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Защото ни се роди Дете, 
Син ни се даде; 

И управлението ще бъде 
на рамото Му; 

И името Му ще бъде: 
Чудесен, Съветник, 
Бог могъщ, Отец на 

вечността, Княз на мира.
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Напълно основателно настоящата 
миграционна криза на Стария кон-
тинент се приема за безпрецедент-
но събитие. Причината за това не е 
в количеството хора, търсещи убе-
жище или просто по-добър живот в 
Европа. Наистина като абсолютен 
брой, приблизително двата милиона 
мигранти само в рамките на насто-
ящата година, са сама по себе си 
внушителна величина. Но спрямо 
общото европейско население исто-
рията познава значително по-значи-
ми преселнически потоци.

С право европейските нации може 
да бъдат считани за създадени от 
мигранти. Великото преселение на 
народите, по време на което огромни 
маси променят населяваните от тях 
територии, както в рамките на кон-
тинента, така и прииждайки от Азия, 
дава съвременния етнически облик 
на почти всеки от европейските 
народи. Процесът, продължил пове-
че от половин хилядолетие, е съпро-
воден с прекрояване на граници, с 
изчезването на едни държави и поя-
вата на нови, както и с претопяването 

на редица народности и възникване-
то на нови етнически идентичности. 
В сравнение с тези етнически и дър-
жавни трансформации обаче, потен-
циалът за промяна на настоящата 
криза е много по-значим. 

През цялата своя позната история 
Европа винаги е интегрирала миг-
рантите, заселващи се в пределите й. 
Дори когато пришълците със сила-
та на оръжието са отвоювали пър-
воначално определени територии, 
въпрос на време е било културното 
проникване и влияние на европейска-
та цивилизация да превърне поредни-
те „варвари“ в част от общото евро-
пейско пространство. Действието на 
този модел може да бъде проследе-
но от Античността, от влиянието на 
първите универсални култури, които 
задават облика на европейската иден-
тичност – цивилизацията на древна 
Елада и древен Рим. Докато властта 
на Римската империя се разпростира 
върху обширни части на европейския 
континент, значима част от народите 
под нейно управление се романизират 
и практически стават част от общата 

идентичност на цивилизования граж-
данин на Pax Romana. Мнозина враж-
дебни на империята народи получават 
изгодни предложения да станат „феде-
рати“ (от foederatus – лат. от foedus – 
„договор“) на империята и да полу-
чават заплащане от нея срещу задъл-
жението да охраняват земите ѝ от 
прииждащи варвари. На свой ред така 
приобщените към империята наро-
ди са романизирани по силата на кул-
турното проникване, за да се изпра-
вят срещу поредната прииждаща към 
богатата империя вълна.

Успоредно с този процес в недра-
та на европейската култура проти-
ча друга трансформация. Тя е плод 
на появата на един трети универса-
лен мироглед след древногръцкия 
и римския и протичащото парадок-
сално взаимодействие между тях. 
Възникнало в рамките на феномена 
юдейска религия, много скоро хрис-
тиянството показва универсалния 
си характер и започва да функцио-
нира като космополитна общност в 
рамките на античната цивилизация.

Рождествените празници 
отново тропат на врата-
та ни. Навсякъде украсява-
ме дървета, магазини, офи-
си, църкви. Празничното 
настроение набира сила.

От две-три седмици в 
някои градове на Европа 
все по-често пулсират едни 
други светлини, с които 
вече свикваме. Все едни 
мигащи и с различни цве-
тове. Ту сини, ту червени, 
ту жълти. Мигат, мигат и 
се движат. Всичко би било 
празнично, ако не се чуваха 
и сирените, придружаващи 

светлините. Ако не се чува-
ха и писъците от ужаса от 
кръв и мъртви тела. Ако не 
беше страхът, който ско-
вава сърцата. Дали светът 

се подготвя за празник или 
за война? Има ли смисъл 
в Рождество сред страха и 
несигурността? Верни ли са 
думите на пророка: „Защото 

ни се роди Дете, Син ни се 
даде; и управлението ще 
бъде на рамото Му; и име-
то Му ще бъде: Чудесен 
съветник, Бог могъщ, Отец 

на вечността, Княз на мира. 
Управлението Му и мирът 
непрестанно ще се увелича-
ват...“ (Ис. 9: 6, 7а)? Или на 
небесното войнство: „Слава 

на Бога във висините и на 
земята мир между човеци-
те, в които е Неговото бла-
говоление“ (Лука 2:14)? 
Защо няма мир, ако Исус е 
„Князът на мира“?

Отговор на тези въпроси 
ни дава именно Рождество 
Христово. Защото ни при-
помня нашата най-същест-
вена нужда, показва ни как 
можем да я задоволим и ни 
посочва какъв ще е край-
ният резултат.

Представете си, че някой 
успее да изземе и спре про-
изводството на всички оръ-
жия от лицето на земя-
та. Нима човекът няма да 
измисли нови начини да сее 
смърт и да наранява себе-
подобния? Разбира се, че 
да. Мирът не е просто лип-
са на война. Еврейската 
дума „шалом“ го представя 
като нещо завършено, трай-
но. Поради греха човек не 
е завършено същество. Той 
все търси, на него все нещо 
му липсва, неспокоен е. 
Иска да запълни най-голя-
мата празнина в живота си 
– прекъснатата връзка със 
Създателя. Но не знае как. 
Именно раждането на Исус 
възстановява тези мирни 
взаимоотношения.Апостол 
Павел пише: „А всичко е 
от Бога, Който ни примири 
със Себе Си, чрез [Исуса] 
Христа...“ (II Кор. 5:18). 

Настоящата миграционна криза в 
Европа в историческа перспектива

В последния месец на годи-
ната заедно с другите тради-
ционни християнски деноми-
нации честваме големия праз-
ник Рождество Христово. Още 
в началото на месеца отбеляз-
ваме и друг празник, който ни 
припомня по специален начин 
значението на Писанието – 
Деня на Библията. Има ли нещо 
общо между тези два празника? 
Със сигурност да. Ако няма-
ше писмено свидетелство за 
Рождество Христово, това съби-
тие може би нямаше да ни ста-
не известно като исторически 
факт. Ако нямаше Рождество 
Христово, Библията може би 
отдавна щеше да бъде само 
паметник на културата, съхра-
няван в музейните библиотеки.

Библията е специалното писме-
но откровение на Бога за Неговия 
характер и действие. Тя ни раз-
крива Вечния Бог като живо-
творящ Дух и Слово, Творец 
на всичко видимо и невидимо, 
неподвластен на Творението, но 
приел за Себе Си времето и огра-
ниченията на Човешки Син. „И 
Словото стана плът и пребива-
ваше между нас…“ (Йоан 1:14). 
Библията е слово за Словото.

Исус Христос се роди, за да ни 
изяви Божията пълнота от свя-
тост и любов, за да удовлетво-
ри Божието правосъдие над гре-
ха в нас, като бъде умъртвен на 
кръст, да ни примири с Бога и да 
бъде възкресен, та и ние, оправ-
дани чрез вяра, да участваме в 
Неговия живот на вечна слава. 
Той е въплътеното откровение, 
чрез което Бог се доближи и ста-
на разбираем за човешките сети-
ва: „…което чухме, което видя-
хме с очите си, което гледахме и 
ръцете ни попипаха за Словото 
на живота“ (I Йоан 1:1).

Овчарите виждат с очите си и 
чуват с ушите си изпълнение-
то на писаните пророчества в 
песента на ангелите и в срещата 
си с бебето Исус. Мария, Йосиф 
и Симеон държат в ръцете си 
Живото Слово, Спасението, кое-
то Бог е приготвил пред лицето 
на всички народи. Със същи-
те тези сетива днес ние слуша-
ме проповедта на Евангелието, 
четем Библията и вършим с 
ръцете си „добри дела, в кои-
то Бог отнапред е наредил да 
ходим“ (Ефесяни 2:10).

В дни на тревога и недоверие, 
когато хиляди търсят нов дом, 
хората около нас живеят в неси-
гурност, а мнозина търсят спо-
койствие за душите си, ние пред-
лагаме посланието на Библията и 
Рождество за мир на земята меж-
ду човеците, поради Божието 
благоволение и милост.

П-р Данаил ИГНАТОВ

СВЕТЛИНАТА 
НА ГРАДА
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В много западни страни през рождествен-
ския сезон се празнува Santa Claus (Санта 
Клаус), който у нас е наречен Дядо Коледа, 
а по времето на социализма - Дядо Мраз. 
Откъде е тръгнала тази легенда, превърна-
ла се днес в отблъскващ кич? От историче-
ската фигура на св. Николай. За личност-
та му не разполагаме с много сигурни све-
дения. Според преданието той бил роден 
през втората половина на III век в малоа-
зийския град Патара, в римската провин-
ция Ликия. Родителите му били заможни, 
но бездетни, и дълго се молели за рожба. 
Накрая Бог отговорил на молитвите им – 
родил им се син, когото нарекли Николай. 

Още от ранна възраст Николай се отли-
чил със стремеж към свят живот. Той тър-
сел Бога ревностно, изучавал Писанията, 
често постел и прекарвал дълго време в 
молитва. Когато родителите му починали, 
наследил голямо състояние, но бил решен 
да го използва само за благото на нужда-
ещите се. Постъпвайки според евангел-
ския принцип: „Когато правиш милости-
ня, нека левицата ти не узнае какво прави 
десницата ти“ (Мат. 6:3), св. Николай оби-
чал да помага тайно, за да не виждат хората 
добрите му дела. Веднъж научил, че един 
местен знатен човек се е разорил и мисли 
да продаде трите си дъщери в робство, за 
да плати дълговете си. Тогава Николай тай-
но подхвърлил кесия с жълтици в къща-
та му. С тези пари бащата успял да ожени 
първата си дъщеря. „Чудото“ се повтори-
ло още два пъти и спасило и другите две 
дъщери от унижението на робството. По 
подобен начин Николай избавял и други 
хора от жестоките им кредитори и снаб-
дявал сиромасите с дрехи. Според някои 

версии на преданието, парите били спуска-
ни през комина в окачените да съхнат чора-
пи или обувки. Това породило разпростра-
нената по-късно практика на Бъдни вечер 
децата да оставят обувките си пред ками-
ната и в тях да получават подаръците си от 
„дядо Коледа“ (дядо Николаус).

Според църковните предания по-късно св. 
Николай се отправил на поклонническо пъту-
ване по море към Светите земи. По пътя се 
извила страшна буря, която щяла да потопи 
кораба. Отчаяните моряци поискали от свете-
ца да се моли за тях. Той го сторил и море-
то начаса утихнало. Малко по-късно един от 
моряците се подхлъзнал от мачтата, паднал на 
палубата и умрял. В отговор на Николаевата 
молитва Бог върнал живота на моряка.

Николай желаел да се отдаде на отшел-
нически живот в Светата земя, но Господ 
му забранил. На връщане от Палестина 
той се качил на кораб за родната Ликия. 
Някои моряци се опитали да отвлекат 
кораба и го насочили в друга посока. Но 
светецът се помолил намерението им да се 
осуети. Излязъл мощен вятър, който тлас-
нал кораба към ликийските брегове.

Николай достигнал до Мира, столица-
та на Ликия, точно в деня, когато мест-
ният епископ починал. За неговото мяс-
то имало много съперници и църквата в 
града била пред разкол. Тогава Бог чрез 
видение поръчал на един човек да изберат 
за епископ този, който дойде пръв в хра-
ма сутринта. А Николай имал обичая да 
става посред нощ, за да започва деня си с 
молитва. Така той се озовал в храма пре-
ди разсъмване. Когато му задали различни 
въпроси, той отговарял с такова смирение 

и благост, че събраните епископи стигна-
ли до единодушие: това бил Божият избор.

Като мирликийски епископ Николай се 
противопоставял на тиранията и проповяд-
вал истината, особе-
но в борба с арианска-
та ерес1. Хората много 
го обичали. Въпреки 
че обичал да вър-
ши благотворителни-
те си дела тайно, сега 
той осъзнал, че трябва 
да служи като нагле-
ден пример за свое-
то паство. „Вратите на 
дома му били отворе-
ни за всички“, четем в 
житието му. „Той бил 
благ и приветлив към 
всички – за сираците 
бил като баща, милос-
тив дарител за бедни-
те, утешител за пла-
чещите, помощник за съгрешителите и бла-
годетел за всички хора.“ Николай съборил 
местния храм на богиня Диана (Артемида), 
изобличавал несправедливите управници, 
защитавал съдените без вина и се молел за 
облекчение по време на една голяма суша. Той 
участвал и в Първия вселенски събор в Никея. 
Там едвам не загубил сана си, защото – възму-
тен от изказванията на Арий относно Христос 
– му зашлевил шамар и впоследствие трябва-
ло да му се извини.

След кратко боледуване св. 
Николай Мирликийски почи-
нал на 6 декември, най-веро-
ятно през 345 г., т.е. преди 
1670 години. Тялото му било 

положено тържествено в саркофаг в негова-
та църква, а денят бил утвърден в църков-
ния календар: Никулден. През XI век остан-
ките (мощите) му са пренесени в Бари, 

Италия, вероятно за да бъдат 
спасени от мюсюлманските 
нашественици. Там те се 
намират и до ден днешен.

В Германия, Швейцария 
и Нидерландия в деня на 
св. Николай на децата се 
раздават подаръци. След 
XVI век холандски и нем-
ски преселници пренасят 
тази традиция в Америка. 
През XIX век тя постепен-
но се смесва с рождествен-
ските празници – в книга-
та „Приятелят на децата“ 
(Children‘s Friend), излязла 
през 1821 г., за пръв път 
се говори за Санта Клаус, 
който на Бъдни вечер 

идва от север на шейна, теглена от елен и 
пълна с подаръци за децата.  В Русия св. 
Николай се почита като покровител на 
страната. В знак на добра воля на 13 март 
2001 г. делегация на католическия архиди-
оцез на Бари подари част от мощите му на 
руския патриарх Алексий II. В България 
Никулден е станал празник на моряците, 
като възпоменание на едно от чудесата, 
извършени от Николай Мирликийски.

Под това заглавие на 19 ноември т. 
г. в залата на Федерацията на научно-
техническите съюзи в София1 беше 
открита изложба на стари български 
издания на Светото Писание. Показани 
са отпечатани през XIX век библии от 
личните колекции на Венцислав Босев 
и Венцислав Стойков.

Самото откриване беше съпроводено 
от малка лектория с музикални изпъл-
нения. Венцислав Босев, представи-
тел на организаторите от Църквата 
на адвентистите от седмия ден в 
България, направи кратък увод за исто-
рията на Библията и нейната разпрос-
траненост в световен мащаб. След това 
Венцислав Стойков, докторант в СУ 
„Св. Климент Охридски“, изнесе лек-
ция, посветена на българските преводи 
на Библията през XIX век. Предлагаме 
на читателите обобщение на най-
важните и интересни моменти от нея.

За първи път Библията е преведена 
на (старо)български от светите братя 
Кирил и Методий и от техните уче-
ници. Десет века по-късно нуждата 
от нов превод е повече от належа-
ща. Четири милиона българи живе-
ят разпръснато в северната част на 
Османската империя, а още половин 
милион – в пределите на Руската 
империя. Те са обгрижвани от гръц-
ки духовници, литургията и пре-
подаването са на гръцки език. От 
друга страна, в Северна България 
(с изключение на Търново) се слу-
жи на църковнославянски. Но не 
всички българи говорят гръцки и 
започват да се търсят възможности 
Библията да се преведе на съвреме-
нен български. Условията са нали-
це. Първите сборници на съвреме-
нен български и съдържащи части 
от Библията, т. нар. дамаскини, са се 
появили още през XVII и XVIII век.

През 1813 г. е основано Руското 
библейско дружество с цел издаване 
на Библията на езиците на импери-
ята. Неговият представител Робърт 
Пинкертън посещава през 1816 г. 

История и преводи на българската Библия

„Военното свещенство – 
минало, настояще и бъде-
ще“ – това беше темата на 
Международната православ-
на консултация, проведена 
от 10 до 12 ноември 2015 г. в 
Богословския факултет на СУ. 
Събитието беше организирано 
от п-р Гроздан Стоевски (завър-
шил богословие именно в БФ 
на СУ), ръководител на евро-
пейския екип на английската 
организация Military Ministry 
International. Организацията 
осигурява духовна грижа 
за военнослужещи и подпо-
мага дейността на военни-
те свещеници и капелани от 
всички традиции на хрис-
тиянството. Конференцията 
беше осъщественa с актив-
на подкрепа на добровол-
ци от Християнска църква 
„Света Троица“ и Сдружение 
„Св. Георги Победоносец“. 
Партньор от българска стра-
на беше Фондация „Покров 
Богородичен“. 

В събитието взеха участие 
православни епископи и све-
щеници от Русия, Беларус, 
Армения, Гърция, Румъния, 
България. Конференцията беше 
открита от Великотърновския 

митрополит Григорий, който 
поздрави делегатите и от име-
то на патриарх Неофит.

През 1929 г. в своята книга 
„Православно пастирство“, в 
раздел „Войната и Църквата“, 
протопрезвитер Георгий 
Шавелски, тогава и преподава-
тел по пастирско богословие, 
пише следното: „Пастирите на 
Църквата трябва да придружа-
ват армията. Те са необходими  
на театъра на военните дейст-
вия: а) за да извършват бого-
служението; б) да напътстват 

умиращите и по християнски 
да погребват умрелите; в) да 
предпазват войниците от уни-
ние, отчаяние и множество дру-
ги пороци, които лесно се раз-
виват под влияние на различ-

ни условия на военното време; 
г) да поддържат във войници-
те чувство на дълг, което е като 
най-главно и нужно качество на 
човека – гражданин и христия-
нин.“ Неговите думи звучат осо-
бено актуално и днес, 86 години 
по-късно, в контекста на слож-
на геополитическа обстановка, 
радикален ислям и тероризъм!

За съжаление трябва да при-
знаем, че България е една от 
малкото страни на Балканите и 
може би единствена в ЕС, коя-
то все още не е възстановила 

така необходимата функция на 
военния свещеник. Това слу-
жение е отражение на цялост-
ното разбиране на обществото 
по въпроса за морала и духо-
вността на един човек. Тази 
необходимост трябва да се 
осъзнае най-вече от онези отго-
ворни фактори, от които зависи 
започването на диалог между 
съответните институции – МО, 
ГЩ на БА, Светия синод, ОЕЦ, 
Католическата и Арменската 
общности, Ислямското вероиз-
поведание, Дирекция по веро-
изповеданията, академичната 
общност и т.н.

Изучаването на вековните тра-
диции и православния опит 
на военното свещенство ще 
помогне за намиране на вярно-
то решение и форма при възста-
новяване на институцията днес, 
с равноправно представител-
ство на всички изповедания.

П-р Гроздан СТОЕВСКИ

Пастирска грижа 
за хората с военна 

униформа

Тялото на св. Николай е положено в град Мира

Бележка на редакцията 
1. Арианите учели, че Христос не е Бог, а първото творение на 
Отца, чрез когото е създадено всичко останало – Б.пр.
Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития 
в християнската история; превод с допълнения: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

Чудесата на св. Николай по море (гръцка ико-
на, източник: http://www.stnicholascenter.org)

ХРОНИКА

ХРОНИКА

Молдова и води разговори 
за превод на Писанието на 
румънски и български, поне-
же там има много българи, 
които почти не разбират цър-
ковнославянски. На следната 

година молдовският митро-
полит Гавраил изразява жела-
ние да съдейства за осъщест-
вяването на български превод 
и Руското библейско друже-
ство взема такова решение.

През 1819 г. Пинкертън се 
среща с Вселенския патри-
арх в Цариград. Говорят за 
превод на Библията на ново-
гръцки, но става дума и за 
българите. Прави се запит-
ване до монах Теодосий в 
румънска Бистрица и той 
приема да преведе Новия 
Завет на български. Още на 
следващата година прево-
дът от църковнославянски 
е готов. Към този момент 
Новият Завет е бил печа-
тан в Руската империя пове-
че от 100 години на църков-
нославянски. Руското биб-
лейско дружество решава да 
направи издание на прево-
да на Теодосий в две коло-
ни: на новобългарски и на 
църковнославянски. През 
1823 г. излиза от печат само 

Евангелието от Матей, 
но поради недостатъчно 
известни причини то не се 
разпространява. През 1825 
г. Руското библейско друже-
ство е закрито.

През 1825 г. търновски-
ят митрополит Иларион 
Критски предлага версия на 
Новия Завет на новогръцки. 
Той работи с Британското 
библейско дружество, осно-
вано през 1804 г. Но между-
временно попада на бъл-
гарски превод, направен от 
врачански учител, вероят-
но Константин Огнянович, 
и предлага издаването му. 
През 1826 г. Британското 
библейско дружество раз-
решава отпечатването на 
този превод. 

Неофитовият превод на Новия Завет, показан на изложбата.

1Бившата БИАД, ул. „Раковски“ 108.
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Иларион обаче получава лоши 
отзиви за превода от другите 
духовници и оттегля предложе-
нието си. Същевременно мит-
рополитът на Одрин моли два-
ма свещеници да преведат Новия 
Завет на български. Успоредно с 
тези събития се оказва, че други 
двама българи – Петър Сапунов 
и отец Серафим от Трявна – са 
превели Новия Завет, ръкопи-
сът е бил готов още през 1820 г. 
През 1827 г. патриарх Гавриил се 
застъпва за техния превод и дава 
своята благословия за отпечатва-
нето му. Има средства за издава-
нето само на четирите Евангелия. 
От 2000 броя, отпечатани в 
Букурещ, са продадени едва 300.

Монахът и учител Неофит 
Рилски е запознат с този превод, 
чието влияние личи в творчест-
вото му. За две години той прави 
нов превод на целия Нов Завет, 
като използва западния българ-
ски говор. Неофит предава свои-
те два ръкописа на Бенджамин 
Баркър от Британското библей-
ско дружество и първото издание 
на превода му излиза от печат 
през 1840 г. в огромния тираж от 
30 000 екземпляра. Иларион, като 
духовен наставник на Неофит, 
застава твърдо зад него. Тази 
версия на Новия Завет влиза в 
богослужебна употреба и впо-
следствие претърпява още 5-6 
редакции. Второто издание е с 
църковнославянски букви.

Британското библейско дру-
жество иска да издаде и Стария 

Завет. През 1853 г. работата е въз-
ложена на Константин Фотинов, 
който ползва гръцки превод 
от иврит. През 1855 г. излиза 
Псалтирът, а две години по-къс-
но Битие, Притчи и Еклисиаст. 
След това е издадена и книгата 
на пр. Исаия, а накрая е завършен 
преводът и на целия Стар Завет. 
Фотинов обаче умира от туберку-
лоза и не може да редактира труда 
си. Старият Завет излиза на ново-
български за първи път през 1860 
г. в отделен том.

Американският мисионер д-р 
Алберт Лонг ангажира Петко 
Рачев Славейков за нов превод 
на Библията, понеже преводът 
на Неофит вече звучи старинно. 
През 1863 г. в Цариград се сфор-
мира комисия за превеждането на 
Новия Завет. За основа се ползва 
трудът на Неофит. Новият Завет 
излиза през 1866 г., а през 1871 
г. и цялата Библия. През 1874 г. 
излиза редактирано издание на 
Библията. Това издание се прие-
ма за стандартната версия на т.нар. 
Славейков превод. През 1885 г. той 
е издаден във Виена за трети път.

Александър АЛЕКСАНДРОВ

Редакцията на „Зорница“ 
честити на своите читатели 

Деня на Библията, 
който се отбелязва в първата неделя 
на декември. Нека сме признателни 
на Бога, че разполагаме със Светото 

Писание на родния си език, 
и да го изучаваме прилежно, 

за благословение на нашите семейства 
и на целия български народ!

С удивително постоянство, макар и 
подложена на почти постоянни гоне-
ния и напълно лишенa от официална 
легитимност, християнската Църква 
присъединява хора от всякакви етно-
си и социални прослойки. Нещо 
повече, в областта на идеите и кон-
цепциите християнското учение уди-
вително добре взаимодейства с кате-
гориите и проблемите на древног-
ръцката и античната философия, а в 
сферата на общественото устройство 
– с римската концепция за държава 
и право. Макар да не е част от тези 
системи и мирогледи, християнство-
то влиза в остър дебат с тях и в хода 
на това противоборство демонстри-
ра потенциала си да предложи значи-
телно по-жизнеспособна и продук-
тивна рамка, в която да бъде осмис-
лен светът и обществените проблеми. 
Въпрос на време е това да стане оче-
видно от все по-голяма част от елита 
на късната Античност, а от началото 
на IV век самите римски императори 
започват все по-сериозно да оценяват 
този потенциал. В рамките на около 
100 години, след като получава леги-
тимност с Медиоланския (Милански) 
едикт през 313 г., християнското уче-
ние се превръща в официален миро-
глед и доктрина на Римската импе-
рия, а по този начин, по силата на 
описаните по-горе процеси, и на про-
дължаващите да възникват на нейна 
територия и по нейните граници вар-
варски държави. 

Описаното накратко по-горе не 
бива да създава илюзията, че този 
процес протича по един общ модел. 
Практически всяка преселническа 

общност има своя уникална съдба, 
а процесът на приобщаването към 
европейската култура и идентичност 
е различен във всеки отделен случай. 
Един очевиден факт изпъква над цяла-
та тази картина – Европа е динамичен 
в демографско отношение континент, 
в рамките на който или към който 
непрекъснато се преместват огромни 
маси хора. Същевременно Европа е 
носител на мощна културна идентич-
ност. Независимо какъв е изходът от 
демографските процеси, свързани 
със заселването на нови народи, или 
от сблъсъка на бойното поле, накрая 
– след един често мъчителен, изпъл-
нен с перипетии процес – резултатът 
е винаги един и същ: сливането или 
приобщаването на нов народ в рамки-
те на европейската културна общност. 

Така в края на VII век Европа пред-
ставлява една културна и мироглед-
на общност, макар и с много специ-
фики, различни езици и разделена в 
различни държави. В пределите й са 
територии дълбоко навътре от източ-
ните и южни брегове на Средиземно 
море, Мала Азия, както и земите 
около планините Арарат и Кавказ. 
Константинопол и Рим са могъщи 
политически и духовни центрове, а 
гали, брити, келти, готи, както и зна-
чима част от германските и славян-
ските племена постепенно се приоб-
щават към общата европейска култу-
ра. От изток продължават да прииждат 
народи, като българите, унгарците, 
фините, които в близките столетия 
ще станат част от общата европей-
ска идентичност. Въпрос на време е 
и останалите славянски, германски, 
балтийски и скандинавски народи да 

Настоящата миграционна криза в Европа 
в историческа перспектива

ДО ВСИЧКИ АБОНАТИ 
И ЧИТАТЕЛИ  НА 

Скъпи читатели, 
Признателни сме ви за искрената подкрепа досега! Благодарение 

на вас Зорница ще продължи да излиза. Подкрепете ни, за да може 
и занапред тя да свети всред духовния мрак у нас! Помогнете 
вестникът да достигне до повече хора! Бъдете проповедници 
и проводници на истината за нашия Господ и Спасител Исус чрез 
разпространяването на Зорница! 

Цената на годишния абонамент за 2016 г. остава непроменена – 
само 3,60 лв. за цялата година (при цена на отделен брой 30 ст.).

Абонирането все още е възможно – то ще продължи до края 
на годината (31.12.2015 г.), но само под формата на групови 
абонаменти. Ако имате желание да получавате вестника като 
група ежемесечно, пишете ни: 

Вестник ЗОРНИЦА
ул. Осогово 86, София 1303

или на ел. поща: vestnik.zornitsa@gmail.com
Побързайте да се абонирате! Така ще получавате вестника цяла 

година на нищожна цена, а и ще ни улесните в неговото издаване. 
Изненадайте и някой ваш приятел или познат, като го абонирате 
за в. Зорница. Така ще бъдете съработник на Бога и благовестител 
на евангелските истини.

Бог да ви благослови и употреби за разпространяването на 
вестник Зорница! Разчитаме на вашата духовна и материална 
подкрепа. Искрено ви благодарим! 

Следва от 1 стр. .

се присъединят към общото цяло, 
което представлява Европа, с култу-
рен смисъл.

 В този момент от недрата на 
Арабския полуостров, настъпвайки 
към съседните земи, се развива един 

друг процес, който няма да се впише 
в умението на европейската култура 
да интегрира прииждащите народи.

П-р Момчил ПЕТРОВ
(Продължава в следващия брой)

Светлините на Рождество ни напомнят, 
че без въплъщението на този „Бог могъщ“ 
вътрешният мир с Господа не би могъл да 
бъде осъществен. Именно затова, видял 
родения Младенец, старецът Симеон 
може да възкликне: „Сега, Владико, отпу-
щаш слугата Си с мир, според думата Си. 
Защото видяха очите ми спасението, което 
си приготвил пред всички люде. Светлина 
да просвещава народите...“ (Лука 2:29 – 
32а). Възрастният човек може да засвиде-
телства, че въпреки че живее под робство-
то на Рим, той е в мир с Бога и това му дава 
вечен покой. Свистенето на куршумите и 
воят на линейките не бива да ни плашат, 
защото те не са нашият най-голям проблем. 
Нашият най-голям проблем е Божият спра-
ведлив гняв, от него трябва да се притес-
няваме повече. Затова Христос казва: „Не 
се бойте от ония, които убиват тялото, а 
душата не могат да убият, но по-скоро бой-
те се от Онзи, който може и душа, и тяло 
да погуби в пъкъла“ (Мат. 10: 28). Затова се 
роди Той – за да ни помири с небето.

Рождество ни приканва да си припомня-
ме тези истини и да вярваме, че няма дру-
го Име, дадено на хората, чрез Което тряб-
ва да се спасят (Деян. 4:12). Рождество ни 
казва, че и ние трябва да се родим заед-
но със Спасителя и чрез вяра да се при-
общим към Него и обещанията Му. Да 
поставим живота си в зависимост от Бога, 
като разчитаме, че ще бъдем помилвани, 
както е заявил. Само ходейки така, с този 
„Чудесен съветник“, ще можем да изпит-
ваме мир по време на война, спокойствие 
по време на криза, сигурност по време 

на несигурност. Защото мирът с Бога не 
е нещо химерично само за „небето“, то е 
всекидневие с Него, от което черпим удо-
влетворение и утеха. Нека само да си при-
помним примера на мъчениците на църк-
вата, които „умираха с вяра“ (Евр. 11: 13).

Разбира се, обещанието не е само за този 
живот. Апостол Павел казва, че ако се надя-
ваме на Христос само в тези наши смъртни 
тела, ние сме най-много за съжаление (I Кор. 
15:19). Затова Месията Господ Исус дава на 
евангелист Йоан видението за един друг 
град, ярко осветен, с Божията слава и свети-
лото на Агнето (Откр. 21:23). Божият град 
е нашата крайна дестинация. Рождество ни 
отвежда точно там. Светлината на този град 
е същият Младенец от яслите, дал живота 
Си за нас, възкръснал за нашето оправдание, 
възнесъл се, за да ни води в победен ход зара-
ди Името Си. Във вечния град няма да има 
линейки, няма да има пожарни, нито поли-
ция. Там няма да има грях. Само Светлината 
ще остане. Не онази от бурканите на колите. 
Но светлината на Божията слава.

Ето за това говори Рождество. Още от 
предвечността Бог прославя Себе Си, като 
избира да стане един от нас, за да изгони 
страховете ни и да ни освети, като блесне 
със Светлината Христос. Предвкусвайки 
тази пълнота, ние смело крачим напред, 
плътно до Бога, за да преминем покрай 
куршумите, страха и неизвестното, да се 
отправим към слезлия отгоре Йерусалим 
и да бъдем огрени от Светлината на 
града. Честито Рождество Христово! 
Благословена 2016 година!

П-р Станислав АЛЕКСИЕВ

СВЕТЛИНАТА НА ГРАДА 
Следва от 1 стр. .

История и преводи на 
българската Библия Следва от 2 стр. .



ЗА ВАС
ЖЕНИ

Когато пътуваме за някъде, ние предварително 
знаем къде ще отидем и откъде ще минем, за да 
стигнем целта на нашето пътуване. С други думи 
– предварително изготвяме маршрут. Нашият 
Господ Исус Христос също имаше Свой, така да 
го наречем свръхестествен маршрут – небе, земя, 
небе, земя, небе. Местообиталището Му беше на 
небето: „Излязох от Отца и дойдох на света; и пак 
напускам света и отивам при Отца“ (Йоан 16:28).

Първа спирка беше Витлеем, където се роди 
като малко бебе. 

Начин на пътуване – въплъщение в човек чрез 
раждане като бебе от девица.

Цел – изкуплението на грешното човечество. 
„Не с тленни неща сте изкупени, (...) но със скъ-
поценната кръв на Христа“ (I Петр. 1:18-19).

Първа задача – Да потърси и спаси човека 
чрез кръстна смърт. „Когато бяхме грешници, 
Христос умря за нас“ (Римляни 5:8).

Следваща дестинация – небето, с цел да 
ходатайства за нас. „Христос Исус, (...) Който е 
от дясната страна на Бога и Който ходатайства 
за нас“ (Римляни 8:34).

След това – второ идване на земята, за да ни 
вземе със Себе Си и да ни заведе до последната 

спирка – Небето. „И като отида и ви пригот-
вя място, пак ще дойда и ще ви взема със Себе 
Си, тъй щото гдето съм Аз, да бъдете и вие“ 
(Йоан 14:3). Когато ни вземе, Исус ще ни заве-
де в град, където няма да има смърт, грях, скър-
би и плач. Там ще живеем във вечно блажен-
ство и винаги ще гледаме лицето на Исуса. 
Това е последната спирка – мястото, откъдето 
започна свръхестественият маршрут на нашия 
Господ и Спасител Исус Христос и където ще 
живеем през вечността с Него.

При първото Си идване Исус дойде за всич-
ки човеци, но при второто Си идване Той ще 
вземе със Себе Си само тези, които са Го при-
ели, само тези, които са спасени чрез умиване 
в Неговата кръв. „Христос ще се яви втори път, 
без да има работа с грях за спасението на оне-
зи, които Го очакват“ (Евреи 9:28). 

Нашият маршрут е обратен. Той започва от 
земята и завършва на небето. Това е крайната 
цел. Условието е, докато сме тук, на земята, да 
се подготвим за небето, като се покаем и живе-
ем живот за прослава на Бога.

Начин на пътуване – след като сме приели 
изкуплението, което Исус извърши на Кръста 
за нас – проливайки кръвта Си, да живеем бого-
угоден живот. За да стигнем крайната цел – небе-
то, много важно е да следваме маршрута, който 
ни начерта Исус Христос. Много трябва да вни-
маваме да не се отклоним от пътя, защото Той 
е само един. Исус ни го показа: „Аз съм Пътят, 
Истината и Животът“ (Йоан 14:6). Ако се заблу-
ди някой и тръгне по друг път, няма да стигне до 
последната спирка небето, но в място, „където 
огънят не угасва и червеят не умира“.

Ако сме се отклонили, все още имаме възмож-
ност да се върнем в правия път. „Ако изповядаме 
греховете си, Той е верен и праведен да ни прос-
ти греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (I  
Йоан. 1:9). Само докато сме на тази земя, можем 
да намерим правилния път към небето, защото 
след смърт няма покаяние, „като е определено на 
човеците веднъж да умрат, след това настава съд“ 
(Евреи 9:27). Когато става разделяне на тези, кои-
то са приели Исус, и тези, които са Го отхвърли-
ли. „Видях мъртвите, големи и малки, да стоят 
пред престола, и разгърна се книгата на живота 
и на смъртта. И ако някой не се намери записан 
в книгата на живота, той беше хвърлен в огне-
ното езеро“ (Откр. 20:12,15). Сега Исус ни кани: 
„дойдете при мене всички отрудени и обремене-
ни... и ще намерите покой на душите си“ (Матей 
11:28-29). Но благовремията не са вечни. Затова 
Божието слово ни съветва: „Днес, ако чуете гла-
са Му, не закоравявайте сърцата си“ (Евреи 3:15).

Сега, когато ще празнуваме светлите Рождестве-
ни празници, когато ще си припомним за пър-
вата спирка на Исус, нека прегледаме пътя, по 
който вървим. Защото най-доброто честване 
на Рождество Христово е да бъдем сигурни, че 
вървим по правилния път, че не сме се отклони-
ли от маршрута, който начерта нашият Господ 
и Спасител, Чието раждане празнуваме на 
Рождество Христово. Пожелавам на всяка чита-
телка да избере този път, за да живее един пълно-
ценен живот тук, на земята, и да прекара вечност-
та в блаженство с нашия Господ Исус Христос.

Честито Рождество Христово, мили сестри!

   Цвете КУЛИЧЕВА

Свръхестественият 
маршрут на Исус
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Струвало ли си е Авраам да напусне 
удобното си жилище и да стане номад, 
да се скита из Ханаан без удобства, а 
след това Бог да поиска от него да при-
несе единствения си син в жертва?

Струвало ли си е Мойсей да обика-
ля 40 години пустинята, да понася же-
гите и неудобствата? Да търпи ропта-
нията на израиляните и само за това, 
че веднъж не въздържа нервите си, да 
не влезе в Обетованата земя?

Струвало ли си е пророк Йеремия 
да проповядва 65 г. и не само никога 
да не получи награда, но да бъде го-
нен и малтретиран?

Струвало ли си е пророк Исаия да го-
вори на народа и да споделя виденията, 
които Бог му дава, а накрая да го убият?

Струвало ли си е Даниил непрес-
танно да се моли на Бога и накрая да 
го хвърлят на лъвовете?

А заслужавало ли си е Йоан Кръ-
стител, Павел, Петър да благовестват 
и накрая да бъдат убити? Струвало ли 
си е апостол Йоан да благовества и да 
бъде заточен на остров Патмос?

Може би и ти се питаш дали си за-
служава да живееш живот на вяра 
в Бога? Живот на упование, на свя-
тост, на пълно подчинение на Бога и 
да страдаш? Отговорът е: „Да, стру-
ва си“. Причината е, че Исус Христос 
заслужава това. В четвърта и пета гла-
ва на книгата Откровение ни се раз-
крива достойнството на Христос. Там 
12 пъти се казва, че Исус стои на трона 
като върховен господар. Йоан вижда 
Исус като върховен господар на цяла-
та Вселена. В центъра на Вселената, 
на трона, е седнал Исус с върховна 
сила и власт над всичко, което става.

Кое те е накарало да се усъмниш 
в това, че Исус е на трона? Дали мо-
ментът, в който са ти поставили тежка 
диагноза? Дали това, че си възпитавал 
детето си в християнски дух, а то се е 
възпротивило? Дали това, че съпругът 
ти е починал внезапно? Какво те кара 

да се съмняваш, че Исус е на трона?
Йоан казва: „Аз Го видях със собст-

вените си очи. Видях Го седнал в цен-
търа на Вселената“. „Седналият при-
личаше на камък яспис и сардис“ (4:3). 
Самият изглед на Исус е като на скъпо-
ценен камък. В Стария Завет първос-
вещеникът веднъж в годината, когато 
влиза в Светая светих, носи на гърдите 
си плоча с 12 скъпоценни камъка – за 
всяко едно от дванадесетте Израилеви 
племена. Яспис е първият на плочата, а 
последният е сардис. Исус е облечен с 
тези камъни. Те казват: „Аз те обичам“.

Йоан вижда Исус, възцарен сред 
красота и светлина, облечен в любов 
и заобиколен от 24 престола. Дали 
Исус е в центъра на твоя живот?

Винаги, когато се възхвалява гос-
подството на Исус, присъстват седем 
основни характеристики:

1. Милост. „Имаше около престо-
ла и дъга наглед като смарагд“ (Откр. 
4:3). Бог дава дъгата на Ной като бе-
лег на милост. Като белег на завета за 
това, че Той вече никога няма да до-
пусне потоп на Земята. За нас дъгата е 
символ, че Бог помни обещанието Си. 
Този знак на милост трябва да при-
съства в твоя живот. Виждат ли децата 
ти този знак на милост и благост? Бог 
спазва Своите обещания. А ти спаз-
ваш ли обещанията, дадени на твоите 
деца, на твоите приятели, на Бога?

2. Достойнство. „Около престола 
имаше двадесет и четири престола 
и на тях седяха двадесет и четирима 
старци, облечени в бели дрехи и на 
главите им златни корони” (4:4). Ко-
роната е белег на власт – явно е, че те 
са царе. Исус ни казва: „Вие сте царе 
и свещеници“. Царете, застанали око-
ло трона на Царя на царете.

3. Служение на Бога. Служение-
то на Царя е най-високото служение. 
Това е най-важното, най-сериозното 
нещо за Неговия народ. Как служим 
на Бога? Само когато имаме време и 

не сме уморени ли го правим, или това 
е най-важното нещо в живота ни?

4. Деятелност. „И от престола изли-
заха светкавици и гласове и гърмежи“ 
(Откр. 4:5а). Това показва, че там, къ-
дето е Исус, има дейност. Когато Исус 
е твой Господ, ти няма да си бездеен.

5. Единство. „От престола горяха 
седем огнени светила, които са седем 
Божии духове“ (4:5б). Светият Дух е 
невидим. При кръщението на Исус 
Бог дава знамение. Външният белег е 
гълъбът, но гълъбът не е Светият Дух. 
Това е външен знак, че Светият Дух се 
излива върху Исус. На Петдесетница 
Светият Дух е представен чрез огнени 
езици. Самите езици не са Светият 
Дух, а са само външен знак, че Све-
тият Дух се излива върху ученици-
те. Йоан не би видял Светия Дух ос-
вен чрез нещо видимо. Светилникът 
не е Светият Дух. Той е символ.

„Седем огнени светила“ – седем е 
число за пълнота. Тук то означава, че 
имаш Бог Отец, Бог Син и Бог Све-
ти Дух. С други думи, пълнотата на 
Бога обитава у теб. Ако ти си истин-
ски християнин, ако има абсолютно 
единство между теб и Светата Троица, 
както и между теб и другите вярващи, 
тогава Исус е на трона на твоя живот.

6. Чистота. „Пред престола имаше 
като стъклено море, подобно на крис-
тал“ (Откр. 4:6). В старозаветния Храм 
имало голямо медно „море“ (леген), 
пълно с вода. През целия ден свещени-
ците принасяли жертви и се умивали 
в това медно море. Стъкленото море е 
символ на чистота. Ти не можеш да вле-
зеш, ако не си чист. От друга страна, ко-
гато водата е спокойна, тя отразява като 
огледало, което означава, че всичко се 
вижда, нищо не може да се скрие и 
това, което идва пред Божия престол, е 
чисто. Бог изисква от Своите чада чис-
тота и святост. В небето, в центъра, къ-
дето се намира престолът, царува пъл-
на чистота. Словото ни казва, че нищо 
нечисто не може да влезе там. Когато в 
твоя живот Бог е на трона, ти трябва да 
си чист и свят. Какъв грях не си прико-
вал на кръста? Докато сме в плът, няма 

пълна святост и чистота, но ние трябва 
да растем в чистота и святост.

7. Смирение. „А насред престола и 
около него четири живи същества, пъл-
ни с очи отпред и отзад“ (Откр. 4:6б). 
Тези същества символизират херувими 
и серафими. Те са готови да извършат 
това, което Бог иска от тях. Имат по 
шест крила и се движат много бързо, за 
да служат на Бога. В Едем Бог поставя 
едно от тях, за да пази пътя към дър-
вото на живота. Едно от тези същества 
взема въглен и очиства устните на про-
рок Исаия. Те са Божии служители и не 
престават ден и нощ да хвалят Бога – в 
това се състои тяхното служение.

Старците полагат короните си в кра-
ката на Исус (Откр. 4:10). Короната 
– това е награда. Ако живеем в подчи-
нение на Исус, ще получим за награда 
корона. Може да си спасен, но ако жи-
вееш по своята воля, твоят живот ще е 
като плява, без награда. Когато за пръв 
път видиш Исус, Който пострада за 
теб, когато видиш наранените ръце, по-
гледа Му, няма ли да искаш да Му пода-
риш нещо? Ще имаш ли корона, която 
да поставиш пред нозете на Исус? Или 
в Неговата наранена ръка ще поставиш 
само своя напразно изживян живот?

Аз искам с всичката си сила да служа 
на Бога в покорност и подчинение. Може 
да получа само корона, но искам да я 
сложа в нозете на Исус. Мисля, че това 
ще е най-голямата ми радост. (Следва)

Ан Били ГРЕЪМ

25. Струва ли си да живееш за Исус?

През 1996 г. Годишната конференция за пастири и съпругите им към Международната федерация на свободните 
евангелски църкви (IFFEC) се проведе в Турция. Участниците имаха възможност да обиколят редица археологиче-
ски местности, свързани с библейската история. След конференцията те посетиха и остров Патмос, където е бил 
заточен апостол Йоан. Настоящата поредица е пътепис за тези посещения. 


