
Мюнхенското споразумение 

 
В 1 Солунци 5:3 четем: „Когато всички казват: 
Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне 
внезапно погубление”. Тук бих искал да ви 
покажа няколко снимки, придружени от 
кратък урок по история, защото, който 
пропусне да се поучи от историята, рискува 
да повтори нейните грешки.  
Знаете ли кой е човекът на тази снимка? И 
знаете ли с какво е останал той в историята 
на света? 
Човекът, който виждате, е роден на 18 март 
1869г. в град Бирмингам и името му е Артър 
Невил Чембърлейн. От 1937г. до 1940г.  
мистър Артър Невил Чембърлейн е 
министър-председател на Великобритания. 
Той ще остане в историята на света с 
печалната слава на човека, въобразил си, че 
на 30 септември 1938г. е успял да подпише 
исторически мир между Великобритания и 
Германия.  
Този документ е останал в историята на 
човечеството под името “Мюнхенско 
споразумение”. Известни са документалните 
кадри, на които г-н Чембърлейн, връщайки се 
в Лондон, показва на посрещачите си 
договора с Хитлер с думите: „Аз ви донесох 
мир!”. Светът и особено британският народ 
ще помни вечно кадрите, в които Артър 
Невил Чембърлейн тържествуващо размахва 
този измислен мирен договор с фашистка 
Германия.  
Знаете ли колко дълго трае този мирен 
договор? По-малко от една година. 
Възползвайки се от дипломатическия 
комфорт, който има, на 1 септември 1939г. 
Хитлер започва Втората световна война, 
като окупира половината от територията на 
Полша.  
Мюнхенското споразумение касае 
територията на Чехословакия и 
представлява договор “мир срещу земя”. 
През 1938г. в Чехословакия живеят 14 
милиона души, от които 3,3 милиона са 
етнически немци, компактно живеещи в 
Судетската област. След бунтове, 
инспирирани от нацистите вътре в 
Чехословакия, Хитлер обещава на 
судетските немци, че няма да ги 
пренебрегне. След това казва на 
Великобритания, че той иска мир, но е готов 
и на война заради немците в Чехословакия. 
Обаче войната може да се избегне, ако 
Великобритания се съгласи Судетската 
област да бъде предадена на Германия. 
Чембърлейн се съгласява и така се стига до 
Мюнхенското споразумение.  
Няколко месеца след това, през март 1939г., 
Германия окупира Чехословакия. Но това не 
е най-страшното. Най-страшна е реакцията 
на света. Знаете ли какво прави светът? 
Целият цивилизован свят мълчи, светът се 
прави, че нищо не е станало и никой не се 
изправя и не посмява да каже каквото и да е 
било в защита на Чехословакия. Защо? 
Защото никой не иска да има война, а Англия 
и Франция са обсебени от маниакалната 
идея за мир – мир на всяка цена. Всички тези 

политици се надяват, че, след като Хитлер е 
глътнал Австрия и сега Чехословакия, той ще 
се насити и ще спре до там. С други думи, 
ако ние си замълчим за Чехословакия и 
натиснем Чехословакия да си даде 
територията, тогава мирът, който ние имаме 
с Хитлер, ще бъде гарантиран.  
Помислете колко нелепо и безумно ни се 
струва днес това мислене на г-н 
Чембърлейн. Ние с вас знаем, че тази 
безумна идея за мир на всяка цена, когато не 
е било възможно да има мир с Хитлер, е 
направила последиците от Втората световна 
война чудовищни. Това забавяне дава 
възможност на Фюрера да произведе нови и 
нови оръжия и да подготви армия, която да 
съсипе цяла Европа. Военната 
промишленост на Чехословакия е една от 
най-мощните в Европа. Само заводите 
“Шкода” от момента на окупацията на 
Германия до нападението над Полша 
произвеждат толкова военна продукция, 
колкото цялата военна промишленост на 
Великобритания. Всяка война, започната по-
рано, е щяла да има по-малко зловещи 
последици от последиците, които Втората 
световна война нанася на света.  
Но не е ли и днес Европа обсебена от идеята 
за мир? Мир на всяка цена? Не е ли Европа 
континентът, който си затваря очите за това, 
което се случва с исляма навсякъде по 
земята? Дами и господа, ситуацията от 
преди 71 години е сходна със ситуацията, в 
която Европа и Европейският съюз се 
намират и днес. Но днес казусът не е мир с 
фашистка Германия, днес казусът е мир с 
исляма и точно тук изниква въпросът за 
Израел и за съществуването на държавата 
Израел. Четейки за този исторически момент, 
винаги съм се чудел на наивността на много 
от европейските политици в навечерието на 
Втората световна война. И не мога да 
разбера как е било възможно те да се 
самозаблуждават относно истинските 
намеренията на Хитлер и на Третия райх. 
Мислите ли, че по времето на Хитлер хората 
в западна Европа не са билиа наясно, че 
Хитлер не е човек, на чиято дума може да се 
вярва? Естествено, че това е било ясно на 
всички, но въпреки това всички са се 
надявали, че по някакъв чуден начин чрез 
преговори ще се постигне мир, въпреки че 
мир е било невъзможно да се постигне. 
Подобно на това, всеки мислещ човек днес 
разбира, че западната цивилизация се 
намира в конфликт с исляма и, за огромно 
съжаление, има много хора, които няма да се 
поколебаят да платят със земята на Израел, 
за да имат този мир.  
Това е една от причините, поради които 
християните трябва да имат своя глас в 
Европейския парламент в Брюксел. Целта на 
съществуването на Европейската Коалиция 
за Израел е да има християнска организация, 
работеща в Брюксел, която да подава ясен 
сигнал към Европейския парламент от името 
на християните в Европа, че в Европа има 
хора, които няма да се съгласят да има ново 
Мюнхенско споразумение.  

Мюнхенското споразумение е едно от най-
позорните споразумения в историята на 
миналия век, в което Англия и Франция 
принуждават Чехословакия да предаде част 
от териториите си на Германия и след четири 
месеца Чехословакия е окупирана. Логиката 
на споразумението, подписано от г-н 
Чембърлейн с Хитлер, е “земя срещу мир”. 
Може би тази логика е добра за някои 
ситуации, но не и когато става дума за някой, 
който иска да има цялата ти земя, какъвто е 
случай със земята на Израел.  
Тези, които пропуснат да се поучат от 
историята, планират да повторят нейните 
грешки.  
 
 


