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Не сте приели  
дух на робство, 

та да живеете в страх,
а сте приели

дух на осиновение, 
чрез който и викаме: 

„Авва, Отче!“
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На 25 май 2016 г. Музеят за 
история на София беше дома-
кин на честването на 140 годиш-
нина на вестник „Зорница”. 
Организатори на събитието бяха 
Българско евангелско друже-
ство (БЕД) и Първа Евангелска 
съборна църква в София.

Тържеството беше открито с 
приветствия от директора на 
Музея за история на София д-р 
Надежда Кирова-Йовчева и от 
члена на Управителния съвет на 
БЕД п-р Даниел Топалски. 

Доц. д-р Тодор Велчев прочете 
впечатления от името на проф. 
Бистра Николова (която бе въз-
препятствана да присъства) от 

това, как вестник „Зорница” е 
бил отразяван през погледа на 
някои изследователи. При цяло-
то многообразие на морално-
етични и общообразователни 
теми вестникът винаги е поста-
вял на фокус личността на Исус 
Христос и вярата в Него.

Съпругата на пастир Христо 
Куличев (също възпрепятстван 
да присъства) Цвете Куличева 
пред стави неговата всеотдай-
ност за възстановяването на 
из данието преди и след 1990 г. 
и за защитата на каузата на вест-
ника да казва истината.

Нима има някакво изкуство в забравя-
нето? Разбираме изкуство в помненето. 
Паметта е голяма и рядка дарба. Има 
хора с удивителна памет. При едно про-
читане на даден пасаж или даден разказ 
те могат след това да ги възпроизведат 
дума по дума. 

Има системи за усилване на паметта. 
И все пак забравянето може да не е сла-

бост. То може да е благословено изкуство. 
Има неща, които трябва да не забра-

вяме. Да не забравяме Бога и словата 
Му. Да не забравяме благодеянията Му. 
Да не забравяме съботния ден – ден за 
почивка, отмора и за физическо и духов-
но съвземане и укрепване. 

Християните често пъти говорят 
за Църквата като за „Божия“ (I Кор. 
10:32; Гал. 1:13; I Тим. 3:5) и я нари-
чат „тяло Христово“ (I Кор. 12:27; 
Ефес. 4:12). Но сякаш доста по-ряд-
ко мислят за нея като за Църква на 
Светия Дух. Това е странно, имайки 
предвид колко силно е това ударение 
в Новия завет. 

Разбира се, всички 
знаем, че именно 
Светият Дух съз-
дава новозавет-
ната Църква на 
Петдесетница, 
изпълнявайки 
древното пророчество на Йоил (вж. 
Йоил 2 гл.). Може би знаем и че това 
се явява преобръщане на разделение-
то при Вавилон. Петдесятното обще-
ние, надскачащо езиковата барие-
ра, нагледно показва ново то дело на 
Бога, обединяващо хора, които са 
били напълно чужди едни на други. 
Но тук има още много, което трябва 
да се каже. 

Целият Нов завет поставя сил-
но ударение върху невъзможност-
та Църквата да съществува или да 
функционира като Божия Църква и 
като Христово тяло без непрестан-
ното действие на Светия Дух в нея. 

 
Участие в ДУха

В Римляни 8 глава (новозаветният 
пасаж, където се говори най-много за 
Светия Дух) ап. Павел е категоричен, 

че никой не може да носи името 
християнин, ако няма Духа: „Ако 
някой няма Христовия Дух, той не е 
Негов“ (Рим. 8:10). По-нататък той 
развива тази идея: „Благодатта на 
Господ Исус Христос, любовта на 
Бога и общението на Светия Дух да 
бъде с всички вас“ (II Кор. 13:14). 

Думата „общение“ (koinonia) тук 
всъщност не е съвсем точен превод. 
По-удачно би било да преведем тази 
фраза „участието в Светия Дух“. 
Джеймс Дън пише: „Това означава, 
че той няма предвид някаква физи-
ческа единица като църковна общ-
ност, а субективното преживява-
не на Духа като нещо, което всич-
ки споделят, в което всички участват 
взаимно. Тогава представата за оно-
ва, което събира и държи заедно 
вярващите, за Павел не е просто 
членството в общността, а общото 
преживяване в Духа.“1 

Именно това доказателство за общо-
то „участие в Духа“ прави възмож-
но самаряните (Деян. 8 гл.), а след 
това и езичниците (Деян. 10-11 гл.) 
да бъдат приети за равностойни чле-
нове на Църквата, без да се налага да 

стават евреи. То дава и увереност на 
Павел да защитава безкомпромисно 
Благовестието срещу юдаизаторите в 
Галатия (Гал. 3:2,14). 

тяло, храм, charisma
В I Коринтяни 12:13 тази мисъл се 

обобщава: „Ние всички, било юдеи 
или гърци, било 
роби или свобод-
ни, се кръстихме в 
един Дух да със-
тавляваме едно 
тяло. И всички 
от един Дух се 
напоихме.“ 

Именно Светият Дух прави все-
ки един вярващ част от тялото на 
Христос, Църквата. Ап. Павел опис-
ва това с толкова спорния днес израз 
„кръщение в Духа“. 

След като обрисува създаването и 
сплотяването на Църквата по този 
начин, Новият завет веднага добавя 
нов образ. Духът създава Църквата 
подобно на строител, градящ храм, 
в който да живее. Когато в тексто-
ве като I Коринтяни 3:16-17 Павел 
нарича нашето тяло „храм на Светия 
Дух“, християните често тълкуват 
твърдението по отношение на отдел-
ния вярващ. Контекстът обаче ясно 
показва, че всъщност апостолът има 
предвид Църквата като цяло (вж. 
още I Кор. 3:9; I Пет. 2:5).

140 години в. „Зорница“

Изкуството 
да забравяме

Кутсузлии и късметлии
Под наслов „Истории за щастието” 

в последния ден на май национал-
ната телевизия излъчи репортаж за 
64-годишния Петър Петров от Ямбол, 
който за последните три години наме-
рил цели 1001 четирилистни детели-
ни. Първоначално си записвал дата-
та на всяка следваща. Но после ста-
нали твърде много. Когато стигнал до 
777 бройки, спрял да ги бере. Решил 
да насочва други хора, за да сподели 
малко от щастието си. 

Гледам новините по БНТ и се питам. 
Какво значи да си късметлия? 

Някъде по същото време се заслуш-
вам в добре позната песен от Пол 
Макартни: „Ще ти трябвам ли още, 
ще ме храниш ли още, когато стана 
на 64 г.?” Лирическият герой споде-
ля опасения, че ако доживее до въз-
растта на Петър Петров, щастието ще 
спре да му се усмихва. 

Припявам си с бийтълсите и се чудя. 
Какво значи да си кутсузлия? 

На шега или на сериозно, на маса 
или на кафе днес в разговорите ни 
често изниква темата за късмета. Ту 
се оплакваме със законите на Мърфи, 
ту с черни котки, ту пък с каръшки 
съв падения. 

В Писанието обаче виждам други 
насоки за удачния живот. Преди веко-
ве пророк Еремия възкликва: 

„Благословен да бъде онзи човек, 
който се уповава на Господа и чиято 
надежда е Господ. Ще бъде като дър-
во, засадено при вода“ (17:7-8, НП). 

Стойностният живот явно се със-
тои не в четирилистните детелини, а 
във вкорененото доверие в личност-
та на Създателя. Самият Исус посоч-
ва, че причината да дойде е за да има-
ме пълноценен живот (Йоан 10:10). 
Още в програмното си изявление Той 
въвежда нови представи за същината 
на щастието (Мат. 5:3-12). Блажени са 
низшите и нещастните, милостивите 
и миротворците, кротките и чистите, 
гладните и гонените за правдата. 

Американската Декларация за неза-
висимост включва стремежа към 
щастие сред неотменимите права на 
човека. „Най-голямото щастие е да 
бъдеш обичан”, пише Юго. На свой 
ред Хорхе Букай казва, че човек има 
не правото, а задължението да бъде 
щастлив. 

Всичко това е хубаво. Но без Твореца 
възможно ли е? Истинското щастие, 
изглежда, е скрито не в късмета, нито 
в условията на живот, нито в позити-
вистката психология. То се съдържа 
в тихото преклонение пред Онзи, от 
когото се осмисля всичко. Съдържа 
се в търсенето на Неговото царство, 
милеенето за Неговата правда, призо-
ваването на Неговото име, попиване-
то на Неговото слово. 

Припомням си как започват някои 
любими псалми – 1, 119, 128. На този 
фон нямам причина да се чудя какво 
ме очаква, когато стана на 64 г. 

Влади РАЙЧИНОВ

Църквата
на Светия Дух

РЕДАКЦИОННА

Следва на 5 стр. .

1. Dunn, James. Jesus, Paul and the Gospels. Eerdmans, Grand Rapids, 2011. 

Следва на 2 стр. .
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По случай 140 години в. „Зорница“  
редакцията препечатва материали  

от първата половина на ХХ век. 
Настоящата статия е публикувана  

в броя от 30 юни 1948 г. 



Немалко хора в България носят имената Спас, 
Спаска, Спасена. Дали осъзнават славата и отго-
ворността на това име? 

Църквата отбелязва Спасовден на четиридесетия 
ден след Възкресение в съответствие със написа-
ното в Деяния на апостолите 1:3. На Спасовден в 
много селища в България се организират тради-
ционни събори. Празникът се нарежда по попу-
лярност до Гергьовден, Петровден, Илинден... 

Ако попитате участниците в тези събори защо са 
се събрали, вероятно ще ви отговорят: „За здраве, 
за късмет и за да се повеселим с роднини.“ 

Но ако попитате: „Кой е Спас?“, в повечето слу-
чаи сигурно ще предположат, че става дума за 
някой си свети Спас – като свети Георги, свети 
Петър или свети Илия... 

Добре е да поговорим по този въпрос. 

Обикновено на този ден четем текст от Деяния на 
апостолите 1 глава, където се описва Възнесението 
на Господ Исус. Четат се и кратките съобщения за 
това събитие в Марк 16 гл. и в Лука 24 гл. В Библията 
обаче има и други текстове, които ни насочват към 
значението на празника. В Стария завет също има 
обещания за това. В традиционното мислене на 
християните сякаш става въпрос за някакъв „по-
малък“ празник от Рождество и Възкресение. 

Трябва да помним обаче, че на този ден Господ 
Исус Христос се издига с възкресеното Си тяло 
до небето във вечната Си слава на Единородния 
Божий Син като Потомък на избраната от Бога 
човешка царска династия. Освен това по този 
начин спасява и смисъла на съществуване на едно 
земно царство – Давидовото. Такова убеждение 
ни дава например Псалом 89. 

Този псалом принадлежи към група псалми, кои-
то представляват молитви в защита на династия-
та на цар Давид. Според увода е написан от човек 
на име Етан Езрахит. Интересното е, че до 38 стих 
този псалом представлява възхвала на величието и 
верността на Бога към цар Давид. 

Изведнъж обаче от 38 стих насетне авто-
рът започва да задава въпроса защо Бог 
е пренебрегнал завета Си към потомци-
те на Давид и царството Му е разрушено 
и оплячкосано. 

Ние знаем, че това се случва дос-
та след управлението на Давид и 
Соломон. Етан Езрахит живее в 
същата епоха. Ръководен 
от Божия Дух обаче, 
той съзира колко тра-
гично ще се развие 
съдбата на царство-
то. Божият Дух го под-
тиква да пише за бъдещи 
събития, на които не е свиде-
тел и пред които недоумява. 

Как да разбираме противоречието между 
Божието обещание: „Няма да наруша заве-
та Си” (34 ст.) и констатацията: „Ти си отхвър-
лил... отрекъл си се от завета със слугата Си” (38-
39 ст.)? С последни сили накрая авторът извиква: 
„Благословен да бъде Господ до века!” 

Какво е това? Вопъл на пълно примирение? Или 
искра на надежда? Дали все пак тук не съзира-
ме проява на надежда, че всичко казано за Давид 
неминуемо ще се сбъдне? Духът, заложен в това 
слово, разпалва вярата на уповаващия до край 
в Господа, че дори през унижения и развали-
ни Божиите обещания в Стария завет ще бъдат 
изпълнени. Неговото собствено благословение се 
осъществява в това, да благославя Господа. 

Псалмопевецът предусеща, че тези благослове-
ния се изпълняват в очакването на нов завет с един 
нов цар от Давидовото коляно: „Няма да наруша 
завета Си, нито ще променя това, което е излязло 
из устните Ми.” Именно на Него, който е „по-въз-
вишен от земните царе”, могат да се припишат 
всички превъзходни определения и суперлативи, 
които откриваме в Псалом 89. Именно за Неговите 
духовни наследници се дава обещанието: 

„Потомството му ще напра-
вя да продължава до века и 
престола му – като дните на 
небето!” 

Минават векове, но идва 
време, когато в потъпкана-
та от римски ботуш земя 

на Израилевото царство се 
чува вълнуваща Блага вест. 

Дошъл е Спасителят Месия! 
Царят е тук! 

Дошъл е не както са си пред-
ставяли. Убит е както най-малко 
се е очаквало. Но е възкръснал 
и се е възнесъл на небето пред 

очите на свидетели. 
Със Своето възкресение и Своето 

възнесение повече от всякога Исус 
изявява присъщата Му божественост 

и царска власт над всяко творение. А на 
тези, които са привлечени чрез вяра към 

Него, се подарява завещание, подпечатано с 
кръвта на Кръста. 

Именно това завещание, този нов завет ни спася-
ва и ни въвежда в положение на Негови сънасле-
дници с богатствата на вечния живот на Неговото 
царство: 

Не сте пристъпили до планина осезаема, 
пламнала в огън, нито до тъмнина и буря.  

Пристъпихме до хълма Сион, до града на 
живия Бог, небесния Йерусалим, и при десет-
ки хиляди тържествуващи ангели, при събора 
на първородните, които са записани на небеса-
та, при Бога... при Исус, посредника на новия 
завет. 

Евреи 12:18, 22-24 

Спасовден – денят на Възнесението – увенча-
ва на земята изкупителното дело на Господ Исус 
Христос за нас като Негов народ, като Негово цар-
ство. Каква привилегия е не само да празнуваме, а 
и да живеем с царско достойнство на хора, родени 
от Божия Дух чрез вяра в Неговото слово! 

П-р Данаил ИГНАТОВ

Спасовден – 
по-малкият празник

В залата на Инфоцентъра на Музея 
за история на София проф. Румен 
Генов представи доклад. Той изтък-
на сериозната оценка на историчес-
ката наука за ролята на вестник 
„Зорница” в българското общество 
в контек ста на световните процеси 
на взаим но проникване на културите. 
Протестантските печатни издания в 
края на XIX век играят сериозна роля 
за консолидация на българския език 
и култура, изтъкна проф. Генов. 

„Сред най-сериозните постижения 
на евангелските мисионери са това, 

че съдействат за прево-
да на Библията на съвре-
менен български език, 
осъществено през 1871 г.“, изтъкна 
професор Генов. Това дело, наред с 
широката образователна дейност, 
съвпада с процеса на борба на бъл-
гарския народ за духовна независи-
мост. Така днешната оценка за при-
носа на евангелизма е изключително 
висока. 

Вестник „Зорница“ е явление на 
общия фон на българската журналис-
тика. Той е както евангелско издание, 
така и образовален вестник, посочи 
проф. Генов в лекцията си. „Зорница“ 
се отличава по своя умерен и положи-
телен тон, културно написани мате-
риали и много добър български език. 

В своите изследвания Иван 
Богоров посочва колко чист 
е езикът на в. „Зорница“ 
в сравнение с останалата 
преса. Вестник „Зорница“ 
заема едно достойно място 
в посочването на пътя към 
вярата, завърши лекцията 
си проф. Румен Генов. 

Докладът на проф. Бистра 
Николова насочи внимание-
то към ролята на „Зорница“ 
за напредъка на вярата, 
морала и знанията, които 
вестникът е стимулирал в 
едно общество, закъсняло 
в развитието си. 

Журналистката Рени Стоя нова с 
много емоция проследи драма тични 
мигове от първите години на издава-
нето на вестника след 1990 г. 

Честването завърши със слово от 
п-р Данаил Игнатов. Той прочете и 
приветствие от Никола Цанов, внук 
на Андрей Цанов (главен редактор на 
„Зорница“ от 1902 до 1914 г.). 

Тържеството бе обогатено с изпълне-
ния на хора на Първа Евангелска 
съ борна църква (София) и на дълбока -
та интерпретация на Й. С. Бах от вио-
лончелистката Габриела Калоянова. 
Малката Божена Ангелова на свой 
ред трогна всички със солово музи-
кално из пълнение.

Модератор беше Ерина Кръстева, 
а за организацията дължим много на 
Кателина Салтирова-Павлова, завеж-
дащ отдел „Религиозни дейности” 
към Музея за история на София. 

За годишнината си „Зорница“ пусна 
уеб сайт (zornitsa.bg), както и страни-
ци във Facebook и YouTube.                         ◙

хроника140 години 
вестник 

„Зорница“
Следва от 1 стр. .
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Основната движеща сила в живота 
на Джордж Уайтфийлд (1714-1770) 
е да намери спасение на душата си. 
Още от ранни младини, като студент 
в оксфордския колеж „Пемброук“, 
той се присъединява към кръг от 
съмишленици, наречен “Свят клуб”. 

Част от него са и братята Джон 
и Чарлз Уесли. Уайтфийлд скоро 
изпъква сред групата с ревността 
си за Христос и с добрите си дела. 
Посещава често затворници. В про-
дължение на дълги часове изучава 
християнски произведения. Отдава 
се на пост, докато разсипва здраве-
то си. Моли се на колене в сту-
да, край плета на своята къща. 
Но въпреки тежката и упори-
та работа в стремеж да бъде 
угоден на Бога, душата му 
оставала незадоволена. 

И сигурно е щял да изпадне 
в отчаяние, ако по това вре-
ме не получава вътрешно 
уверение, че Господ му е 
обещал в крайна смет-
ка да го спаси. Братята 
Уесли вече са отпла-
вали към Джорджия 
на мисия, която ще 
се окаже безуспеш-
на. Те също ще наме-
рят мир едва когато 
сърцата им се стоплят 
от Светия Дух. Но пре-
ди да се случи това, все-
ки от тях трябва да про-
зре, че спасението става 
по благодат като свободен дар 
от Исус Христос, а не чрез човеш-
ки дела (вж. Ефес. 2:8-9). Да живе-
еш с вяра означава да се родиш отно-
во: да бъдеш „в Христос”, да имаш 
Христос в себе си. 

Когато Уайтфийлд проумява това, 
Божият мир препълва сърцето му. 
Това се случва през 1735 г. Години 
по-късно той споделя: „Познавам 
мястото... Когато и да дойда в 
Оксфорд, просто не мога да не изти-
чам натам, където Исус Христос ми 
се откри за пръв път и ми дари ново 
раждане”. 

Уайтфийлд се връща в училището 
и започва радостно да споделя тази 
истина с останалите. Здравето му се 
подобрява и той става все по-деен в 
работата си за Божието царство. 

Така той привлича вниманието на 
епископа на Глостър и по негово 
предложение започва да се обучава 
и подготвя за ръкополагане като слу-
жител на Англиканската църква. 

Но не престава да полага усилия за 
лично благовестителство. Това, кое-
то преди за него е било тежък труд, 
сега е радостно занимание. Ала с 
наближаването на деня на ръкопо-
лагането Джордж изпитва все пове-
че притеснения. Макар да изуча-
ва Писанията стих по стих и на 
колене, той се чувства неподгот-
вен. Единствено молитвата му носи 
известно облекчение. Малко повече 
от месец преди деня на ръкополага-
нето той застава на публичен изпит 
от хора, които искат да го смутят.

Епископ Бенсън обаче е убеден, че 
църквата се нуждае тъкмо от човек 
като Уайтфийлд. За да потуши тре-
вогите на младежа, той му обеща-
ва, че няма да има публичен изпит 
при ръкополагането му. Така настава 

денят 20 юни 1736 г. 
„Стараех се да се държа с 
несмутимо благочестие, 

подобаващо на висота-
та на служението, кое-
то трябваше да прие-
ма”, спомня си по-късно 
Уайтфийлд. Той пре-
прочита съвета на ап. 
Павел към Тимотей и 
развива решимост да 
не допусне никой да 
презира младостта му 

(вж. I Тим. 4:12). 
Една седмица по-къс-

но, на 27 юни (точно пре-
ди 280 години), Джордж 
Уайтфийлд изнася пър-
вата си проповед. За тема 
избира необходимостта 
християните да си пома-

гат един на друг. Започва 
малко тромаво, защото сред 

слушателите са майка му, бра-
тята и сестрите му, които го 
познават като малко пала-
во хлапе. Но колкото пове-
че говори, толкова повече го 
изпълва Божият Дух. 

Слушателите този ден остават трог-
нати и поразени от силата на неговото 
слово – до такава степен, че впослед-
ствие енориаши се оплакват на епис-
копа: „Някои хора си загубиха ума!” 

Равносметката на самия Уайтфийлд 
за този паметен ден е възклицанието: 
„Слава, слава, слава да бъде на все-
могъщия триединен Бог!” Той ще 
продължи да изнася хиляди пропо-
веди с още по-голяма духовна сила. 
Общият им брой за цялото му слу-
жение се оценява на 18 хиляди, т.е. 
средно по 500 на година. Макар и сла-
бичък като телосложение, на амвона 
той ставал неузнаваем. Само годи-
на след устремния му дебют за него 
вече се говорело: „Гласът му разтър-
си Англия като тръбен зов!” В една 
епоха, когато населението на Лондон 
било 700 хиляди жители, Уайтфийлд 
събирал по 20 хиляди слушатели на 
открито поле. 

С времето той се превръща в дви-
гател на т.нар. Голямо съживление, 
обновило живота на църквите и в 
Америка. Пресича океана тринай-
сет пъти и си спечелва прозвище-
то „апостол на Британската импе-
рия”. Оказва влияние върху отделни 
личности и цели църкви от различ-
ни протестантски традиции: мето-
дисти, презвитериани, конгрешани, 
баптисти. 

Последната си проповед Уайтфийлд 
изнася през 1770 г. По това време 
вече е тежко болен. Покачен на една 
бъчва, той прогласява Божието сло-
во и приканва слушателите да изпит-
ват себе си дали са във вярата. „За да 
се спасите, трябва да се родите отно-
во”, настоява той (вж. Йоан 3:5). На 
следното утро неуморният Божий 
работник издъхва. 

Илюстрация: Уайтфийлд по време на проповед 
(източник: www.georgiaencyclopedia.org) 

Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития  
в християнската история. Превод с допълнения: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

Повече от всичко друго Павел вижда Църквата 
като общност, която може да работи единствено 
чрез силата на Духа. Светият Дух е излял върху 
нея Своята charisma – гръцка дума, произлизаща 
от charis („благодат“) и означаваща „благодатен 
дар“. Той е надарил всеки християнин по специа-
лен начин, така че без значение дали го осъзнава 
или не, Църквата разполага с необходимия ресурс 
за изпълнение на поставената ѝ от Бога задача. 

Някои откровеНи извоДи
Този кратък и непълен обзор на действията на 

Духа в Църквата ни насочва ясно към няколко 
практични изводи. 

Първо, Църквата е Божий храм, в който обитава 
Духът. Той не може да прави какъвто и да е ком-
промис със своята святост. Тя е (и трябва винаги 
да остане) територия, в която дори „леката морал-
на отстъпка“ заради някое по-голямо добро е недо-
пустима, защото ѝ е заповядано да живее, като се 
води от коренно различни принципи. Всяко подоб-
но действие е обида за Духа – или ако използваме 
силния език на апостола, то е „отнемане частите 
на Христос, за да ги направим части на блудница“ 
(I Кор. 6:15).

Второ, Църквата не може да си позволява да се 
превръща в затворена или разделена вътре в себе 
си общност. 

Ако през І век Светият Дух е свързвал в едно 
тяло толкова различни групи като евреи и езич-
ници, днес може би трябва да се запитаме дали 
нашите църкви успяват да спояват заедно бълга-
ри, роми и турци (и това са само няколко от разде-
лителните линии в България днес). Или се нала-
га създаването на алтернативни общности за всяка 
отделна група? Ако е последното, не са ли всички 
останали наши успехи просто покривало на про-
вала ни да живеем, водени от Духа? 

Трето, дори и в т.нар. нехаризматични църкви 
Павловата идея за charisma – служение, водено от 
надареността от Духа – вероятно трябва да заема 
по-челно място. Ние трябва да бъдем много внима-
телни да не би стремежът да планираме и насочва-
ме работата и развитието на църквата да отклонява 
хората от посоката, в която ги води Духът чрез спе-
цифичната им charisma – дори това да не е посока-
та, в която гледаме ние. 

И последно, ако Светият Дух е създал и поддържа 
Църквата, можем да сме сигурни, че тя няма да пад-
не, без значение какво ще среща по пътя си. Това 
може да свали от раменете ни отчаяното (и напъл-
но лъжливо) усещане за отговорност относно ней-
ното устояване или нейните успехи. Ако Църквата 
е църква на Духа, тя е вън от всяка опасност.

Честита Петдесетница! 

Радостин МАРЧЕВ

Църквата 
на Светия Дух

Следва от 1 стр. .

Слизането на Св. Дух над апостолите  – може би най-древното изображение на Петдесетница в Сирийското евангелие на монаха Равула, VI век

през този месец в християнската историяПървата проповед 
на Джордж Уайтфийлд
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След като разгледахме последна-
та забележителност от нашия марш-
рут в Атина, ни заведоха до най-
южната част на Гърция – Сониус. 
Тук местните евангелски църкви 
имат летовище на голяма площ, с 
масивни постройки и бунгала. 
Триетажна сграда бе оборуд-
вана за гости, с модерна кух-
ня и столова. Около нея имаше 
условия за младежки и детски 
лагери. Разполагат с полик-
линика, неголям стационар и 
няколко сгради за персонала. 
Наблизо се намира плажът. 

Тук отпочинахме няколко 
дни. Настояваха да останем 
повече, но ние имахме задъл-
жения в България. В събота 
потеглихме за столицата. Две 
вечери спахме в апартамент в Атина. 
В неделя посетихме две сравнител-
но нови църкви. Вечерта присъства-
хме на водно кръщение на младежи 
и млади семейства в морето. 

Гърция е красива страна и в срав-
нение с България е доста подредена. 
Има добре развит туризъм, риболов, 
индустрия. Особено разработени са 
малките манифактури. В летовище-
то посетихме магазинче за хляб и 
закуски. Вътре по стените като шка-
фове бяха монтирани модерни маши-
ни, които автоматично приготвяха и 
изпичаха всичко.

Земеделието на страната е добре 
развито, но работят предимно чуж-
денци – албанци, хървати, цигани и 
българи. Гърците не работят тежка 
работа, а повечето жени са домакини. 

Пътищата на гърците ни впечатли-
ха. По онова време в България още 
нямаше магистрали. Очевидно гър-
ците умеят да усвояват пари. 

В понеделник рано сутринта поте-
глихме с влак обратно за София. 
Пътят ни минаваше под планината 
Олимп. Не можеше да не ни впечатли 
чистотата във влака. Ароматизирани 
тоалетни, с топла вода и тоалетна 
хартия. В Солун сменихме влака и 
се качихме на български вагони за 
София. Контрастът в хигиената бе 
поразяващ. 

Очебийна бе и разликата в гледка-
та навън. В Гърция минаваш край 
къщи с тераси, по които са насядали 
жени на красиви столове и маси. А в 
България виждахме измъчени жени, 
които водеха кози за юлари. Други 
ходеха с мотики на рамо или със сно-
пове земеделски продукти на гръб. 
Стана ми жал за българката! Нима е 
с нещо по-неспособна от гърки нята? 
Всички знаем на какво се дължи това 
и защо продължава да е така.

След четиринадесет часа уморител-
но пътуване пристигнахме в София. 
Изпълнени с впечатления, насърче-
ни и обогатени духовно, благодарих-
ме на Бога, че ни даде възможност да 
посетим тези свети места. 

Прибрах се с ново отношение към 
книгата Откровение. На нея гледам 

вече не като на нещо неразбираемо, а 
като на книга, която ни показва бъде-
щето реално. Виждам Исус какъвто 
е в действителност – Цар, Владетел 
на Вселената и неоспорим Господар. 
Виждам и мястото, което е приготвил 
за нас. Това предизвиква у мен жела-
ние да му се подчинявам напълно. 

Нека четем Божието слово, за да 
опознаваме Божията воля. Нека се 
молим, за да имаме сили да живеем 
според Словото. Това е условието, за 
да получим венеца на живота.

Цвете КУЛИЧЕВА

До Гърция

През 1996 г. в Турция се проведе Годишната конференция за пастири и съпругите им 
към Международната федерация на свободните евангелски църкви. Участниците имаха 
възможност да обиколят редица местности, свързани с библейската история. 

Настоящата статия е завършекът на вълнуващия пътепис от тези посещения. 

ЗА ВАс
жЕНИ

Доблест означава откровеност, открит харак-
тер. Без потулени неща в живота. Доблест зна-
чи смелост да признаваме негативното в себе си. 
Честно да си признаваме допуснатите грешки, 
но и готовност да поемаме отговорност и да си 
понасяме последствията.

Обикновено ние говорим за успехите и пости-
женията си, но никак не ни е приятно да гово-
рим за провалите и неуспехите си. Още по-малко 
за своите слабости и грешки. Доблестта е качест-
во, което все по-рядко се среща в живота. Днес 
тя сякаш не се цени много. Едва ли не се смята за 
проява на наивност. Като християнки обаче Бог 
очаква от нас да бъдем честни и откровени.

ПравилНи критерии 
Първото важно нещо, за да бъдем честни и откро-

вени, е да имаме правилни критерии за добро и 
зло, за правилно и неправилно. Различните кул-
тури, етноси и цивилизации имат различни пред-
стави за добро и зло, но най-важното различие е 
в критериите на вярващите и на невярващите. За 
нас като християнки критериите за добро и зло се 
основават на библейските принципи. Те опреде-
лят цялостната ни ценностна система.

Господ Исус променя нашето естество, нашия 
ум, нашите чувства и оттам – нашата обхода. Ако 

сме чувствителни към гласа на Святия Дух, Той 
ще ни посочва кое е правилно. Ще ни напътства 
да вземаме правилни решения. А когато бъркаме, 
ще ни изобличава. От нас се иска да се вслушва-
ме в Неговия глас, а не да го заглушаваме. Тогава 
ще можем честно и доблестно да си признаваме 
и най-малката грешка. Ще имаме смелостта да 
искаме прошка и ако сме причинили някому вре-
да, с готовност ще понесем щетите.

Така прави Закхей. Той е началник на бирници-
те – доста високо обществено положение. Когато 
се среща с Исус, Закхей се покайва и доблестно 
признава, че е ограбвал, като е налагал по-висо-
ки данъци от необходимото. А после изразява 
готовност да поправи грешката, като си понесе 
последствията: „Ако някак съм ограбил някого, 
връщам му четирикратно“ (Лука 19:1-8).

Така постъпва и самарянката. Поради своя 
неморален начин на живот тя се крие от своите 
съграждани. Ходи до кладенеца в най-голямата 
горещина, когато няма хора. Но когато се покайва 
след срещата с Исус край кладенеца, тя доблест-
но признава пред Исус, че няма мъж. А после, без 
да се срамува, изтичва до града и признава своето 
състояние пред всички.

Липсата на доблест не е нещо ново. Тя се проя-
вява още при първите човеци в Едем. След като 
съгрешават, Адам и Ева нямат доблестта да заста-
нат пред Бога и да признаят, че са съгрешили. 
Вместо това се скриват. Когато Бог ги потърс-
ва, вместо да поискат прошка, те започват да се 
оправдават: „Жената, която си ми дал за другар-
ка, тя ми даде, та ядох“, „Змията ме подмами, та 
ядох” (Бит. 3:12-13).

Рахил също е пример на жена, която няма доб-
лест честно да каже на баща си, че е откраднала 
домашните идоли.

След като получава изцеление, жената с кръ-
вотечението се скрива между хората. Но когато 
Исус пита: „Кой се допря до Мене?“, макар да е 
уплашена и разтреперана, тя постъпва доблест-
но: „Дойде и падна пред Него и Му каза цялата 
истина“ (Марк 5:33). 

Доблестта 
изПравя отНошеНията

Доблестта е важна крачка, за да оправим наши-
те взаимоотношения с Бога. Но тя също помага 
да се избягват лошите отношения между хората. 

Ако винаги си признаваме грешките, това ще 
помага да избягваме редица неприятни послед-
ствия. Ще помага на отношенията в домовете ни 
между съпрузи, между родители и деца. Ще се 
отразява и на отношенията ни със съседи и коле-
ги. Но най-вече ще допринася за искрени, добри 
отношения в църквите ни. 

Доблестта 
изгражДа Добро име

Доблестта подпомага да добием доверие и ува-
жение от другите. Когато си признаваме слабо-
стите и грешките, околните ще са по-склонни да 
ни се доверяват.

Като християнки нека да се посветим да живе-
ем честен и доблестен живот. А най-вече нека да 
учим децата си и внуците си на доблест, като им 
даваме пример с нашата обхода на почтеност и 
честност.

По случай Деня на детето най-добрият подарък, 
който можем да направим, е да помагаме на деца-
та да изграждат добър християнски характер. 

Една от неговите черти е именно доблестта. 

Цвете КУЛИЧЕВА
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Да не забравяме църквата с благословените й служ-
би. Да не забравяме близките и приятелите си. Да не 
забравяме Родината си. 

Но в нашия живот трябва и да забравяме. „Аз 
забравям!“, се провиква апостолът. „Бог ме напра-
ви да забравя“, казва Йосиф 
в Египет, след като добива 
първото си чадо. 

Това искал в баснята и оня 
източен цар. Явил се пред 
него един магесник и му 
предложил при известни 
награди, да му даде силна памет. „Ще ви дам какво-
то и да ми поискате, ако ме научите как да забравям. 
Не искам да помня. Искам да забравям“, отговорил 
царят на вълшебника. 

Нека да забравяме! 

Да забравяме скърбите, мъчнотиите, горчивините и 
изпитанията. Защо ги помните? Какво ще ви донесат? 

Да забравяме пораженията и неуспехите си – и да се 
спускаме към победи и достижения. Апостолът казва: 
„Не съм сполучил. Нито съм станал вече съвършен. 
Но едно правя – забравям задното, а се простирам 
към предното и се пускам към прицелната точка.“ 

Оставете, напуснете и заб-
равете старите си привички, 
старите си грехове и поро-
ци. „Миналото забрави“, 
казва поетът. Черното мина-
ло на недостоен и безсла-
вен живот, на живот без свя-

та цел и идеали. Захвърли го това веднъж завинаги в 
забвение! 

Забравете сторените срещу вас обиди и неправди. 
Простете. И веднъж простили, забравете. 

Така постъпва Бог с нас. Нашите грехове спрямо 

Него и святите Му закони са големи. Но ако се опом-
ним и покаем, ако се обърнем към Него за прошка, 
Той е готов да ни прости и да забрави. Повече от това. 

Когато прощава, Бог хвърля греховете ни зад гърба 
си. „Ще хвърлиш зад гърба си всичките ми грехове“, 
се молел благочестивият цар Езекия. Бог е готов да 
забрави греховете ни така, че те никога да не се поя-
вят и покажат. „Ще хвърлиш всичките им грехове в 
морските дълбочини.“ Там, в бездните, така че нико-
га да не излизат на показ. 

„Ще простя беззаконието им. И греха им няма да 
помня вече“, казва Бог на Израилевия дом. 

Така и ние в нашите обиди едни към други, в наши-
те взаимни съгрешавания, когато сме се разбрали, 
признали сме грешките си и сме си простили, нека 
хвърлим покривалото на забравянето. И никога нито 
дума да не споменаваме за признатите и простени 
грехове. Да усвоим изкуството на забравянето! 

ив. СтеФанОв

Следва от 1 стр. .
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Желанието за раждане на дете е дълбоко вкоре-
нено у всяка жена. Процесът на забременяване, 
износване и раждане на дете е естествен и нор-
малното е всяка бременност да довежда до ражда-
не. Абортът е прекъсване на този процес незави-
симо (спонтанен аборт) или зависимо от човешка 
воля (изкуствен аборт). 

Това изследване визира само изкуствения 
аборт. В повечето случаи абортът е свър-
зан с кризисна ситуация и в такъв момент е 
трудно да се вземе най-доброто решение. Да 
носиш живот в себе си и да знаеш, че наси-
ла ще го отнемеш – това е сериозна драма и 
затова проблемът с аборта не трябва да се 
омаловажава. 

Преди всичко е важно да се подчертае, че 
макар в много страни (особено в развития 
свят) да е разрешен от закона, абортът пред-
ставлява отнемане на човешки живот. Има 
достатъчно реални случаи, при които се взе-
ма решение да се прекъсне бременността 
просто защото „сега не му е времето” или 
пък защото икономическото състояние не 
е благоприятно, или защото кариерата на 
родителите не се намира в подходящ етап. 

Често животът на едно (още неродено) дете 
не изглежда чак толкова важен. Мотивите 
са най-различни, но се пропуска фактът, че 
всеки аборт е реално отнемане на човеш-
ки живот, легално прекъсване на живот, без 
засегнатият ембрион да има възможност 
да каже своето мнение. Човекът, вземащ 

това решение, на практика се превръща в палач. 
В съвременното общество темата за аборта е все 
още актуална, но той се разглежда по-скоро като 
нещо „нормално”, като част от живота – не като 
драматично събитие, а по-скоро като някакво пре-
пятствие по пътя към поставените житейски цели. 

Важно е да се замислим доколко изобщо имаме 

правото да вземаме такова решение. Да се опи-
таме да погледнем отвъд медицинската мани-
пулация и да зададем въпроса през призмата на 
християнството. 

Кой е създал човека? 
Кой има правото да прекъсва живота? 

виДове аборт 
Абортът е прекратяване на бременността чрез 

изхвърляне или принудително отстраняване на 
ембриона или фетуса от матката. Обикновено 
плодът не е жизнеспособен извън майчиния орга-
низъм. Както споменахме по-горе, абортът може 
да настъпи спонтанно или да се предизвика 
изкуствено. 

Спонтанният аборт е известен още като помята-
не. Обикновено причината за него са медицински 
усложнения по време на бременността. От друга 
страна, изкуственият аборт се извършва по жела-
ние на майката или по медицински показания, т.е. 
когато съществува реална опасност за живота на 
майката. 

В зависимост от това, как се осъществява абор-
тът, той може да бъде медикаментозен или опера-
тивен. Медикаментозният аборт е възможен през 
първия триместър на бременността, до девета-
та гестационна седмица. При по-напреднала бре-

менност е допустим само оперативен аборт 
(или по медицински показания през пър-
вия триместър). Ако се извършва от квали-
фициран лекар в болнично заведение, абор-
тът се смята за сравнително безопасна про-
цедура. Въпреки това е възможно да доведе 
до нежелани последствия като увреждания 
и безплодие. 

В зависимост от законовата уредба на 
дадената страна абортът може да бъде лега-
лен или нелегален. Нелегалните аборти чес-
то се извършват от неквалифицирани лица 
и в неподходяща среда. По тази причина те 
носят сериозен риск за здравето на майка-
та. Нелегалните аборти стават причина за 
хиляди смъртни случаи. Те се извършват 
преди всичко в страни, където абортите са 
забранени. Не са редки обаче и случаите на 
нелегални аборти в държави, където абор-
тът е разрешен, но се прави нелегално пора-
ди други пречки (при твърде ранна или при 
нежелана бременност). 

сЪвременни етиЧески вЪпроси

абортЪт  
като легално средство
за отнемане на човешки живот 

I част
Бележка на редакцията 
От този брой започваме рубрика „Съвременни етически въпроси“. Желанието на редколегията на в. „Зорница“ е да 

търсим по какъв начин безвременното Слово ни предоставя стандарти, напътствия или предупреждения по актуални 
теми от съвремието. Ние вярваме, че за Твореца няма табута. Светът е създаден точно според Неговите намерения. 
Природата е Негово отражение. Човекът е Негов образ. 
В тази рубрика ще поставяме пръст в раната и ще каним специалисти в различни области, както и изследователи 

на Библията, за да търсим Божиите стандарти в сфери като биоетика, въпроси на сексуалността, въпроси за края на 
живота (евтаназия, аборт, смъртна присъда) и др. Очакваме вашите въпроси и предложения на редакционната поща. 
Тук предлагаме I част (първа от три) от изследване на п-р Владимир Тодоров върху темата за аборта. 

България бе представена на ЕЛФ 
от 14 участници от различни деноми-
нации и християнски организации. 
Те взеха участие в работни групи за 
младежки служения, за проповед-
ници и библейски учители, за орга-
низационно развитие, за водачи на 
мисии и за медийни комуникатори. 

Идеята за Европейския лидерски 
форум се заражда през 1999 г., кога-
то настоящият директор на ЕЛФ 
Грег Причард провежда разгово-
ри с Николай Неделчев (тогава пре-
зидент на Европейския евангелски 
алианс) и Гордън Шауел Роджърс 
(тогава генерален секретар на ЕЕА). 

Няколко години по-късно, през 
2003 г., в Унгария се провежда и 
първото издание на Европейския 
лидерски форум. Присъстват около 

200 души от 25 държави. Основни 
лектори тогава са Дон Карсън и 
Рави Закараяс. 

Четиринадесетото издание на ЕЛФ 
се проведе на 21-26 май 2016 г., съби-
райки повече от 700 участници от 45 
държави. Основният лектор Джон 
Пайпър представи изучавания върху 
Посланието до филипяните.  

Мисията на форума е да насърчава 
и координира усилията на христия-
ни от целия континент за благове-
стие и за възстановяване на библей-
ската църква. Форумът е място на 
взаимно изграждане на християни 
в ръководни функции, за да могат 
да представят Евангелието с увере-
ност, любов и убеждение; да споде-
лят удачни стратегии за представя-
не на Христос пред обществото; да 

развиват дарбите и способности-
те си; да наставляват следващото 
поколение евангелски водачи; да 
ръководят църквите и организаци-
ите си с вярност и вдъхновение от 
Бога; да основават нови църкви и да 
обновяват съществуващите. 

Европейският лидерски форум е 
нещо много повече от конферен-
ция. Участниците се включват в 26 
мрежи според насоката на служе-
нието, в което са включени у дома. 
Те се радват на десетки семина-
ри по най-различни теми, приемат 
сериозно библейско поучение на 
общите събрания сутрин и вечер, 
изграждат се взаимно в множество 
възможности за срещи и разговори. 

Отвъд това обаче като резултат 
от ЕЛФ всяка година в Европа се 
организират над 350 регионални и 
национални инициативи, обучения, 
семинари и концерти. 

У нас вече три години подред вся-
ка пролет се организира Български 
лидерски форум (БЛФ) – ежегод-
на среща на посветени на Христос 
евангелски водачи в различни сфе-
ри на обществения и църковния 
живот. През 2016 г. на БЛФ присъст-
ваха 50 участници от единайсет гра-
да. Бяха поднесени 20 лекции, обе-
динени в три теми: „Ученичество“, 
„Съветничество“ и „Работа сред 
мюсюлмани“. 

През 2017 г. Европейският лидер-
ски форум ще бъде на 20-25 май в 
гр. Висла, а основен лектор ще бъде 
Джон Ленъкс. У нас БЛФ е замислен 
за 16-18 март 2017 г.                              ◙

хроника

Джон Пайпър 
проповядва на еЛФ ’16

Повече от 700 представители на 45 държави участваха в 
поредното издание на Европейския лидерски форум (ЕЛФ).  
По традиция събитието се проведе в полското градче 
Висла. Основен говорител на форума бе Джон Пайпър. 

Следва на 4 стр. .
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закоНово регУлираНе 
В законодателствата на различните страни абор-

тът е урегулиран по различно време и по различен 
начин. При народите от Древния изток се прилага 
главно по икономически причини (война, бедствия, 
глад). Аристотел го препоръчва в случай на запла-
ха за съществуването на гражданите – т.е. по соци-
ални причини. В своето съчинение Женските боле-
сти Саран Ефейски допуска аборт само при застра-
шаване на живота на майката. В Хипократовата 
клетва се посочва недопустимост за извършване на 
аборт от лекар и дори за помощта му в тази насо-
ка: „На никоя жена няма да дам лекарство да помет-
не!“ По-късно римското право преследва изкустве-
ния аборт като детеубийство. 

По подобен начин се третира абортът и през 
Средните векове. До реално узаконяване се достига 
чак през 50-те години на ХХ век. Корените на това 
узаконяване са в движенията за правата на жени-
те. Първата държава, която официално легализира 
аборта, е бившият Съветски съюз. Това става през 
далечната 1917 г., а през 1920 г. дори се гарантира 
правото на жените на безплатен аборт. По времето 
на Сталин абортите се забраняват, но след смъртта 
му отново стават легални. Вероятно под натиск от 
СССР през шестдесетте години абортът е узаконен 
и в много социалистически държави. 

В България дълги години абортът е криминално 
престъпление, което в закона от 1896 г. се обвързва 
и с отнемане на правата на лекаря, който го е извър-
шил. От 1956 г. осъществяването на аборт у нас се 
декриминализира, но при строго регламентирани 
условия. Редът за изкуствено прекъсване на бре-
менността преминава през етап на либерализация 
съгласно Инструкцията за изкуствено прекъсване 
на бременността от 1965 г. – до пълно ограничава-
не за всички жени, които нямат поне две живи деца, 

независимо дали са омъжени. През 1974 г. тази 
инструкция се променя. По новата наредба аборт 
по желание, но само в здравно заведение, може да 
извърши всяка бременна жена, при положение че 
липсват медицински противопоказания за извърш-
ване му и че срокът на бременността е до 12 геста-
ционни седмици. 

Днес абортът е декриминализиран в повечето 
европейски държави. Съществуват два вида аборт-
но право. В едни страни законодателството не раз-
реша прекъсване на бременността освен при осо-
бени случаи на медицински показания; в други 
законодателството допуска аборт, но съществуват 
различни ограничения, като в голяма част от тези 
държави абортът се разрешава до третия месец на 
бременността (т.е. 12 ГСМ). 

До какво воДи 
УзакоНяваНето 

Легализирането на аборта води до лавинообраз-
но увеличаване на абортите. В световен мащаб слу-
чаите на прекъсната бременност от легализиране-
то до днес са 1,03 милиарда. Страната с най-много 
извършени аборти е Русия (СССР) с повече от 290 
милиона. Въз основа на тази статистика не е труд-
но да се установи, че колкото по-отдавна е легали-
зиран абортът в дадена страна, толкова повече се 
увеличават абортите. 

В България от легализацията до днес са били 
извършени 5,69 милиона аборта. С други думи, у 
нас са погубени човешки същества почти колко-
то съвременното население на страната! Пикът е 
през 1980 г. – 156 хиляди аборта при 128 хиляди 
раждания. 

През последните години се наблюдава намалява-
не на абортите, но това до голяма степен се дъл-
жи на по-качествената контрацепция, включително 
и с лекарства, които се приемат няколко дена след 
половия акт. В зависимост от разбирането за нача-
лото на човешкия живот (веднага след оплождане-
то на яйцеклетката или по-късно) този процес може 
да се тълкува също като аборт. Абортите в България 
през 2012 г. са 31 716, от които 19 525 по желание. 

В общ хуманен и морален план допустимостта 
на извършването на аборт е в пълен разрез с меди-
цинската етика, мислене и поведение. То е директ-
но нарушаване на основното правило в лекарската 
професия да запазва и да зачита човешкия живот от 
самото му зачатие. Като социално решение абортът 
е бил спорен въпрос през цялата човешка история. 
Заслужава си да се отбележат и опитите абортът да 
бъде определен като „човешко право” – с помощта 
на т.нар. „Доклад Естрела”. В крайна сметка този 
доклад беше отхвърлен, но ако след време такава 
теза бъде приета, това би отнело правото на лека-
рите и медицинските сестри да отказват да вземат 
участие в аборти. 

 (Продължава в следващия брой.)

П-р Владимир ТОДОРОВ

абортЪт...
Следва от 3 стр. .

ФЕСТИВАЛЪТ включваше публи-
чен дебат в Дома на литературата 
в Осло; младежки празник; вечер 
с хвалебна музика в катедралата 
Домкиркен; стендъп хумористично 
шоу; концерт на хор Салмекланг; със-
тезание за познаване на Библията; 
детско парти с музикални прояви; 

филмов фестивал „Вярата вър-
ху платно“; както и галакон-
церт в Концертната зала на 
норвежката столица. 

В библейския маратон се 
включи дори кронпринцесата 
на Норвегия Мете-Марит. На 
26 май тя прочете на глас пър-
вите девет стиха от Псалом 71. 
Публичното четене от Битие до 
Откровение се провежда край 
градската катедрала на Осло, 
която носи името „Църквата на 

нашия Спасител“. Именно тук пре-
ди 200 години се полага началото на 
Норвежкото библейско дружество. 

Норвежкото библейско дружест-
во е основано на 26 май 1816 г. и 
днес представлява най-старата над-
църковна ор ганизация в страната. 

НБД е основано две години след 
обособяването на Норвегия като 
независима от Дания държава и пет 
години след установяването на пър-
вия за страната университет в Осло 
през 1816 г. Първоначално НБД отпе-
чатва предимно библейски преводи 
на датски език, а през 1830 г. е публи-
куван първият превод на Свещеното 
писание на норвежки. 

НБД превежда, отпечатва и раз-
пространява Божието слово в раз-
лични издания и формати. В добав-
ка към това дружест во то подпома-
га издаването на библии в страни по 
цял свят чрез повече от 70 проекта 
по линия на Обединени библейски 
дружества. 

По данни на Библейското друже-
ство на Норвегия в страната днес 
средно на човек са разпространени 
по 1,3 библии.                                ◙

хроника

ДвУвековен юбИЛей
на норвежкото библейско
дружество

От корица до корица – цялата Библия се чете на глас в парка до Катедралата на Осло. 
Поводът е точно два века от основаването на Норвежкото библейско дружество. 
Събитието е част от четиридневен Фестивал на Библията от 26 до 29 май 2016 г. 

Междувременно Дигиталната биб-
лейска библиотека (ДББ), проект на 
Обединени библейски дружества, 
отбеляза език номер 1000 в своята 
колекция. Честта за юбилейното включ-
ване се падна на езика ламбя, който се 
говори в Малави. Събитието бе отбеля-
зано в средата на месец май 2016 г. 

Представянето на Новия завет на езика ламбя беше на 
23 април 2016 г. Част от тържествата включваха семи-
нари и прожекции на филма Исус. Общо 5000 копия на 

Новия завет бяха отпечатани, а в съседна Уганда уси-
лено се правят и аудио записи на същия език. 

Тази година Обединени библейски дружества отбе-
лязват юбилейна година. Точно пре-
ди седем десетилетия, на 9 май 1946 
г., представители на няколко нацио-
нални библейски дружества поста-
вят началото на глобалното обще-
ство, което днес наброява повече 
от 200 страни членки. 

Дигиталната библейска библи-
отека и занапред ще предоставя 

стандартизирана платформа за бързо доставяне на 
Божието слово до всички точки на планетата. 

Вж. повече на адрес: theDigitalBibleLibrary.org.              ◙

Дигиталната библейска 
библиотека мина кота 1000 

Принцеса  Мете-Марит слиза след прочита (снимка: Горм Калестад)

Празник на НЗ в Малави (снимка: Марта Крюгер)
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