено обезпокоени
ри, на 16 ноември
от начина, по кой1946 г., в Джонстаун,
щата Пенсилвания,
Епископ Рубен Мюлер и епископ Лойд Уик то расовото разделение е вградено в
Евангелската църква и Църквата на обединените братя самата организационна структура на
се обединяват и формират Църквата тяхната деноминация. Централната
на евангелските обединени братя, юрисдикция е най-яркият пример в
която включва около 700 000 чле- това отношение. Обичайно юрисдикнове. Методистката църква от своя циите (организационни структури,
страна участва през 1951 г. в образу- обединяващи Годишните конференването на Световния методистки ции в Методистката църква) се опресъвет, който спомага за по-близките делят на географски принцип и включвръзки с останалите църкви от уесли- ват църквите в определена област
или щат. Централната юрисдикция
анската традиция.
И Обединените братя, и Методист обаче се оформя по раса, което води
ката църква са включени в организа- до сегрегационна организационна
ции като Световния съвет на църквите структура, разделяща методистите с

от п-р Владимир ЖЕЛЕЗОВ
черен цвят на кожата от останалите.
Предложения за премахването ѝ се
дават на Генералните конференции
от 1956 до 1966 г. и накрая се стига до
съгласие това да се случи с вече планираното обединение с Обединените
братя. Така и става, въпреки че и
след това за кратък период от време няколко афроамерикански годишни конференции продължават своето
съществуване.
„Това е денят, който Бог е сътворил. Нека наистина да се веселим и
да се радваме за него – да се радваме за новия шанс, който Бог ни дава
сега: да бъдем една обединена църква, за да обединяваме; една каеща се
църква, за да избавяме; една кръстообразна църква, за да изявяваме
Божията триумфална агония за човечеството.“ Така завършва проповедта на големия методистки богослов
Алберт Аутлър на обединителната
конференция през 1968 г. Днес, 50
години по-късно, Обединената методистка църква продължава да въплъщава тези силни думи.
◙
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Човек трябва да внимава с претенциоз
ните заглавия – и като читател, и като
автор. Добрият автор ги избягва по начало. Най-вече защото звучат изкуствено.
А и защото могат да надхвърлят неговите творчески способности. Или най-малкото, за да не подведат читателя
за съдържанието на книгата още
преди да я е прочел.
Опитният читател добре съзнава тази опасност. И застава нащрек, когато види заглавие като Лъжите за Бог, на
които вярваме.1 То веднага ни
казва, че авторът знае много за Бога. Издава претенции за духовен опит и проникновение, позволяващи
му да различи лъжите, които християните приемат безкритично, та дори и вярват в
тях. Книжката не е голяма –
към 200 страници, но в джобен формат; удобна за разтваряне в автобуса или на
пейка в парка. Но в съдържанието откриваме трийсетина
есета, посветени на различни „лъжи за
Бога“; почти като в богословски трактат.
Веднага се питаме: „Кой ли е този изследовател, успял да разгледа толкова много
и дълбоки въпроси в един малък обем?“
Анотацията на задната корица ни уверява, че Уилям Пол Йънг е твърде известно име. Автор на бестселъри, измежду
които е Колибата, преведен на 40 световни езика и отпечатан в 10 милиона
екземпляра.
Колибата ми е донякъде позната,
защото доби популярност и в българските протестантски среди. Представлява
драматична новела, наситена с духовни
преживявания. Преди време ми я препоръчаха приятели, но – да си призная –
не успях да я дочета. Видя ми се скучна,
изкуствена като схема, а и твърде профанизираща Божия характер. Може да не
разбирам достатъчно от такъв вид художествена литература. Сега обаче Йънг
скача от белетристиката към богословието, и то с доста гръмко заглавие. Това
събуди интереса ми и ме провокира да
прочета внимателно Лъжите за Бог,
на които вярваме. Най-малкото, защото
многобройните почитатели на Колибата
у нас вероятно ще приемат твърденията
на автора за авторитетни.
Няма място за съмнение, че Йънг

разчита на читателската аудитория, която си е спечелил със световния си бестселър. В своя пръв богословски опит той
се позовава на Колибата почти във всяко
отделно есе – като представителна творба за неговите разбирания.

дава отговор. Натрапва се впечатлението, че той възприема читателите си като
хора, на които трябва да се говорят само
хубави неща, тъй като досега са слушали предимно лоши. При това много пъти
са се срамували от себе си, а срамът е
вреден. Срамът произлиза от
ниско самочувствие, втълпено
ни от други хора. Поведението
ни може да бъде опит или да го
прикрием, или – както ни препоръчва Йънг – да го отхвърлим
изцяло и да изразим „истината
за своето съществуване“. За да
ни помогне, той ни уверява, че
(всъщност) сме усърдни, благи, добри,
смирени, великодушни и т.н.
Ако ви звучи стряскащо, трябва да се
запознаете с още една доктрина на Йънг:
че всички хора са деца на Бога. Вярващи
или невярващи; всички, с които общуваме или се срещаме, са Божии деца. Това
било истина, която трябва да се осъзнае, и тогава ще показваме повече любов
един към друг(?). В опит да я обоснове
богословски, авторът се позовава на ап.
Павел на Ареопага „Негов [Божий] род
сме... като сме Божий род...“ (Деян. 17:2829). Бърз преглед на библейския пасаж
показва, че там става дума не за човешкото естество, а за човешкия произход и
Божието всеприсъствие. Но Йънг явно
се е насочил към аудитория, за която изучаването на Писанието не е приоритет.
Това личи и от другия посочен библейски
пасаж: „Един е Господ, една е вярата...
един Бог и Отец на всички“ (Ефес. 4:5-6).
А той, повече от очевидно, се отнася за
Църквата, а не за всички хора.
Дали изобщо има място за греха в цялата тази схема? Има, но с нова дефиниция. Грехът не бивало да се разбира в
морален смисъл, като отпадане от нравственото съвършенство, а като „липса
на реалност във взаимоотношенията“.
Ние сме изгубени в самозаблудата си,
че сме отделени от Бога. Една от целите на Въплъщението е била Христос да
ни покаже „какво е да си човек, който
знае, че не е отделен [от Бога]“. Защото
ние сме забравили(?), че Исус е в нас. Би
било интересно авторът да поясни кои
сме тези „ние“. Но които и да сме, сами
ковем съдбата си – Бог няма конкретен
план за нас, а е просто наш съработник
и помощник. Като лоялен служител в
голяма фирма, Той „приема с покорство
решенията, които вземам аз... и започва да изработва нещо живо, полезно и
добро дори от моите най-лоши гафове“.
Явно по-лоши от „най-лошите гафове“ не може да има. Затова и крайният

Претенциозно
за лъжите

Изд. Хермес, 2018.
Като син на мисионер, възпитан в строг дух.
3
Цитатите са от Лъжите за Бог, в които вярваме.
4
Подчертаването е мое. Б.а.
1
2

Друг източник на вдъхновение и на аргументи са негови лични разговори, наблюдения и преживелици. Разбира
се, личният опит може да ни
учи на богословски истини.
Но може и прекалено да ни
фиксира върху явления, които ни дразнят. Това е опасно.
Подвеждаме се да тълкуваме богословски истини като
оправдание за своето раздразнение. Изглежда тъкмо такъв е случаят с
новата книга на У. П. Йънг. Той развива
реактивно богословие. Заема се да прео
бърне (почти) всички представи, в които
е бил поучаван.2 Изглежда го прави с особено удоволствие. Не му липсва и патос.
Иронизира пуританското възпитание и
клишетата от църковния речник, роптае срещу връзката между вяра и политика в САЩ и срещу изкуствените разграничавания на вярващите от невярващите, отхвърля прекаленото ударение в
някои църковни общности върху Божия
суверенитет и промисъл или върху чудодейната вяра. В думите му има немалко
истини и предизвикателства, върху които си заслужава да се замислим. Но всички разсъждения на автора са поставени
в откровено еретична богословска рамка. В нейното изграждане Йънг е отишъл далеч отвъд простата реакция срещу недъзите на църквите в САЩ.
Божият образ и подобие заемат централно място в богословстването на
автора. За него тази доктрина е ключ към
утвърждаване на „присъщата ни доброта“3. Истинската ни човешка същност
е изцяло добра и който не приема това,
вярва – според Йънг – в голяма лъжа.
„Щом Божията природа е любов, то
нашата също е любов, защото сме създадени по Неговия образ.“ А всъщност какво представлява любовта? Дали човешката природа, за разлика от Божията, е способна на поквара и развала? Авторът не

Баптистката църква в София
чества юбилей

Преди 130 г. двама евангелски вярващи се преселват в София. Трайчо
Порецов е от Русе, а Спас Стефанов –
от Лом. През 1888 г. двамата започват
събрания за изучаване на Божието
слово, поставяйки началото на първа
та баптистка общност в столицата.
Четири години по-късно се извършват
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първите кръщения, а църквата се поема от русенския проповедник Христо
Марчев. Още от самото си зачатие
църквата се впуска в благовестие,
разпространение на библии и изграждане на Христови последователи. Слу
жението им води и до зараждане на
нова баптистка църква в Костенец.

Така започва житието на църквата.
Днес, 130 години по-късно, I ЕБЦ тържествено отбелязва своя юбилей,
отдавайки дължимото на поколения
верни жени и мъже, които със страх
от Бога и с водителството на Духа са
заставали в пролома, свидетелствайки за Христос, устоявайки на гонения,
протягайки ръка към ближния и наливайки основите на евангелското дело.
На 10 юни църквата проведе специ
ално празнично богослужение за кръг
лата годишнина. П-р Теодор Опренов
представи ключови моменти от развитието на църквата през десетилетията от края на XIX век и началото на
XX век, а п-р Теодор Ангелов сподели
за духа и вярата на баптистите през
годините на репресивния комунистически режим. Благодарствени молитви изказаха п-р Васил Вангелов и п-р
Николай Неделчев. Проповед поднесе президентът на Европейската баптистка федерация Джени Ентрикан.
Църквата получи поздрави от Све
товния баптистки алианс, от Европей
ската баптистка федерация, от Обеди
нени евангелски църкви, от Съюза на
евангелските баптистки църкви, от
Християнската младежка баптистка
организация, от Женската баптистка
организация, от Българско евангелско дружество, както и от сестрински

от Тодор ВЕЛЧЕВ
резултат от живота на всеки един човек
е един и същ. Като следва тази логика до край, У. П. Йънг стига до разбиране за универсалност на спасението.
„Да не би да искаш да кажеш, че всички са спасени?“, пита се той сам, предугаждайки възраженията. „Да, точно това
искам да кажа.“ А пак, на друго място:
„Ние не предлагаме никому това, което е
вече дадено, а само празнуваме Добрата
вест: всички са спасени.“ Понякога протестантите биват обвинявани от православни и католици, че отричат каквото
и да е участие на човека в собственото
му спасение. Исус е извършил всичко –
остава само да повярваш в спасителното
Му дело. Авторът на Колибата, по произход от протестантско семейство, прави
истински скок в небето. Вече дори и вяра
не е необходима. Господ поправя и тази
липса. „Спасява не нашата вяра, а вярата
на Исус.“ Оставям тълкуванието на това
изказване на читателя.
И все пак, адът съществува. Това е трудно да се отрече от всеки, който възприема Библията сериозно. Но богословската
схема на Йънг е вече изградена и удобно обяснение се намира. Никое творение
не може да ни отдели от Божията любов
(Рим. 8:39). Затова авторът ни „предла
га възможността4 адът да не е отделяне от Бога, а болката от опита да отблъснем спасението ни в Исус, без да можем
да избягаме от Него“. Признавам, че лично за мен тази възможност звучи още пострашно, отколкото вечното осъждение.
Завършекът на книгата е озаглавен
„Божията драма на спасението“ и се състои от внимателно подбрани библейски пасажи, утвърждаващи вседостатъчността на Христовата жертва и Неговата
окончателна победа. Препоръчва ни се
да ги четем един след друг, защото „създават мощно въздействие“. Не знам дали
авторът сам осъзнава иронията на избраната дума „драма“. Защото според неговия възглед тъкмо драма на спасението
всъщност няма. Щом като никога не сме
били отделени от Бога, значи никога не
сме преставали да бъдем Негови деца.
Тогава вечното осъждение не е реална
опасност, а грехът в нас се състои просто в самозаблудите ни, които Бог ще се
погрижи в крайна сметка да отстрани.
Все пак Йънг си е оставил вратичка за
измъкване. Творбата му е озаглавена:
„Лъжите за Бог, в които ние вярваме“.
Което със сигурност включва и лъжите, в
които вярва самият автор.
◙

баптистки църкви в София и Казанлък.
В нарочна книга, посветена на събитието, както и на видео вярващите записаха свои пожелания за следващите
поколения в живота на църквата.
„Зорница“ отправя сърдечни поздра
ви за юбилея с пожелания за Божието
водителство запапред! Бъдете силни
във вярата, в благовестието и в ученичеството, скъпи братя и сестри!
◙
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