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И Словото стана 
плът и живя между 
нас… и ние всички 

приехме от Неговата 
пълнота и благодат 

върху благодат.
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Историята на българската Библия 
е достоен завършек на българско-
то Възраждане и определя облика 
на съвременния български книжо-
вен език.

През 1857 г. в България рабо-
тят американските мисионери на 
Методистката и Конгрешанската 
църкви. В своята духовна и просве-
тителска мисия те осезаемо чувст-
ват нужда от превод на Библията на 
говоримия език. Още от 40-те годи-
ни на ХIХ век в Цариград евангел-
ски мисионери работят сред други-
те християнски народи в империя-
та – гърци и арменци.

Ние трябва да помним име-
то на американския мисионер 
д-р Илайъс Ригс за големите му 

заслуги за превода на Библията на 
български език. Той е богослов и 
лингвист, владее 12 езика писмено 
и още някои – говоримо. Смята се, 
че е ползвал 20 езика. Отначало 
работи в Гърция – сред гърци и 
арменци, след това в Турция – в 
Смирна, днес Измир. Запознава 
се с будни арменци и през 1843 г. 
започва превода на Библията на 
арменски език със съдействието 
на директора на известното кла-
сическо училище Рупен Андреас 
Папазян. Арменската Библия е 
издадена през 1848 г. В този  пре-
вод е направено нещо необичайно 
за това време: за първи път дума-
та „Йехова“ е преведена „Господ“.

На 1 юли 1846 г. в Цариград, 
в квартал Пера, се основава 
Арменската евангелска църква. 
Събират се 40 християни, убе-
дени, че могат да положат осно-
вите на вярата си на истините на 
Божието слово. Така 330 годи-
ни след Реформацията в Европа 
се основава първата евангелска 
църква на Балканския полуостров 
и Мала Азия.

ПОСТ-ИСТИНА е думата на годи-
ната, обяви Оксфордският реч-
ник този ноември. Понятието обо-
значава „обстоятелства, при които 
обективните факти имат по-мал-
ко влияние върху формирането на 
общественото мнение, отколкото 
чувствата или убежденията“. 

Думата post-truth битува още от 
началото на деветдесетте. През 
2016 г. обаче употребата ѝ скача 
с близо 2000% в сравнение с пре-
дишната година. „Тя сполучливо 
характеризира случващото се в све-
та и растящото недоверие на хората 
към съобщаваните факти“, изтъква 

един от съставителите на речника 
Каспър Гратвол. 

Представката post- („след-“) означа-
ва, че истината е станала незначител-
на или неуместна. Не е важно какво 
точно става. Важно е какво чувствам 
аз и как новините отговарят на вяр-
ванията ми. Това не е ново явление. 
„Никой не съди по истината – възму-
щава се Исая. – Истината падна на 
площада. Да! Истината я няма.“ 

Хибридни войни
В глъчката на днешния меди-

ен свят обаче става все по-трудно 
да се ориентираме кои са реалните 
факти. Политическите кампании око-
ло Брекзит и президентските избо-
ри отвъд океана и у нас го показаха. 
Двуполюсното тълкуване на ситуаци-
ята в Крим е видима проява на сила-
та на медийната пропаганда. Тежката 
цензура и религиозно-политическите 
репресии в съседна Турция заглуша-
ват и задушават фактите. 

Неслучайно през месец де-
кември съчетаваме чества-
нето на Деня на Библията  
като писaно Божие слово с 
Рождество Христово, което е 
Денят на въплътеното Божие 
слово. За този ден пророци-
те подготвят Божия народ с 
очакването за Спасител. За 
този ден  свидетелстват еван-
гелията на Матей и Лука в 
хармония с всички евангел-
ски текстове, заедно с цялата 
Църква през вековете до нас.

През четвърти век Атана-
сий Александрийски  напис-
ва няколко съчинения с ос-
новна тема за въплъще-
нието на Словото, а през 
единадесети век Анселм 
Кентърберийски пише кни-
га с въпроса „Защо Бог ста-
на човек?“

Този въпрос би трябвало да 
си зададе всеки човек. 

Бог по много начини и най-
вече чрез пророци от народа 
на Израил  е изявявал Себе 
Си и отправял покана към 
хората да се покаят и да се 
върнат към Него. Но за да 
постигне целта си по съвър-
шен начин, в определен исто-
рически момент Той в лице-
то на Единородния Божий 
Син Исус Христос стана Чо- 
век. Така ни даде пълното 
знание за Себе Си, за Своята 
същност като любов, която 
стига дотам, да предаде на 
Кръста този Син, да изпъл-
ни върху Него справедлива-
та присъда за нашите грехо-
ве, та всеки, който вярва в 
Него, да бъде оправдан и да 
има вечен живот.

Такава е общата основа, вър- 
ху която авторите в този 
брой развиват своите мисли, 
с което се надяваме да пре-
дизвикаме сърдечно приема-
не и по-задълбочено разби-
ране на евангелското  посла-
ние и духовно осмисляне на 
предстоящите празници.

ЧЕСТИТ ДЕН НА БИБЛИЯТА!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

РЕДАКЦИОННА

Следва на 2 стр. .

Следва на 2 стр. .

На пост за Истината
от Влади РАЙЧИНОВ

П-р Данаил ИГНАТОВ

145 години 
„Славейкова“ Библия

Отново е декември, отново са 
празници. И тази година си зада-
ваме въпроса какво празнуваме – 
Коледа или Рождество? Кой е „глав-
ният герой“ – Дядо Коледа или 
Исус Христос? Защо дойде Исус? 
Да ни донесе подаръци? Да има-
ме повод за празник? Богословите 
имат отговор. Децата също. Сега 
е сезон на рождествени концерти, 
посещения на домове за деца, раз-
даване на подаръци. Защо всъщ-
ност дойде Исус? Каква е Неговата 
мисия? Каква е нашата мисия?

Личността на Господ Исус 
Христос, Неговият живот, дела и 
мисия имат централна роля както в 
християнското поклонение, така и 
в мисионерското служение. Може 
да се каже, че Неговата мисия е по 
своята същност мисия на Църквата, 
която като Тяло Христово и 
жив организъм се явява естест-
вен продължител и приемник на 
Христовото дело. Това е и самата 
същност на евангелското благове-
стие: то идва от Христа, корени се в 
Христа и води душите към Христа, 
като им дава надежда за спасение1. 

Ключът за успеха на християн-
ската мисия е в това мисионерът 
да пребъдва в Христа (Йоан 15:7). 

НеГОВАТА мИСИя 
– НАшА мИСИя

от п-р Гроздан СТОеВСКИ

от п-р Бедрос АлТуНяН

Следва на 3 стр. .

В първата неделя на месец декември евангелският 
свят празнува Деня на Библията. Това е повод да обър-
нем поглед 145 г. назад, за да се преклоним пред посве-
теността на бащите и да оценим привилегията, че 
Библията днес отново е достъпна за всеки.

Авторът е магистър по теология 
от СУ „Св. Климент Охридски“, свеще-
нослужител в ХЦ „Св. Троица“, основа-
тел на църкви и мисионер към Military 
Ministry International, Великобритания.

     Д-р  Илайъс Ригс       Д-р Албърт Лонг



След 1859 г. в България се основават 
първите евангелски църкви, отново чрез 
разпространението на Евангелието. На 
основание на султански ферман те са 
защитени от законите на империята. 
По-късно това става и в Македония. 
Така преди 170 години започва еван-
гелското дело на Балканите.

Конгрешанските и методистките 
мисионери обединяват усилията си 
за превода на Библията на говоримия 
български език. В Смирна Константин 
Фотинов е преподавател по староев-
рейски в гръцкото училище. Чрез него 
д-р Ригс научава български и заедно 

започват превода на Стария завет. Д-р 
Алберт Лонг, мисионер в Търново, 
идва в Цариград като преподавател в 
Роберт колеж. Той се включва в пре-
вода на Новия завет и в цялостната 
редакция на текстовете.

Работата по превода започва през 
1859 г. и завършва през 1871 г. Като 
пробно издание д-р Лонг отпечат-
ва в Америка паралелно издание на 
Новия завет. От лявата страна е цър-
ковнославянският текст, а от дясната 
страна – текстът на български език.

През това време се води бор-
ба между двата основни диалекта: 

източно-централния и западния, маке-
донски. Като опитен лингвист д-р 
Ригс преценява обсега на действие на 
двата диалекта и възможностите им 
за развитие и се насочва към източно-
търновското наречие. Днес, 180 г. по-
късно, можем да оценим правилност-
та на неговия избор. Езиковата редак-
ция е дело на Петко Р. Славейков.

Първата Библия на новобългар-
ски език е отпечатана в печатни-
цата на Бояджиян в Цариград през 
1871 г. с помощта на Британското 
и чуждестранно библейско друже-
ство. Ревизираните версии на тази 
Библия се използват до днес.

Тази важна книжовна творба на 
българското Възраждане слага край 
на езиковите безредици и опреде-
ля развитието на българския книжо-
вен език. Стоян Михайловски я нари-
ча „единствената грамотна книга на 
български език“. Изключителното 
достойнство на този превод е, че ези-
ково е ориентиран към бъдещето.

Това, което не знаем, е, че след пре-
вода на арменската и българска-
та Библия д-р Илайъс Ригс започва 
превод на Библията на турски език. 
Преводът е завършен през 1878 г. 
Отпечатан е с арменски букви, защото 
турците още нямат писменост. Също 
малко знаем, че д-р Ригс продължава 
да работи над българската Библия до 
края на живота си. Някои добри реше-
ния в нашата Библия са причина той 
да направи предложения за корекции 
на ревизираното издание на АSB 
(Американската стандартна Библия), 
което все още се използва.

Д-р Илайъс Ригс работи върху пре-
вода на Библията на арменски език от 
1845 г. до 1852 г. – 7 години; върху пре-
вода на български от 1859 г. до 1871 г. 

– 12 години; върху превода на турски от 
1873 г. до 1878 г. – 5 години, и продъл-
жава да работи върху българския пре-
вод до края на живота си през 1901 г.

Можем смело да кажем, че преводът 
на Библията е делото на живота му.

Библията е книга на надеждата! Ако 
я нямаше, този свят щеше да бъде мно-
го мрачен. Библията надживява вся-
ка антихуманна и атеистична човеш-
ка власт и се връща в живота на наро-
дите винаги след всяка историческа 
катастрофа, за да им даде надежда за 
едно ново бъдеще. Нашият народ ще 
има бъдеще, ако приеме тази истина 
и Библията намери подобаващо място 
в нашия живот и в нашето общество.

„Небето и земята ще преминат, 
но Моите думи няма да преминат.“

(Матей 24:35)
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 Мигрантският въпрос също отдав-
на е излязъл от коловоза на действи-
телността и битува в обсега на агита-
циите, страховете и слуховете. 

Градски легенди
На по-делнично ниво истината 

също се подминава небрежно. С как-
ва лекота четем и споделяме жълти 
„новини“, които се публикуват в сай-
тове за пикантни и скандални клю-
ки. Дори и християните – хората на 
Истината – масово и безразсъдно 
разпращат чрез социалните си про-
фили разни измислени истории. 

Прочетохте ли информацията за 
роденото през ноември бебе в ниге-
рийското градче Кубва, на чиито 
длани било изписано „Исус идва 
скоро“? Или свидетелството на пет-
годишния Алекс Маларки, върнал 
се от мъртвите след катастрофа през 
2004 г.? Или за кодираното в човеш-
ката ДНК послание на арамейски 
език, открито от д-р Чарлз Уотсън 
през февруари 2013 г.? Или за пас-
тир Джеремая Стийпек, който се 
преоблякъл като просяк бездомник, 
за да даде урок на църквата си?

Тези и още десетки фалшиви нови-
ни кръжат из виртуалното прос-
транство и наистина отразяват духа 
на времето. За съжаление много 
християни не си дават сметка как-
ви щети нанасят на Благовестието, 
когато ги споделят сляпо и безкри-
тично. Първо, разпространяване-
то на градски легенди, особено ако 

са с християнски привкус, съсипва 
правдоподобността на другите неща, 
които казва Църквата. Второ, те чес-
то всяват усещане за страх и неси-
гурност. Трето, те изместват акцента 
от реалния живот към някакъв вир-
туален активизъм. И не на последно 
място подобно поведение провокира 
емоциите, но убива точността. 

 
Истината е паднала на площада 
Има още една причина днешният 

свят да тъпче истината. Тя не е удобна.  
Когато Исус, въплътената Исти-

на, се изправя на съд пред Пилат 
(Йоан 18:37), Той обявява причи-
ната за своето Рождество: „Аз зато-
ва се родих и затова дойдох на све-
та – да свидетелствам за истината. 
Всеки, който е от истината, слуша 
Моя глас.“ Реакцията на римския 
прокуратор е да оспори съществу-
ването на истина. 

Звучи ли ви познато? Пилат живее 
в един свят, доминиран от забавле-
ния, секс, ядене и търсене на безгри-
жие. Свят, който претендира за про-
гресивност и дава простор за всякак-
ви учения и философии, стига да не 
изискват нещо от теб. Свят, в който 
абсолютите са размити и са подложе-
ни на присмех и презрение. 

Познаваме това усещане. Неща, 
които преди десетилетие изглежда-
ха неприемливи, днес си прокрад-
ват път в законодателството и се 
пропагандират от медиите. 

Осветени чрез Истината
Апостол Павел описва Църквата 

като „стълб и опора“ на Истината (II 
Тим. 3:15). От една страна, различни-
те мнения, плуралистичното мисле-
не и дори противоположните гледища 
по всекидневни въпроси следва да се 
приемат и зачитат, понеже Църквата 
е предназначена да бъде многолика. 
В нея участват хора, разнородни по 
произход, език, етнос, образование, 
социален статут, политически убеж-
дения, темперамент, визия, характер. 
Църквата е мозайка, калейдоскоп. 

От друга страна, нашето призва-
ние е за нещо далеч по-дълбоко от 
тези неща. „Освети ги чрез исти-
ната. Твоето Слово е истина“, се 
моли Исус в навечерието на Кръста 
(Йоан 17:17). Църквата днес трябва 
да се събере отново около Истината 
и да бъде смела да я назовава – дори 
и когато това е неудобно или поли-
тически некоректно. 

Рождество – свидетелство 
за Истината

Ала как да го правим пред едно 
поколение, лишено от съзнанието за 
абсолюти? Месецът на Рождество 
Христово ни дава възможност да 
върнем вниманието на хората към 
въплътената Истина. Защо е дошъл 
Христос? Каква е причината за 
Въплъщението? 

„Аз затова се родих и затова дой-
дох на света – да свидетелствам за 
истината.“ 

Въпросът за истината е въпросът 
за Христос. 

Затова през този декември аз ще 
настройвам сърцето си да тър-
ся Христос. Тук и днес, в мое-
то ежедневие. В миналото, преди 

столетия, когато е ходел по земята. 
И в бъдещия ден, когато ще съм на 
Неговата трапеза. 

А една от най-драматичните глави 
на Новия завет – Откровение 5 гл. – 
ме насърчава неимоверно в стреме-
жите ми да Го опозная по-добре. 

Достойният за истината 
В началото старецът Йоан пла-

че. Истината е запечатана на сви-
тък. Никой не може да я разгърне 
или дори да я зърне. Няма достоен. 
Тогава някой го насърчава: „Лъвът 
от Юда (...) победи, за да разгърне 
книгата!“ (5 ст.). 

Йоан вдига поглед, за да види 
достойния Лъв. Но какво вижда? 
Жертвен агнец! Със седем рога, 
символ на всевластие; със седем 
очи, символ на всезнание (6 ст.). 
Лъвът е агне! Всемогъщият, все-
знаещият жертва себе си! Най-
върховната проява на всемогъще-
ството Му. Най-величествената 
изява на всезнанието Му.

Неговата смърт го прави достоен 
да разгърне свитъка и да изяви исти-
ната. В един свят, който търси нови 
лъвове, за да разтварят нови истини, 
ние ще насочваме вниманието към 
достойния Агнец – Истината, която 
„падна на площада“, отдавайки себе 
си за нас, недостойните. 

Резултатът е всеобщо инстинктив-
но поклонение (9-12 ст.). Десетки 
хиляди по десетки хиляди пеят пред 
престола на Достойния. А ние вече 
знаем какви думи на годината ще 
обявява Оксфордският речник тога-
ва: сила, богатство, премъдрост, 
могъщество, почит, слава, благосло-
вение, господство (12-13 ст.).         ◙

Следва от 1 стр. .
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Христос да е в центъра на неговия живот, 
да е разбрал и приел като своя Христовата 
мисия. В края на своето служение и непо-
средствено преди Възнесението Господ 
Исус отправя един призив, който дава осно-
ва на това, което много християни нари-
чат Великото поръчение: „Идете, научете 
всички народи, като ги кръщавате в името 
на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги 
учите да пазят всичко, що съм ви заповя-
дал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до 
свършека на света. Амин“ (Мат. 28:19-20).
Думата „мисия“ идва от латинската 

missio, която означава „изпращам, изпра-
тен“. Сам Господ Исус Христос дефинира 
смисъла на своето служение като „мисия“, 
като казва, че е изпратен да изяви Отца.
„И Мене познавате, и откъде съм знае-

те; и не дойдох от Себе Си, но има един 
Истински, Който Ме е пратил, и Когото вие 
не познавате. Аз пък Го зная, защото съм 
от Него, и Той ме е пратил“ (Йоан 7:28-29).
Още в началото Господ Исус Христос изла-

га „програмата“ на своето земно служение, 
която обявява в синагогата в Назарет.

„И дойде в Назарет, дето бе възпитан, 
и по обичая Си влезе един съботен ден 
в синагогата, и стана да чете. Подадоха 
Му книгата на пророк Исаия; и Той, като 
разгъна книгата, намери мястото, дето 
бе писано: „Дух Господен е върху Мене; 
затова Ме помаза да благовестя на бедни-
те, прати Ме да лекувам ония, които 
имат сърца съкрушени, да проповядвам 
на пленените освобождение, на слепите 
прогледване, да пусна на свобода измъ-
чените, да проповядвам благоприятната 
Господня година“ (Лука 4:18-19).
Един кратък екзегетически анализ на 

този текст в Лука 4:18-19 позволява, макар 
и бегло, да се докоснем до многообра-
зието и всеобхватността на Христовата 
мисия, която е предадена и на Църквата 
днес. Неговата мисия всъщност е причи-
на за нашата мисия! 

Благовестие на сиромасите
Mисията на Христос е да „благове-

сти“, да даде „добри новини“ на бедните. 
Вярата в Христос обогатява духа, вдъх-
ва надежда за бъдещето, дава различ-
на перспектива. Тогава и материални-
те средства придобиват друго значение. 

Човек се научава да цени много повече 
това, което има, както и да не бъде алчен 
за неща, от които няма нужда.
В този смисъл и Църквата има същата 

мисия – да насочва „бедните“ към Христос, 
източника на истинско духовно богатство.

Прогласяване на 
освобождение на пленниците
Единствено Господ Исус Христос може 

да даде истинска свобода: „Ако Синът ви 
освободи, ще бъдете наистина свободни“ 
(Йоан 8:36).
Ап. Павел пише до християните в Коринт: 

„Гдето е Господният Дух, там е свобода” 
(II Кор. 3:17). Да даде свобода на хората – 
това е мисията на Христос, това е мисията 
и на Църквата днес.

Проглеждане на слепите
Kогато човек преживее лична среща с 

Христос, той проглежда духовно. Има 
много примери за това в евангелията – 
Вартимей (Марк 10:46); слепороденият 
(Йоан 9:1-8) – те прогледнаха след срещата 
си с Христос, след като видяха лично Бога!
Така мисията на Христос е да даде духов-

но виждане на хората – да им покаже Бога. 
Така и Църквата има мисията да насочва 
хората по пътя на истинското богопозна-
ние и богопоклонение, лично преживява-
не на среща с Христос.

Пускане на свобода 
на угнетените

Христос идва да даде утеха, да доне-
се освобождение, да донесе облекчение и 
изцеление на страдащите.
„Дойдете при Мене всички, които се тру-

дите и сте обременени, и Аз ще ви успо-
коя. Вземете Моето иго върху си, и науче-
те се от Мене; защото съм кротък и смирен 
на сърце; и ще намерите покой на души-
те си. Защото Моето иго е благо, и Моето 
бреме е леко“ (Мат. 11:28-30).
Христос помага на угнетените – болни, 

слепи, глухи, прокажени, отхвърлени 

от обществото (блудници, грешници). 
Христовата Църква трябва да бъде про-
дължител и на това дело. Като помагаме 
на хората в Христово име, ние ги насочва-
ме към Неговата свобода. Същевременно 
прославяме Бога!

Прогласяване 
на Господната година

В новозаветен смисъл „Господнята годи-
на“  е метафора за Божието царство – вре-
мето на царуване на Месия. Това е вре-
мето на Божието благоволение, време за 
спасение.
„Ето, сега е благоприятно време, ето, сега 

е спасителен ден!“ (II Кор 6:2).

Основната духовна отговорност на 
Църквата е да продължи Христовата мисия 
в този свят. Тя трябва да благовества, да 
освобождава, да просвещава, да изцелява, 
да прогласява евангелската вест. Неговата 
мисия е наша мисия! Това е едно духовно 
пътуване, което е започнато от Христос и 
продължено от Църквата.                           ◙
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НеГОВАТА мИСИя – 
НАшА мИСИя

от п-р Гроздан СТОеВСКИ

Бележка
1 КОЖУХАРОВ, Валентин, Християнска Мисия в условията на 

поместната църква, 2010, стр.19. 
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През последните години книжният пазар 
в България се наводни с какви ли не книги, 
подлагащи под съмнение достоверността на 
Библията, а също и нейната цялостност и 
завършеност.
От една страна, атаката срещу Библията като 

Божие откровение към човека в последно време 
се е съсредоточила върху оспорването на биб-
лейския канон, черпейки аргументи в открити-
те при Наг Хамади апокрифни евангелия, кои-
то хвърлят предизвикателство към четирите 
канонични Евангелия със своята по-различна 
перспектива към живота и учението на Господ 
Исус Христос. От друга страна, достоверност-
та на Библията се подлага под съмнение от т. 
нар. текстова критика на гръцкия текст, зани-
маваща се с изследването на гръцките ръкопи-
си, чрез които е достигнал до нас оригинални-
ят текст на Новия завет. Предизвикателство е 
отправено и към Стария завет, но засега искам 
да се съсредоточа върху текста на Новия завет 
и на свой ред да отправя предизвикателство 
към критиците на Божието слово.
Оригиналният гръцки текст е достигнал до 

нас чрез делото на множество преписвачи, 
оставили голям брой ръкописи (или манус-
крипти – лат. manuscriptum, от manus – ръка и 
scribo – пиша). Библейските изследователи на 
тези преписи са установили, че текстът им под-
лежи на разночетения, откъдето са заключили, 
че имаме основания да се съмняваме дали до 
нас е достигнал автентичният библейски текст. 
Вследствие на това предимно представителите 
на немската либерална богословска школа оти-
ват в такава крайност, че започват да отричат 
установени библейски истини, приписвайки ги 
на по-късни злонамерени добавки и изопачава-
ния от страна на преписвачите, и дори стигат 
дотам, че да се съмняват в учението за божест-
веността на Христос. Тезите им са още по-сме-
ло доразвити от хора, които дори не са запозна-
ти с методологията на текстовата критика и не 
работят с оригиналните езици.
Дали обаче имат сериозно основание?
Имал съм възможност да работя с манус-

крипти и да приложа на практика методологи-
ята на текстовата критика към своите дисер-
тационни изследвания и мога смело да заявя, 
че подобни крайности на отричане на автен-
тичността на библейския текст нямат никакво 
научно основание.
Ще започна оттам, че много често изследова-

тели приписват на разночетенията в манускрип-
тите смелия термин „грешка“. Действително в 
такива различни ръкописи могат да се забеле-
жат вариации на гръцкия текст, но тези вариа-
ции много често са орнаментални, а не същест-
вени. Някои преписвачи са се опитвали да изгла-
дят лекскиката на преписвания текст, което от 

своя страна е довело до добавяне или премах-
ване на различни съюзи, или пък до замяна на 
една по-стара гръцка дума с по-нова, съдържа-
ща същия смисъл, но към съответния по-късен 
исторически момент на преписа. Въпреки това 
броят на манускриптите, с които разполагаме, е 
толкова голям, че един сериозен изследовател 
почти винаги може да установи до голяма сте-
пен оригиналния текст, наблюдавайки и изслед-
вайки тенденциите в различните ръкописи. Зад 
реконструирания гръцки текст, от който се пра-
вят и преводите, стои огромен труд от изслед-
вания. Освен това е важно да подчертаем, че 
изискванията към преписвачите и към качест-
вото на тяхната работа са били много строги, 
така че процентът на съвпадение в преписите 
на новозаветните текстове, сравнени с препи-
сите на други исторически текстове от също-
то време, е в пъти по-висок в полза на Новия 
завет. От друга страна, гръцките текстокритич-
ни издания на Новия завет разполагат с толкова 
добър текстокритичен апарат, че при съмнение 
относно дадена дума или конструкция винаги е 
възможно да се проверят алтернативите и осно-
ванията за приемане на едно четене пред дру-
го. Никоя друга книга не е подлагана на тол-
кова дълбока, сериозна и прецизна преценка и 
изследване както Библията. 

Накрая бих искал да обърна внимание, че 
времевата разлика на приемственост между 
оригиналния текст, най-ранните преписи и 
последващи по-късни манускрипти с препи-
си на по-ранните е толкова малка, че не оста-
вя възможност за загуба на информация или 
злонамерено изкривяване на текста. Анализът 
на самите преписи също показва, че текстът 
е оставал непроменен през вековете. А те са 
правени в границите на различни автономни 
територии и не е имало начин за налагане на 
централизиран контрол върху тях. Въпреки 
това отклонения няма. 
Разбира се, има предизвикателства по отно-

шение на някои пасажи, за които реконструк-
ция на оригиналния текст е по-трудна. Тези 
места обаче не са много, в никакъв случай не 
са съществени.
Вторият въпрос, на който искам да се спра, са 

откритите при Наг Хамади апокрифни еванге-
лия. Те се използват като аргумент за поставяне 
под въпрос на новозаветния канон. Те станаха 
особено популярни за светските автори на кон-
спиративни теории (които печелят доста добре 
от своите книги), но не са били непознати за 
библейските изследователи през вековете. Това, 
което повечето автори на конспиративни теории 
не знаят обаче, е, че въпросните евангелия са 
писани не по-рано от II век (даже най-вероятно 
III век), т.е. дълго след смъртта на тези, на кои-
то е преписвано тяхното авторство. Освен това 

са писани не на гръцки, а на коптски език, който 
тези предполагаеми автори не са владеели. Още 
повече самите апокрифни евангелия съдържат 
идеи, които се появяват по-късно (след новоза-
ветната епоха), а именно – в периода на гности-
цизма. Ако информацията в самите апокриф-
ни евангелия бъде сравнена с информацията 
от оригиналните четири Евангелия, ще видим, 
че в апокрифните няма ни най-малка следа от 
наблюдения на очевидци – почти отсъстват гео-
графски наименования, описания на демограф-
ски особености, местни традиции и празни-
ци, имена на растения, все неща, които изобил-
стват в оригиналните четири Евангелия. Освен 
това и самите апокрифни евангелия се различа-
ват като духовност спрямо всяка една от 27-те 
новозаветни книги, различават се по духовност 
и от ученията на първите приемници на хрис-
тиянската църква, за които свидетелстват писа-
нията на църковните отци и апостолските мъже. 
Четирите канонични Евангелия са били при-
ети от всички (при това автономни) църкви по 
лицето на Римската империя, докато обсегът на 
популярност на гностичните евангелия от Наг 
Хамади е бил силно ограничен в географско и 
дори в етническо отношение. Истината е, че не 
апокрифните евангелия са предизвикателство за 
четирите канонични Евангелия, а точно обра-
тното – каноничните Евангелия предизвикват 
апокрифните евангелия и с тях всички последо-
ватели на конспиративни теории.

Когато говорим за Библията, можем да бъдем 
напълно сигурни в нейната цялостност и завър-
шеност. Библейският текст е все така достове-
рен и достоен за доверие, какъвто е бил винаги 
през вековете. Не хората предизвикват Библията 
със своите съмнения и теории, а Библията е 
тази, която предизвиква съмненията и човеш-
ките теории. Няма друга книга, която да е била 
подлагана на толкова ожесточена критика от 
най-различни страни, и не само да е оцелява-
ла, но и след всяко подобно предизвикателство 
да е излизала все по-силна и побеждаваща. И 
именно такова е Божието слово! Божието слово 
не може да бъде победено от човешка мъдрост. 
Човешката мъдрост винаги е обречена да губи 
битката с Божията мъдрост, чийто единствен и 
непогрешим носител е Библията.
Нека Бог ни помага да бъдем винаги от пра-

вилната страна!                                                   ◙

от Георги БОеВ

ПРеДИЗВИКАТелСТВОТО 
НА БИБлИяТА
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Приятелите на Йов му казват, че Бог го наказва, 
защото той се смята за праведен. Казват му, че в 
него има гордост, която строго заклеймяват: „Той 
бива наказван с болка в леглото си. Да! С непрес-
танни болки в костите си (...) за да извади гордост-
та от човека“ (Йов 33:19,17). И категорично заявя-
ват: „Бог не отговаря поради гордостта на нечести-
вия“ (Йов 35:12). Обвиняват го още в надменност и 
празнословие и дори в това, че „към греха си при-
бавя и бунтовничество против Бога“ (34:37).

Истина е, че Бог не обича гордостта, че наказва 
горделивите, за да ги смири, че гордостта е преч-
ка за общение с Бога, че Бог не „чува“ молитви-
те на горделивите. Но верни ли са тези обвинения 

срещу Йов? Не. Сам Бог го нарича „Човек непоро-
чен и правдив, който се бои от Бога и се отдалеча-
ва от злото“ (1:8, 2:3). След като го сполетяват тол-
кова беди и той губи всичкото си богатство, слуги, 
деца, Йов не само че не роптае, но благославя Бога 
– „Да бъде благословено Господнето име“ (1:21). 
След което Бог казва за него: „Още държи правди-
востта си, при все че ти (сатана) ме подбуди против 
него, да го погубя без причина“ (Йов 2:3).

Това, че Йов оспорва думите на приятелите си, не 
е гордост. Това е неговата защита срещу поредица-
та от несправедливи обвинения, които му отпра-
вят: че е лишил голите от дрехите им, че не е напо-
ил жадния, че не е нахранил гладния, че е отпратил 
вдовицата и сирачето и пр. Цялата 22 глава на кни-
гата Йов е изпълнена с обвинения. Дори му вменя-
ват атеизъм и беззаконие.

Именно тази несправедливост предизвиква 
отговора на Йов. За да се защити, той изрежда 
всичко, което е правил. Това, че изтъква факти, 
за да отхвърли неоснователните обвинения, не 
значи, че се е възгордял. Наистина изреждане-
то на деянията му звучи като самохвалство, но 
Йов съзнава своето недостойнство да разиск-
ва с Бога – „На Когото и праведен, ако бях, не 
можех да отговоря, а щях да помоля за милост 
от Съдията си (...) Даже ако бях праведен, биха 
ме осъдили собствените ми уста“ (Йов 9:15,20). 
Със смирение Йов се обръща към Бога, като 
казва: „Ако съм нечестив, горко ми! И ако съм 
праведен, пак няма да вдигна главата си. Пълен 
съм с позор; но Ти гледай скръбта ми“ (10:15).

Подобен пример имаме с апостол Павел в Деяния 
11:18-33. Той казва: „…ще се похваля и аз“ и 
описва редица тежки страдания, които е поне-
съл заради Христа. А в 12 глава на Деяния каз-
ва: „Принуден съм да се хваля“ и изрежда свои-
те видения и откровения. Това не е самохвалство, 
нито възгордяване – апостолът само отговоря на 
някои несправедливи обвинения, отправени сре-
щу него. За нас записаното от него свидетелство е 
много добър пример и голямо насърчение.

Макар да не разбира защо го сполетяват бед-
ствията, Йов не роптае против Бога. Той смирено 
приема Божията воля, като казва: „Мъдро сърце 
и мощна сила има Бог; кой, като е упорствал про-
тив Него, е благоденствал?“ (Йов 9:4). А колко 
смирение и доверие в Бога имат думите му „дори 
да ме убива Той, аз на Него се надявам“ (13:15)!

Приятелите на Йов твърдят, че Бог „не чува“ 
молитвите му, защото се е възгордял. Не 
постъпваме ли и ние така, когато Бог изпитва 
някой наш брат или сестра? Ние виждаме ли, 
че както Йов в тези изпитания той или тя има 
нужда от съчувствие и състрадание?

С колко болка Йов моли своите приятели: „…
смилете се над мене, смилете се над мене вие, 
приятели мои, защото ръката Божия се допря 
до мене“ (19:21). Но вместо това те се стара-
ят да го изкарат виновен за грехове, които не 
е извършил, и настояват да „отдалечи беззако-
нието от шатъра си“ (22:23).

Нека да не бъдем надменни като приятелите 
на Йов. По-добре е винаги да съчувстваме и да 
се молим за тези, в живота на които Бог допус-
ка страдания.

Нека също така да не забравяме, че гордостта 
не е единственият грях, поради който Бог може 
да „не чува“ молитвите на своите чада.              ◙

Бог не отговаря поради 
гордостта на нечестивия

от Цвете КулИЧеВА

кога бог не чува молитви

Търпението на Йов. Рисунка на Жерард Сегърс. (Илюстрация: www.imagesbible.com). 

Първата неделя на декември спо-
ред нашия християнски календар е 
денят на Библията. Ние, евангелски-
те християни, приемаме авторитета 
на Библията като основен и неповто-
рим за нашата вяра. В нашето сим-
вол верую е записано: „Вярвам, че 
Светите писания на Стария и Новия 
завет са боговдъхновено открове-
ние на Божията воля към човеците 
и са съвършени правила за вярата и 
богоугодния живот“. Ние вярваме в 
това, че Библията е Божието слово и 
като такова е наш учител и настав-
ник за вярата и живота ни. Тя има 
единствен и неповторим авторитет 
за нас. Всеки вярващ има пряк дос-
тъп до Библията и привилегията, 
ръководен от Святия Дух, да я тъл-
кува и прилага с най-голяма отго-
ворност в живота си. Такова е схва-
щането за Библията още от епохата 

на ранната Църква, 
защитено и от деяте-
лите на Реформацията 
и основателите на 
протестантството.

Сама по себе си 
Библията е една непов-
торима книга. Тя гово-
ри за Един уникален 

Бог, Който няма равен на Себе Си. Тъй 
като от своите страници Библията 
говори по неоспорим начин за Бога 
и Неговото величие, ние можем да 
кажем със сигурност, че тя е „писана“ 
от самия Бог. Няма на света човек, 
който да може сам да създаде нещо 
подобно на Библията. Не можете да 
четете Писанието, без да се изправи-
те пред величието на Бога, Който изя-
вява и разкрива сам Себе Си.

Библията е неповторима и в това, 
че, от една страна, говори истинно, 
искрено и правдиво. От друга, когато 
разгърнете страниците на Библията, 
осъзнавате, че сте се изправили пред 
едни вечни и върховни тайнства. 
Трябва да признаем, че пред лицето 
на Писанието философиите на хора-
та и дори най-възвишените прозре-
ния на най-великите поети бледнеят 
по своята незначителност.

Библията изтъква с целия си авто-
ритет съвършенството на учения-
та и наставленията, за които пише. 
В нея можете да намерите учения, 
които се извисяват като Еверест 
сред един покварен и грешен свят. 
В нея има напълно съвършени и 
нравствени напътствия.

Начинът на изразяване на Библи-
ята е дълбок, прост, кратък и ясен. 
Това я прави абсолютно уникална. 
В най-добрия случай ние, хората 
сме доста многословни, а някои от 
нас и повече от други. Поразително 
е да се види как в Библията се 
обрисува една сцена или се гово-
ри за важна доктрина толкова ясно 
и с такъв обикновен език. В нея 
са побрани отговорите на всички 
въпроси, които човек може някога 
да си зададе. Това не може да бъде 
човешко изобретение.

Библията има силата да вълнува 
сърцата на грешните хора с вестта 
на посланието, което проповядва. 

Много често това Слово е попада-
ло в ръцете на хора, които са няма-
ли и най-малка представа за Бога, 
или пък са го хулили в живота си, 
и следствие на срещата на греш-
ника с Библията са били довежда-
ни до вяра в Бога чрез познаването 
на Господ Исус Христос. Библията 
има огромна сила. Тя е Божията 
сила за спасение.

Библията има силата да устои на 
времето и на хилядите си проти-
вници. Много хора казват, че ние 
трябва да направим разбираемо 
Евангелието за другите днес, но 
истината е, че то е било напра-
вено разбираемо още с напис-
ването на самата Библия. Това е 
една книга, която е била напада-
на неведнъж и въпреки това про-
дължава и днес пътя си до човеш-
кото сърце.

ТЯ, БИБЛИЯТА

Следва на 8 стр. .

от п-р Станислав АлеКСИеВ

ГЛАсъТ нА
 АмвонА
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Д-р Риджуей, заедно с твоето 
семейство живееш в България 
вече доста години. Спомняш ли 
си как се чувствахте, когато 
пристигнахте? Кога беше това?

Пристигнахме в България с трима-
та ни синове към полунощ на 10 юни 
1994 г. с много багаж и само бегла 
представа какво ни престои. Но зна-
ехме, че Бог ни е призовал тук и 
определя пътищата ни. 

Старото летище не ни направи хуба-
во впечатление. Посрещнаха ни Тео 
Ангелов, Крис Ангелов и тогавашни-
ят пастор на Международната бап-
тистка църква Джеймз Дюк. Заведоха 
ни в един блок, но асансьорът беше с 
изгоряла крушка и побираше само по 
двама души или един човек с куфар. 
Представи си колко време ни трябва-
ше да се качим всички заедно багажа 
до девети етаж! 

Апартаментът имаше две спални, но 
само четири легла. Затова през пър-
вите три месеца един от синовете 
ни трябваше да спи на пода. Броени 
дни след нанасянето ни спряха тока, 
понеже сметката не била плащана 
от няколко месеца. Благодарение на 
съсед, който говореше малко англий-
ски, обиколихме три различни офи-
са да платим сметката и глобата и да 
подадем молба да ни пуснат тока. 

Излишно да се каже, че се чудихме 
на коя планета сме кацнали! Добре 
че имахме много топло посреща-
не, когато дойдохме на службата на 
баптистката църква! Винаги сме се 
чувствали добре приети от всички – 
и стари, и млади.

Как се промени България пред 
очите ти през тези години?

Има толкова много промени в 
България оттогава. Очевидни са по-
съвременните сгради, магазини, пъти-
ща. Усещам дълбока промяна при 
отношението на продавачите. Преди 
години се налагаше да чакам служи-
теля да си допуши цигарата и най-
после да вдигне поглед: „Кажи!“ 

Сега е коренно различно. Хората 
са далеч по-учтиви и възпитани. 
Шофьорите са много по-внимател-
ни към пешеходци. Поне в София 
имаме надеждни комунални услу-
ги. По селата и по-малките градове 
в България обаче положението е все 
още доста тежко. Хората често живе-
ят с много неудобства и без подкре-
па. Общините са бедни. 

Но едно нещо не се е променило въоб-
ще. Българите все още нямат надежда 
в живота си. Виждам го по лицата на 
хората, чакащи градски транспорт – 
потиснати, притеснени. Виждам го в 

отношенията помежду им – избухват 
и се нагрубяват за незначителни неща. 
Хората няма накъде да се обърнат за 
смисъл и подкрепа в живота. Не тър-
сят Бога, а се опитват да Го заместват 
чрез удоволствия, пороци и т.н.

Ти имаш докторска степен по 
музика. Разкажи с няколко думи 
за твоето следване в универ-
ситета. Какво в музиката те 
мотивира да се посветиш на 
тази област?

В гимназията имах привилегия да 
уча пиано при университетски пре-
подавател по музика около сто кило-
метра от моя роден град. Майка ми 
ме караше там всяка седмица и пре-
карах много време да свиря. Свирех 
на орган в църква, пеех в хора. Така 
музиката и църквата ме привличаха и 
реших да следвам музика. 

Завърших като бакалавър и магис-
тратура по пиано от Университета 
„Нортуестърн“ до Чикаго. Учех и немски 
език, класическо пеене и диригентство. 

След време спечелих стипендия 
да следвам една година в Мюнхен, 
където заедно с Джуди служихме в 
Международната баптистка църква. 
На следващата година приех офер-
та да преподавам в Университета 
„Карсън-Нюмън“, щата Тенеси. Там 
останах осемнадесет години, преди 
да дойдем в България. 

Междувременно завърших докторат 
по пиано към Университета „Джонс 
Хопкинс“ в град Балтимор. Но през 
всички тези години служех в различ-
ни църкви като водач на хваление-
то и диригент на църковни хорове. 
Трябва да кажа, че изпитвам огромно 
удоволствие да изпълнявам музика, 
но сега удовлетворението е още по-
голямо, понеже служа на Бога чрез 
талантите, които ми е дал. 

Кое според теб е най-ценно-
то качество на християнската 
музика в сравнение със светска-
та музика? И възможно ли е да се 
направи ясна разделителна линия 
между двете?

Такава „ясна разделителна линия“ не 
може да се направи! Християнската 
музика има предимството, че е насо-
чена към Господа. Тя е хваление пред 
Него именно поради текстове, съче-
тани със самата мелодия. Но дори и 
музиката без текст може да ни насоч-
ва към Господа. 

Повече от великите композитори 
от миналите векове са посвещавали 
живота си и кариерата си на Господа 
и на църквата. Мисля за Й. С. Бах, Ф. 
Й. Хайдн, Вивалди. Те са композира-
ли пиеси както за църквата, така и за 
светски цели. Едва може да посочим 
конкретни стилистични разлики меж-
ду църковната и светската им музика. 

Но интересното е, че след всяка 
своя композиция – светска или свя-
та – тези трима автори са написва-
ли фразата Solo Deo Gloria, „Само на 
Бога да бъде славата!“ Всяко изку-
ство може да насочва хората към 
Бога, ала музиката има най-съвър-
шената способност да засяга и ума, и 
тялото, и душата.

Преди време ти участваше в 
екипи за събиране и оформяне 
на сборници с евангелски песни 
съответно към СЕБЦ и към ОЕЦ. 
Има ли нужда от нови подобни 
песнарки у нас?

Репертоарът на църковните песни е 
в постоянно развитие. През ХХ век 
започна прилив на нови християнски 

песни, особено под влиянието на 
съвременен стил рок музика. Много 
от тези песни, като и много такива от 
предишни поколения, обаче остават 
популярни само няколко седмици или 
месеци, а после се изоставят. 

Освен това при много съвремен-
ни църковни песни виждам липса на 
качествени текстове. От началото на 
Реформацията големите текстописци 
са докосвали дълбините на вярата, 
писали са за всеки аспект на богосло-
вието и на християнския живот. Тези 
характеристики просто ги няма при 
деветдесет на сто от по-съвременни-
те хвалебни песни. Трябва да мислим 
много сериозно по този въпрос. 

Да, има остарели песни и стило-
ве, но не е добре да изхвърлим всич-
ките! Когато подбирахме песни за 
песнарката на СЕБЦ, се опитахме 
да включим както химни, които се 
използват в църквите, така и качест-
вени нови песни, които ни се струва-
ше, че ще се пеят с години. Не беше 
лесно, но мисля, че успяхме. 

Редица църкви днес изоста-
вят песните от предишни време-
на, въпреки че много хора все още 
ги обичат и ги предпочитат. На дос-
та места песнарка вече не се използ-
ва, а текстовете се прожектират на 
екран. Проблемът тук е за онези вяр-
ващи, които не познават мелодията. 
Ако умеят да разчитат нотите, те ще 
могат да се ориентират в музиката с 
помощта на песнарката. Затова бих 
казал, че има нужда от нови песнар-
ки, но се питам дали ще се използват. 

Трудно ли се съчиняват хвалеб-
ни химни? Какъв съвет би дал 
на тези, които биха искали да 
пишат?

Не е никак трудно. Вземаш някоя 
проста мелодия от телевизионна 
реклама или от популярна песен (ала 
с не повече от три акорда!). После 
съчиняваш кратък текст с много пов-
торения като например: „Обичам Те. 
Искам да бъда до Тебе. Ти си свят, Ти 
си с мен завинаги.“ Цитираш един ред 
от Велики Боже или О, чудна благодат 
– и ето, нова хвалебна песен! 

Сериозно обаче, това си е трудна 
задача, ако искаш да създадеш нещо 
качествено. Ето няколко препоръки. 
Първо, моли се на Бога за вдъхнове-
ние. Второ, помни, че текстът е по-
важен от мелодията. Избери хубаво 

Текстът е по-важен от мелодията
Д-р Пол Риджуей служи като мисионер в България от месец юни 1994 г. 

През тези двайсет и две години чрез семейната им фондация „Риджуейс-
България“ са организирали 11 концерта с хор и оркестър под егидата на 
Обединени евангелски църкви. Изнасял е и редица концерти по пиано. 

Със съпругата си Джуди са женени повече от 43 години. Имат трима 
синове. Най-големият Андру живее във Вашингтон заедно със съпру-
гата си Христина и техния син Виктор. Средният Захари живее в град 
Сан Антонио, щата Тексас. А най-малкият Антъни е в Литъл Рок, щата 
Арканзас. Джуди Риджуей ръководи активно дългогодишно служение 
сред деца и младежи, лишени от родителска грижа. (В отделно интер-
вю планираме да представим и дейността на фондация „Българско 
дете“, под чиято егида е това служение.) 

През последните месеци Пол е активно ангажиран с мъжки квартет, 
който изнася отделни концерти и е готов да посещава различни църк-
ви. Скоро планира да започне работа по следващия голям хоров кон-
церт, който ще е посветен на 500 години от началото на Реформацията. 

Въпросите зададе: Влади РАЙЧИНОВ.

(Снимка: Влади Райчинов; архив от декември 2011 г.)



Адрес от Старозагорските Госпо-
жи до Високопочитаемата и Благо-
роднейшата  Лейди Странгфорд.

Госпожо! 
След като дръзваме да принесем най-

покорно дълбоките си почитания и 
сърдечните си поздравления към Вас, 
изразяваме Ви, чрез настоящото благо-
дарността си и признателността си към 
Високата Ваша личност, за големите 
и отличните заслуги, що направихте и 
правите за пострадавшите наши братя и 
сестри в отечеството ни. Злочестината, 
която последва народа ни, а най-вече 
сънародниците ни в Пловдивско е за 
неописване. Сами видяхте и чухте пла-
ча и риданието на хиляди окаяни чело-
вечески същества. 

Високопочитаема и Благороднейша 
Госпожо! Хиляди български сър-
ца и хиляди български души славят и 
ще славят името Ви въ-веки, за гдето 
милостиво погледнахте на пострадав-
шите ни братя и сестри, като се трудите 
да нахраните гладните, да напоите жад-
ните, да облечете голите, да подкрепите 
немощните, да изцерите болните и да 
утешите печалните и тъжещите. 

Уверяваме Ви, Високопочитаема и 
Благороднейша Госпожо, че Вашето 
име ще остане със златни букви напи-
сано в историята на Благодетелите на 
Българския наш беден народ; - а най-вече 
като делата ви проповядват, че Вие носи-
те чисто християнско сърце и истинно-
християнска душа, с които красите бла-
городната Ваша личност, която въ-веки 
веков  ще се благославя с най-голямо 
уважение от потомството на народа ни. 

Същевременно чрез Вас поздравява-
ме и благодарим на всички благород-
ни Англичанки и на Единбургските 
Госпожи, които показаха състрадание 
към злочестината на нашите братя и 
сестри, като се притекоха да принесат 
морално и материално помощите си.

И тъй като възнасяме молитви към 
Създателя за дълголетието Ви, оставаме 
Ваши: Верни и покорни.

(В оригиналната публикация след-
ват подписите на Старозагорските 
госпожи.)

1876, Декември 28
Стара Загора
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от архива на зорница

Паметникът на виконтеса лейди Емили Странгфорд (1826-1887) в гр. Батак. 
Снимка: Исторически музей – гр. Батак.

По случай 140 години вестник „Зорница“ редакцията препечатва избрани материали  от 
края на XIX и първата половина на ХХ век. Писмото до лейди Странгфорд е публикувано 
на последната страница на в-к Зорница от четвъртък, 13 януари 1877 г. Публикуваното 

тук копие е с адаптиран текст.

стихотворение или ако искаш да напишеш текста, 
потърси в Божието слово подходящ стих или бого-
словска тема. После напиши оригинален и качест-
вен текст с редовен ритъм и поне се опитай да 
използваш рима. 

След това идва моментът да съчиниш подходя-
ща мелодия. Тя следва да има разбираем ритъм без 
много сложности, да има естествен ход нагоре и 
надолу, за да може да се пее лесно. 

И през цялото време не забравяй, че пишеш за 
Божията слава, а не за твоята. 

На 4 декември проведохте поредния 
Рождествен концерт под егидата на 
Фондация „Риджуейс-България“ и ОЕЦ. 
Разкажи малко за подготовката и трудно-
стите, които съпътстват организирането 
на подобно събитие.

Радваме се много, че Бог ни помогна да изне-
сем този концерт за Негова слава! Без помощта на 
много хора нямаше как да стане. 

Започвам с репертоара. В началото търсим 
аранжименти на добре познати химни и преце-
няваме текстовете и трудностите за хористите. 
Представям предложенията пред нашата комисия 
и заедно решаваме кои да влизат в програмата. 

Някои песни ги няма на български език и се нала-
га да бъдат преведени. Аз превеждам някои, а дру-
ги приемам от Теодор Ангелов, Влади Райчинов, 
Благовест Николов и даже от самите хористи. 

После подготвям нотите на компютърна про-
грама. Заедно с Джуди записваме отделните пар-
тии (тя – сопран и алт; аз – тенор и бас) с акомпа-
нимент от пиано. След това разпечатваме нотите 
и записите за хористи и пианисти и ги разпрос-
траняваме. Очакваме музиканти и хористи да си 
научат съответните части още преди да започнем 
репетициите, защото обикновено нямаме време. 

Разбира се, трябва да уреждаме зала и дата, 
но досега имаме чудесно съдействие от ръко-
водството на Софийска филхармония за Зала 
„България“. За рекламата размножаваме афиши 
и покани, но много по-ценна е помощта на сами-
те музиканти за разгласяването. 

Този декември имаше изключително мно-
го публика – дори и правостоящи! Според мен 
е важно посланието да бъде ясно разбираемо – 
особено за онези гости, които не са запознати с 
вярата в живия Бог. Затова подготвяме всички 
текстове за излъчване на екран. 

Колко концерта досега сте успели да орга-
низирате? Как успявате да съчетаете тол-
кова различни музиканти, хористи и соли-
сти? Откъде ги намирате?

Слава на Бога! От 2005 г. насам този концерт 
беше единайсетият. В началото сякаш беше по-
лесно, защото в евангелските църкви имаше пове-
че хорове. Сега са по-редки, но все още има голям 
интерес към хваление в такъв голям хор. Имаме 
хористи и инструменталисти, които вземат учас-
тие всяка година с ентусиазъм. 

Познавам повече от хористите лично. Обаждам 
им се или се разчитам на водачите на евангелски-
те църкви да насърчават хората да вземат участие. 

Повечето от солистите в нашия камерен хор са 
професионални музиканти. Много от инструмен-
талистите са професионалисти и свирят в голе-
ми оркестри или са студенти и ученици по музи-
ка. По-редовните ме запознават с нови музикан-
ти – дори и такива, които не участват в евангелска 
църква. Една година ми се обади пенсионирала се 
цигуларка, представи се и каза: „Чух, че ще пеете 
и свирите за Господа. Искам да се включа, ако ми 
позволите!“ О, да, има много такива!

Вече навлязохме в юбилейната 500-годиш-
нина от началото на Реформацията. Какво 
трябва да помним за традицията на общо-
то хвалебно пеене в евангелските църкви?

Мартин Лутер, Жан Калвин и много други 
реформатори са разбирали важността на музиката 
в църквата. Калвин казва: „Музиката е като фуния, 
през която най-лесно може да вливаш богосло-
вието и вярата.“ Те са насърчавали музиканти да 
измислят изцяло нови химни и духовни песни. За 
доста кратко време са успели да създадат голям и 
качествен репертоар от църковни песни. 

Ала за тях от най-голяма важност е бил смисълът 
на песните. Включвали са всеки аспект на свое-
то богословие, на църковния живот, на личния 
духовен живот. Съчинявали са песни за преклоне-
ние пред Господа, песни молитви, песни за лично 
посвещение, песни за насърчение при трудност и 
скръб, песни за определени сезони на църковна-
та година. 

Ценно е да помним тези герои в нашата христи-
янска история и да прилагаме същите принципи 
както в богослуженията ни, така и в личното ни 
време за поклонение. 

Разкажи историята на някой традиционен 
евангелски химн.

Текстът на една известна и любима християн-
ска песен е написан от Фани Кросби, авторка на 
над 6000 химни, останала незряща от дете. Всичко 
станало съвсем ненадейно. 

Фиби Кнап, която е съпруга на основателя на 
застрахователната компания „Метрополитън 
Лайф“ и приятелка на Фани Крозби, идва при 
нея един ден и казва, че й е дошло вдъхновение 
и е съчинила нова мелодия. Сяда на пианото и я 
изсвирва. През това време Фани Кросби пада на 
колене и започва да се моли. Фиби продължава да 
свири мелодията още няколко пъти, докато накрая 
Фани отваря очи и казва: „Тази мелодия ми казва: 
Blessed assurance – Jesus is mine!“ 

Така се заражда песента, която до ден днешен 
пеем на български език: Аз съм уверен – Исус е 
мой.  

Планирате ли музикални събития през 2017 
г. във връзка с отбелязването на 500 годи-
ни реформаторско дело? Вестник Зорница 
е готов да бъде медиен партньор за подоб-
ни събития. 

Да, разбира се! Вече разговаряме с редица музи-
канти и с ръководството на ОЕЦ за такъв концерт. 
Искаме подобаващо да отпразнуваме тази толкова 
важна за евангелски вярващи годишнина. 

След концерта на 4 декември п-р Румен Борджиев 
дойде на сцената да ме попита дали замисляме 
нещо за този важен исторически момент. После 
каза, че в ОЕЦ вече са обсъждали различни ини-
циативи. Сигурен съм, че всички сме готови да 
отделим време и сили за славата на Господа.       ◙ 

(Снимка: Влади Райчинов; архив от декември 2011 г.)



– О! – каза добрият Бог. – Струва ми се, че на 
моето небе има една звезда, която плаче!

И той повика своите ангели, които се притекоха 
и седнаха в кръг мирно около Него.

Ангелите се спогледаха в недоумение.
– Вървете – им каза добрият Бог. – Търсете нався-

къде и намерете измежду звездите ми тази, която 
не е доволна да живее на голямото синьо небе.

Фррр! Ангелите отлетяха към четирите краи-
ща на небето. Те претърсиха навсякъде, спира-
ха пред всяка звезда, пред златните, пред сре-
бърните, пред тези, които блещукат слабо като 
малки лампички, и пред тези, които мигат, като 
че ли ги болят очите.

Те питаха всяка:
– Ти ли плачеш?
Но всички отговаряха:
– Аз? Да плача? Никога! Никой на голямото 

синьо небе не е толкова щастлив, колкото съм аз!
Най-сетне един от тях откри една съвсем малка 

звездица, която бе убягнала на всички търсения. 
И като се доближи до нея, видя, че по бузата й се 
търкаля едра златна сълза.

– Ти ли плачеш, малка звездице? – я попита той.
– Да, красиво ангелче.
– Не си ли щастлива на синьото небе?
– Щастлива съм, красиво ангелче.
– Тогава защо плачеш?
– Бих искала да бъда по-голяма – въздъхна 

звездата. И по бузата ѝ се търкулна още една 
златна звезда.

– Защо пък искаш да бъдеш голяма? Завиждаш 
ли на съседките си? 

– О, не, красиво ангелче!
– Тогава защо?
– Ето що – каза звездата. – На земята има едно 

малко момченце, което е болно и от дълго време е 
на легло. Понеже то е много бедно, живее в една 
грозна тъмна стая, прозорецът е толкова тесен, че то 
може да вижда само една малко парче небе. В това 

парче небе, хубаво ангелче, няма нито една звезда, 
а аз знам, че то много иска да види звезда. Аз се 
чувствам добре тук, само че съм много малка и то 
не може да ме вижда... – и звездата заплака отново.

– О, небеса! – извика ангелът. – Това е съвсем 
друго нещо. Чакай, аз ще се върна веднага. 

И отлетя бързо при добрия Бог. Когато му разка-
за историята, добрият Бог каза:

– Иди при звездата и ѝ кажи, че отсега нататък 

тя ще бъде най-голямата и най-бляскавата звезда 
на цялото ми небе.

… И тази вечер малкото болно момченце, като 
гледаше тъжно през прозореца, видя как на небе-
то изведнъж заблестя една непозната звезда - 
прекрасна, светла, която като че ли го гледаше 
като едно красиво златно око.

– Мамо, – извика то – о, мамо! Една нова звез-
да, само за мен…                                                     ◙
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Църквата е изградена на основа-
та на апостолите и пророците (т. е. 
на Стария завет (пророците) и на 
Новия завет (апостолите). Затова 
ние трябва да отхвърляме всич-
ко, което претендира да бъде ново 
откровение, всяка добавка към уче-
нието на Библията. Необходимо 
е да отстояваме убеждението, че 
всяко учение, всяка истина, вся-
ка доктрина трябва да бъде изпит-
вана в светлината на Свещеното 
писание. Ние можем да живеем, 
да вярваме и да градим живота си 
само на този единствено и сигурно 
доказал се факт.

В нашия живот приемаме или биб-
лейския авторитет, или авторите-
та на съвременния свят, на човеш-
ките противоречиви разбирания за 
истинност, на човешките опити за 
установяване на справедливост и 
морал. Възможно е или едното, или 
другото. Защото двете не са съв-
местими по никакъв начин.

Ако се обърнем към Библията, 
ще срещнем не само неповтори-
мостта на Свещеното писание, но 
ще открием и Светлината на све-
та – Господ Исус Христос – сама-
та ИСТИНА.

Господ казва на църквата: „Небето 
и земята ще преминат, но Моите 
думи няма да преминат“. Това е 
Словото, което пребъдва във вре-
мето; това е Словото, което побе-
ди дори и смъртта; това е Словото, 
което ще ни срещне и във вечност-
та. Защото самият Божий Син каз-
ва във Йоан 12:47,48: „И ако чуе 
някой думите Ми и не ги пази, Аз 
не го съдя. Защото не дойдох да 
съдя света. Който Ме отхвърля и 
не приема думите ми, има що да го 
съди. Словото, което говорих, то 
ще го съди в последния ден“.       ◙

ТЯ, БИБЛИЯТААБОНАмеНТНА КАмПАНИя 

Скъпи читатели, 
В редакцията сме изключително благодарни за подкрепата, 

която ни оказвате през изминалата година! С ваша помощ всеки 
месец се разпространяват повече от хиляда копия от вестника. 
Вашето доверие е особено значим знак за нас. Оценяваме го!  

През 2016 година „Зорница“ отбеляза 140 години от излизането 
на онзи паметен първи брой през януари 1876 г. Посрещнахме 
юбилея с научна конференция, с обогатено съдържание, с увеличен 
брой страници, с красив цветен брой за Възкресение Христово. 

Започнахме страница в Интернет (zornitsa.bg) и във Фейсбук 
(facebook.com/vestnikzornitsa). Успоредно с присъствието онлайн 
за нас приоритет остава хартиеното издание. Посветени сме  
да го обогатяваме и занапред.  

Абонаментна кампания за 2017 г. не е приключила – през 
декември е валидна възможността за групови абонаменти в 
редакцията (пакетно над 10 броя). За да абонирате църквата си 
или група колеги в офиса, пишете ни:  

Вестник ЗОРНИЦА
ул. Осогово 86, София 1303

vestnik.zornitsa@gmail.com

ВНИМАНИЕ: ДВА БРОЯ БЕЗПЛАТНО! 
Цената за един годишен абонамент през 2017 г. вече е 5 лева 

(при цена на отделния брой 50 стотинки). Това означава, че ако 
се абонирате за цялата година, два броя от вестника ще бъдат  
безплатни за вас! 

Помогнете ни „Зорница“ да продължава да свети в духовния мрак. 
Бъдете съработник на евангелското послание. 

Препоръчайте „Зорница“ на ваши близки и приятели! 
Абонирайте някого за 2017 г.! Увеличете груповия ви абонамент! 
Разчитаме на вашата духовна и материална подкрепа. 

РОЖДеСТВеНА ПРИКАЗКА
Предадена от Цвете КулИЧеВА*

* Това детско разказче е отпечатано в брой трети на в. Зорница през 1948 г. Нека и ние си 
спомним, че Бог изпрати за всеки от нас една специална звезда. Тя беше обещана още чрез 
пророк Валаам: „Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израил“ (Числа 24:17). 
Исус Христос е тази звезда.  Тя е символ на неговата слава, а скиптърът е символ на неговата 
сила и власт. Апостол Петър я нарича „зорница, която грее в сърцата ни.” (II Петър 1:9). А сам 
Исус свидетелства за себе си: „Аз съм светлата утринна звезда” (Откр. 22:16). На Рождество 
Христово нека се поклоним на тази звезда и на нея да принесем в дар сърцата и живота си. 

Цвете Куличева

Следва от 5 стр. .

от п-р Станислав АлеКСИеВ


