
500 години
РефоРмация

Включването на съвременната Римокатолическа църква, начело с папа Франциск, в тържествените 
чествания на 500-годишнината на Реформацията е изключително признание за прогресивното значение 
на това движение за възраждане на ранното християнство.

В продължение на цяла година с хиляди събития в Германия и по света се чества
500-годишния юбилей на Реформацията, обявен още като празник на Христос.
В тези чествания най-активно е включен немският държавен и обществен елит,

както и милиони християни по целия свят.

Канцлерът Меркел, Президентът Обама и Председателят на 
Евангелската църква в Германия Щром с още 70 000 души 
празнуват юбилея на Реформацията в центъра на Берлин.
Ангела Меркел: „Думите на Лутер са компас за мен, те ми дават 
правилната ориентация... Ценностите на Реформацията са осно-
вата на моята политика.”

Два от символите на Женева:
Женевското езеро и Стената на Реформацията

Папа Франциск: „Мартин Лутер е бил интелигентен човек, 
справедливо възмутен от корупцията, алчността, светщината и 
жаждата за власт, съществували в Римокатолическата църква по 
времето на Реформацията”.

Немският президент Йоахим Гаук, откривайки едногодишните 
чествания, заяви: „Държавата признава, че самата тя и нейната 
собствена история и развитие са повлияни в много отношения от 
Реформацията... Животът и делото на Мартин Лутер са подобри-
ли почти всички аспекти от живота на много хора.” 

С огромни букви на мемориалния комплекс „Стената на Реформаци-
ята” е поставен надписът: “СЛЕД ТЪМНИНАТА – СВЕТЛИНА”

Папа Франциск в Малмьо, Швеция: „Благодаря на Бога за това съв-
местно честване на 500-годишнината от Реформацията. Спомня-
ме си тази годишнина с обновен дух и с признанието, че христи-
янското единство е приоритет, защото осъзнаваме, че това, което 
ни обединява, е много повече от това, което ни разделя”.

Както разбираме, Реформацията се счита за едно от най-прогресивните явления, случили се някога в 
Западноевропейското общество. Това е така, защото реформата в Западното християнство, започнала през 
1517 г., слага край на срамната епоха на духовно невежество, вредни суеверия и злоупотреби в църквата и 
страните от Северозападна Европа.

 Мартин Лутер и останалите реформатори си поставят за цел чрез възстановяване водещото значение 
на Свещеното писание да изчистят църквата и да я върнат към нейното първоначално състояние – такава, 
каквато е била основана от Самия Господ Иисус Христос и първоапостолите. 

Водени от тази цел, те превеждат и разпространяват Библията на говоримия език на хората, прекратяват 
използването на мъртвия латински език в богослуженията и просвещават вярата на християните.

Освен че очиства църквата от средновековните суеверия и заблуди, Християнската реформация от на-
чалото на 16 в. става основата за последвалия обществено-икономически напредък на Германия, Швейца-
рия, Холандия, Скандинавските страни, Великобритания, САЩ, Канада, Австралия и др.

Причина за това развитие е доказаната закономерност, че възстановяването и проповядването на 
чистото Христово учение в обществото води до формиране на най-високо ниво на гражданско съзнание 
и работна етика. За да опишат прогресивната промяна, настъпила в трудовите взаимоотношения, някои 
социолози в Германия въвеждат понятието „протестантска работна етика”.

Ето как признателните швейцарци окачествяват значението на Реформацията за тяхната страна.

Справедливият протест на осъзналите се вярващи срещу тежките злоупотреби в тогавашната църква: 
корупцията, търговията с индулгенции, инквизицията, кръстоносните походи, папския авторитаризъм и 
претенции за непогрешимост, дава названието на възникналото тогава протестантско християнство. 

Основният приоритет на този клон на християнството е познаването, изпълнението и разпространението 
на Христовото евангелие. Затова то още се нарича и Евангелско.

С ЛЕ Д Т ЪМНИНАТА - СВЕТЛИНА

Християнски информационен център – Смолян
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Малко знаем за тежкото състояние, в което изпаднало християнството в 
българските земи през време на Османското робство. В безумния си стремеж 
да използват Православието за възраждането на Велика Гърция висшият клир 
на тогавашната Цариградска патриаршия едва не ни погърчва и обезличава 
като българи. 

В продължение на почти цели два века свещеното право на славянските наро-свещеното право на славянските наро-право на славянските наро-
ди в Османската империя да се просвещават от Христовото слово и да свещенослу-
жат на своите езици е било отнето. Така, отричайки делото на светите братя Кирил 
и Методий, Цариградската патриаршия обрича поколения българи да живеят в 
почти пълна духовна слепота и мрак. 

За да не се обезличим като нация през този толкова тежък период, изключи-, изключи- изключи-
телно много дължим на самоотвержената реформаторска позиция на бележити 
български църковни дейци и възрожденци като Неофит Бозвели и Иларион 
Макариополски.

Ето как видният радетел за църковна реформа Неофит 
Бозвели описва тогавашната окаяна и жестока действи-
телност в творбата си от 1846 г. „Плачът на бедната 
Майка България” . 

В диалог с майка България един нейн син й разказва 
за тежката народна участ:

„Синът: И по всичките епархии, в България и 
Сърбия, започнаха да изпращат беломорски гор-
деливи, самолюбиви, славолюбиви и ненаситно 
сребролюбиви гръцки епископи и митрополити...с 
коварното намерение да погърчат българи, сърби и 
власи... Тия с коварно лукавство доказваха, че бъл-
гарският и сръбският славянски езици били съвсем 
омразни на Бога и на човеците, и че Божественото 

писание забранявало на тях да се провежда християнско богослужение...В 
горката ни България гръцките митрополити и епископи и техните погърчени 
градски чорбаджии горят в огъня книгите, написани на милия ни майчин 
славянобългарски език... 

Още по-горко, мила ми майко, се онеправдават, угнетяват и безсъвестно 
поробват милите ти, горки, изпаднали в гръковладишки ръце, бедни рожби! 
Тия, бедни и окаяни, са принудени насила да купуват Христовите Божествени 
тайни и ако няма как да си платят, то от домовете им керемидите, веригите, 
котлите и чергите гръковладишките пазванти изземват. Църквите им се за-
печатват, селата им се проклинат и децата им некръстени измират, докато не 
платят грошовете на гръцките владици.

Майка България: ...Такава вяра, с грошове насилствено продавана на 
българския род, вяра ли е?!... Че кой ви забранява да се просвещавате и ви 
докарва дотолкова да сте слепи и безчувствени?!

Синът: Добре ти е известно, мила ми майко, простият ни народ кого и 
какво слуша. 

Когато рече нещо гръцкият владика и неговите гръкомански попове, то 
ни ангел Божий, ни апостол Христов, нито сам Христос от небето да слезе и 
да каже, че това не е добро – простият ни български народ на тях няма да 
повярва, но на онова, което са му рекли владици, попове и калугери, него 
вярва и върши. 

Mайка България: Тежко и горко! Каквато патриаршията, такива и влади-айка България: Тежко и горко! Каквато патриаршията, такива и влади-
ката, и поповете, и калугерите. Светлината потъмняла, солта се осмърдяла! 
С какво ли да се просветят и посолят, че да се не осмърдят необразованите 
ми изпаднали рожби, освен сами помежду си, ако се не постреснат и да по-
гледнат към просвещението.

В друга творба на Неофит Бозвели: „Просветеният европеец идва с обич 
и сърдечно желание да помогне на нещастната Майка България, към която се 
обръща със следните думи:  „Аз обиколих света, за да изпитам кой народ в как-
во благочестие и добродетелност живее. Обиколих, но в такава премрачна 
тъмнина, в такова богомерзко и човекоомразно, прегнусно и достойно за 
оплакване състояние, не видях... освен твоите горки, опаки синове.

Из „Просвещений европейц, полумершая мати Болгария и син болгарин”
Точно в такова състояние са заварили българския народ първите евангелски 

мисионери, дошли в нашите земи в началото на XIX век.

ПРИнОСъТ нА ПРОТеСТАнТСКОТО ХРИСТИянСТВО  
зА ВъзРАжДАнеТО нА БълГАРСКИя нАРОД  

И зА ОСнОВАВАнеТО И РАзВИТИеТО нА нОВАТА БълГАРСКА ДъРжАВА

Британското и чуждестранно библейско дружество със своя представител за 
Османската империя Бенджамин Баркър се оказва в ролята на първия Просветен 
европеец, притекъл се на помощ на многострадалната Майка България.

След донесенията на Баркър дружеството в Лондон веднага разбрало най-
голямата нужда на погърчените и потиснати български християни и се погрижило 
народът ни отново да получи Христовото евангелие на неговия говорим език.

 По тяхна инициатива и с техни средства през 
1835 г. е организирано превеждането на Но-
вия Завет от йеромонах Неофит Рилски на но-
вобългарски език. Отпечатаният през 1840 г. 
Нов Завет и шесткратното му преиздаване е 
резултат от първото сътрудничество между 
представители на Православната църква, в 
лицето на Търновския митрополит Иларион, и 
протестантските мисионери. Преводът на 
Евангелието на говоримия български език 

има важен принос за извеждането на нашия народ от духовната тъмнина, в която 
така коварно е хвърлен от тогавашната Цариградска патриаршия.

 Мащабите на преводаческата и издателската 
дейност на протестантските мисионери по-
стоянно нарастват. Българските списания и 
вестници, които те издават, просвещават вяра-
та на народа, опровергават гръцката пропа-
ганда и спомагат за възраждане на изгубеното 
национално самосъзнание. Най-известният от 
тези вестници е любимият на българската ин-
телигенция в-к „Зорница”, издаван от 1864г.

Преводът на цялата Библия на ново-
български език през 1871 г. е толкова изряден и авторитетен, че става основа на 
българския литературен език. Той е плод на дългогодишния труд на бележитите 
възрожденски дейци: Константин Фотинов, поетът Петко Р. Славейков, Христодул 
Костович-Сечанов и протестантските мисионери д-р Алберт Лонг и д-р Елиас Ригс.

За да бъде освободена България, не е било достатъчно 
Русия да поведе война срещу Османската империя. Наше-
то освобождение задължително изисквало Франция и 
Великобритания да не се намесят на турска страна в та-
къв въоръжен конфликт. През 1856 г. Русия губи Кримска-
та война и по силата на наложения й от Великите сили 
договор тя повече не можела да нападне безнаказано 
Османската империя. При нарушение на тази забрана до-
говорът задължавал Великобритания и Франция да се 
включат при такава война на страната на Турция. 

За да не се изпълни тази клауза и руската армия да 
настъпи в пределите на Отоманската империя с мъл-
чаливото одобрение на Великите сили, главна заслуга 

имат протестантските мисионери, заселили се в нашите земи. Именно те първи и 
най-настоятелно алармират Западноевропейската общественост за турските жес-
токости и безчинства при потушаването на Априлското въстание. Нещо повече, те 
си поставят за цел да спечелят западното обществено мнение за каузата на изстра-
далия български народ и да въздействат на техните правителства да прекратят 
подкрепата си за Турция. За наша радост, те успяват!

Навярно творбата на Неофит Бозвели „Просветений Европеец” е имала про-
рочески характер, защото идеята за просветения европеец, който идва да помогне 
на изстрадалата Майка България, се изпълнява не в кой да е, а в лицето на първия 
владетел на новата българска държава.

Дармщад, 27 май 1877 г. Млад немски принц с протестантско вероизповедание 
напуска родината си, за да се запише като офицер-доброволец във войната за ос--доброволец във войната за ос-доброволец във войната за ос-
вобождението на България. 

Две години по-късно същият принц Александър Йозеф 
фон Батенберг е избран да бъде първият владетел на но-
вата българска държава. Закален в жестоките боеве при 
Шипка, Стара Загора и Плевен, той се оказва изключително 
смел княз и главнокомандващ. Благодарение на неговата 
решителност Съединението на княжество България с Из-
точна Румелия се случва и утвърждава, въпреки съпроти-
вата на Русия и на другите европейски държави. При пос-
ледвалата Сръбско-българска война княз Ал. Батенберг 
проявява удивително безстрашие и жертвоготовност, 
предвождайки лично българските войски в епичните бое-
ве от Сливница до Пирот. 

Адолф Кох, дворцовият пастор на княз Александър, 
пише в книгата си „Князът е на огневата линия, редом 

с войниците. По време на цялата война той бе там, където бе най-опасно. След 
всяко сражение обикаляше войската и така повдигаше духа и увереността - в 
победата. Делеше глад и студ с хората си и като тях спеше на голата земя. ясно 
е, че такъв пълководец не можеше да не вдъхва ентусиазъм у хората си и че 
предвожданата от него войска ще направи дори и невъзможното, за да му се 
отблагодари.”

За голямо съжаление, малко след славната победа над сръбската армия, 
под натиска на Руския император, българският княз е принуден да абдикира. На 
прощаване победоносният ни княз се обръща към българските офицери с думите: 
„Когато дойде ден да се воюва за Македония, аз ще бъда първият да се запи-
ша доброволец” 

Само скоропостижната му смърт от перитонит на 5-ти ноември 1893 г. осуетява 
неговото намерение.

Ако немският принц с протестантско вероизповедание 
Александър фон Батенберг като пръв български владетел 
на Нова България се прославя със своята смелост, реши-
телност и себеотрицание в името на Освобождението и 
Съединението на България, то друга немска принцеса, 
дълбоко вярваща протестантка, става най-благочестивата 
жена, увенчавана някога с българската корона.

Това е царица елеонора Българска – наречена от 
европейския печат „Коронованият ангел на България” 
В нейно лице една просветена европейка идва в страната 
ни, за да облагороди с благочестивия си живот не само 
двореца, но и цялото ни общество. Твърде показателна 
за нейният, посветен на народа ни, живот е добилата 
популярност фраза: „Фердинанд се жени за Елеонора, 

а Елеонора се омъжва за България”. Царицата наричала България „сбъднатата 
мисия на моя живот”

Далеч преди да дойде у нас като съпруга на овдовелия български цар, немската 
принцеса е била широко известна с удивителната си почтеност, скромност и жерт-
воготовност. За тази нейна слава допринесло участието й като милосърдна сестра в 
Руско-японската война, заради което била удостоена с ордена „Света Ана”. 

Когато избухва Балканската война точно тя е човекът, който най-добре знае 
какво да прави.

„И тя - „Главната милосърдна сестра на България” е навсякъде, където по-
ложението е най-тежко. До последния ден на войната се намира на първата ли-
ния с риск да бъде пленена. Денонощно лично осигурява спасяването не само 
на ранени, но и на заразно болни от холера и петнист тиф. Така тя си спечели 
обичта на всички войници. А те, бедните, лежаха в дълги редици, със счупени 
ръце, крака, разнебитени тела, ослепели, оглушали от куршумите, шрапнелите 
и адския шум на войната. Имаше и неми. на тях царицата даваше парче книга, 
да си напишат желанието. защото нямаше войник, който да е изказал някакво 
желание на царицата – майка – те я наричаха „Майко” и то да не бъде изпълне-
но...на примера, който дава Царицата, се отзоваха жените на министрите, на 
депутатите, на професорите, на учителите, на обущарите – всички с ревност, 
която учудва, се втурнаха да бъдат полезни на България.”

Предсмъртното желание на тази възхитителна българска царица е „След смър-
тта ми да бъда положена в святата българска земя, та там да се слея завинаги 
с онези, които, преди да издъхнат, ме наричаха „майко”. Те са хиляди и всички 
са мои деца”.  елеОнОРА 

Виждаме какъв благороден пример оставят след себе си тези, възпитани в еван-
гелската вяра и посветени на народа ни благодетели.

Какво да кажем за българските евангелисти, израстнали със същия християн-
ския морал и ценности?

Стоил Финджеков e прословутият топчия на отряда на 
Г еорги Бенковски. Освен майстор и мерач на черешовото 
топче, той е един от първите български евангелисти. Имен-
но към него, на Оборище, преди обявяването на Априлско-
то въстание, Бенковски се обръща с думите „нека протес-
тантинът да произнесе молитва.”

Сбъдват се и пророческите думи на Бенковски към 
него – „не бой се, топчи! Твоят топ гърмя на баира сре-
щу султана. Той ще гърми по цяла европа и ще донесе 
за нас свободата.”

Първата евангелска църква в България е основана 
през 1868 г. в Банско. За съжаление, незапознатото с ис-
тинската същност на евангелското християнство населе-
ние се настройва враждебно. В резултат на това първите 

българи, приели протестантството, са преследвани и хулени като родоотстъпници. 
Въпреки съпротивата обаче, евангелската църква все повече се разраства и заема 
своето достойно място в авангарда на българското общество. 

30 години по-късно големият български поет и революционер Пейо Яворов ни 
дава възможност да погледнем към жителите на Банско от неговата безпристрастна 
гледна точка.

В книгата си „Хайдушки копнения” Яворов пише: „Тук биеше на очи разликата 
между протестанти и православни. евангелистката пропаганда е изиграла 
твърде културна роля в този край. Банско има 4-5000 жители с голяма част 
протестанти. Предвид последните аз бих го кръстил град, гледайки православ-
ните – село. Протестантите са граждани и по масова интелигентност, и по дома-
шен живот, и по външни обноски. няма между тях неграмотни, като почнете от 
старите, като включите и жените. 

любознателността им отдавна е надскочила кориците на Библията. Пра-
вославният обаче е останал селянин като баща си и дядо си. най-често той още 
смята на рабуш, пази рогозката навита като масур зад вратата и не хвърля 
опинците нито по Великден даже.

Като членове на организацията (въстаническата) протестантите пак се раз-
личават от православните по ревност и кадърност за работа изобщо.” 

За голямо съжаление, след 1944 г. новата власт си поставя за цел да изкорени 
от паметта на народа „ретроградното буржоазно минало”, с което успява да изтрие 
някои от най-светлите страници от българската история. 

Евангелските християни, допринасяли близо столетие за освобождението на 
България и за изграждането на нейната държавност, са заклеймени и преследвани 
като „шпиони на прогнилия Запад” и „врагове на народната власт”. 

Понастоящем, след падането на тази атеистична власт, духовно осакатени-
ят ни народ повече от всякога има нужда от светлината на Христос и Неговото 
слово! 

Обръщането ни към Него е както единственият изход от тежката духовно-
нравствена криза, така и висшият смисъл на нашето съществуване.

ПРИнОСъТ нА РефОРМАЦИяТА зА БълГАРИя

Християнски информационен център – Смолян
www.smolyanhristianstvo.eu


