ДЕКЛАРАЦИЯ
По повод стрелбата
в Първа баптистка църква (гр. Съдърланд Спрингс, Тексас)
на 5 ноември 2017 г.

Малко след 11 часа сутринта на 5 ноември 2017 г. по време на неделно богослужение
умопомрачен човек откри огън, убивайки двайсет и шест души и ранявайки още
почти толкова. Трагедията в Първа баптистка църква в тексаското градче Съдърланд
Спрингс отекна бързо по целия свят. Новинарски емисии, дискусионни студиа,
политически наблюдатели и печатни издания незабавно подхванаха историята,
разнищвайки личния живот и мотивите на стрелеца.
Съюзът на евангелските баптистки църкви в България изразява своята дълбока болка
и искрена съпричастност към близките и приятелите на загиналите. След всеки един
убит остават десетки роднини и познати, които завинаги ще носят тежка травма в
сърцето.
Една от най-възрастните жертви е на 77-годишна възраст, а сред най-малките е бебе
на 18 месеца и деца на 5, 7, 8, 14 и 16 г., както и едно неродено бебе. Бременната в
осмия месец майка Кристъл Холкоум също е покосена, както и три от собствените й
деца. Общо осем души от семейство Холкоум загиват този ден (сред които са
гостуващият проповедник Браян Холкоум и невръстната му внучка Ноа на 18 месеца),
а други няколко са ранени. Сред малкото оцелели е 86-годишният Джо Холкоум, който
заяви пред Вашингтон Поуст: „Разбира се, че ни е тежко. Но ние сме християни. Чели
сме Книгата. Знаем завършека и той е добър.“
Общо ранените са двайсет души от 5 до 72-годишна възраст. Най-малкият измежду
тях Райлън, прострелян с четири куршума, все още е в интензивното, с опасност за
живота.
Сред жертвите също така е и 14-годишната пастирска дъщеря Анабел. Нейният баща
Франк Помрой тази неделя е гостувал в друга църква. Ден след покушението майката
Шери написа: „Вчера изгубихме не само Анабел, а и още много близки хора. Едно от
нещата, които ми вдъхва сили, е фактът, че Бел вчера бе заобиколена от своето
църковно семейство – хора, които тя обичаше с цяло сърце.“
На фона на емоционалните травми, тягостните въпроси и свитите сърца ние,
българските баптисти, заставаме рамо до рамо с нашите сестри и братя от град
Съдърланд Спрингс. В молитвите си се застъпваме за всяко от пострадалите семейства,
искайки от Небесния Баща пълна утеха, небесен мир и духовни сили.
Тежката трагедия в Първа баптистка църква в Съдърланд Спрингс отново отваря
очите ни към действителността на духовния мрак, в който живеем. Нашият свят е
потънал в грях и всички ние по рождение сме „мъртви в престъпленията и греховете
си“ и „по естество сме чада на гнева“, пише ап. Павел в Посланието до ефесяните.

Независимо дали се случват в баптистка църква, на градски маратон или в нощен гей
клуб, подобни безогледни стрелби показват колко дълбоки са раните в съвременното
общество. Стрелците не са просто „душевно болни“. Те са духовно мъртви хора.
Горчилката и горестта, които изпитваме от това безчовечно посегателство срещу
човешкия живот – и то в молитвен дом, по време на сутрешна служба; срещу старци и
деца; срещу жени и мъже – изразяват дълбокия копнеж, смътната носталгия, които
всеки от нас изпитва по изгубения Рай. „Цялото творение заедно стене и страда в
родилни мъки“, пише ап. Павел на друго място. Светът, в който живеем, не е
нормален. В дълбините на душата си ние всички копнеем за нещо друго.
Нашата изповед е, че надеждата на този свят се състои не в политическите проекти,
нито в благотворителните кампании, нито дори в държавното устройство.
Единственият лъч надежда в мрачното ни битие е в личността на Господ Исус Христос.
Броени седмици преди Рождествените празници имаме шанс да повдигнем поглед
нагоре, отвъд тягостното всекидневие, отвъд неотговорените въпроси, отвъд
натрупания гняв – и да погледнем с упование към Сина Божий, който ни обикна и
отдаде живота си за нас. Само у Христос този свят може да намери сърдечна утеха,
сили за прошка и възможност за нов живот.
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