
Слухове за войни

Войната е факт. Агресивно, безцеремонно, непровокирано, масира-
но беше нападната мирна държава. Един опиянен от власт автократ, 
самообявил се за закрилник на християнството, но много вероятно об-
ладан от демонични сили, разпореди широкомащабна конвенционална 
военна кампания срещу суверенна страна. С модерна военна техника, 
тежки бомбардировки, артилерийски обстрел, жива сила (следвана от 
подвижни крематориуми), от три фронта, срещу градове и села, срещу 
инфраструктура и газопроводи... И разбира се, с дезинформационна кам-
пания от безпрецедентен обхват. 

След десетилетия международно разбирателство и редица укрепващи 
мира и стабилността инструменти, цивилизованият свят се оказа не-
подготвен за такъв вид откровено зло. А зашеметяващият парадокс е, 
че значителна част от българското население несмутимо и лековерно 
поглъща изкривените тези на кремълския властелин. 

„Пазете се да не ви подмами някой. Мнозина ще дойдат в Мое име и ще 
кажат: „Аз съм Христос“, и ще подмамят мнозина. А когато чуете за 
войни и за военни слухове, не се смущавайте“ (Марк 13:5-7). Войните не 
са нещо изненадващо за човешката история. Но какво представляват 
тези „военни слухове“? Тази добавка в думите на Исус изглежда описва 
бойни действия на едно друго равнище: не за човешките тела, а за чо-
вешките души. Войните отнемат живот, а военните слухове разграж-
дат мира в човешкото сърце. Войните разбиват държави, общества, 
институции, семейства, а военните слухове разоряват психиката и 
съзнанието. 

През този февруари видяхме невиждана ескалация и на двете. Впрочем 
в думите на Исус се долавя някаква успоредност на тези фрази. Буквално 
текстът гласи: „Ще слушате за войни и слушане за войни.“ Очевидно 
тук се съдържа предупреждение както за конвенционалните, така и за 
хибридните войни. Ще бъдем свидетели, казва Исус, и на едното, и на 
другото. Но нека това да не смущава сърцето на Неговите последова-
тели. Тъкмо напротив, наличието на военни агресии и дезинформацион-
ни кампании е естествено развитие. И войните, и слуховете за войните 
са белег за тежкия разлом в сърцето на човека. И двете са плод на греха, 
катализиран от древния Враг на нашите души. 

И въпреки че мнозина вярващи побързаха да говорят за белезите за 
края на света, цитираните думи на Исус всъщност са замислени да ни 
вдъхнат кураж: „Не се смущавайте. Това трябва да стане, но това не 
е свършекът“ (6 ст.). Войни и военни слухове ще има, но те не са по-
казателни. Когато слушаме за такива неща, ние си припомняме, че на-
шата идентичност, нашето призвание е да бъдем вестители на мира. 
Каквато и война да върлува около нас, ние имаме мисия да сеем Добрата 
вест за живота, смъртта и възкресението на Исус за изкуплението на 
мнозина. 

Именно тази мисия – а не конвенционалните или хибридните войни – 
според Исус ще бъде основният белег за свършека: „Това благовестие 
на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на 
всички народи. Тогава ще дойде краят“ (Мат. 24:14). Това е нашата за-
дача като църковни общности и като отделни вярващи в тези времена: 
да обичаме Бога и ближния, да възвестяваме Христос, да сеем вяра и на-
дежда. Тя е ясна и никакви „слухове“ не биха могли да ѝ окажат влияние. 

На вратата на канцеларията на 
пастиря се почукало. Влязъл ом-
ърлушен мъж и седнал на стола. 
Започнал да споделя какво му е 
на сърцето. Бил извършил тежък 
грях. Осъзнал го и паднал на колене, 
за да се помоли, да иска прошка 
от Бога. Всеки ден, дълго време се 
молил Бог да му прости, но все не 
чувствал Божията прошка. Слу-
жителят го погледнал и му казал 
внимателно и бавно, че е необхо-
димо да се покае не за онзи свой 
грях, а за греха на гордостта и 
нахалството. След като в Библи-
ята имаме стих като I Йоан. 1:9, 
пояснил той („Ако изповядваме 
греховете си, Той е верен и пра-
веден да ни прости греховете и 

да ни очисти от всяка неправда“), 
е наистина връх на нахалството 
да не вярваме, че Бог ще изпълни 
обещанието Си да ни прости. 

Какво означава да съм получил 
прошка от Бога – за Адамовия 
грях и за всекидневните си прес-
тъпления? Има ли разлика между 
това, да съм получил прошка, и 
това, да чувствам тази прошка? 

Едно от най-трудните неща, 
които изпитваме, когато съгре-
шаваме, е след това да приемем 
благодатния и милостив дар на Бо-
жията прошка. Ние сме горделиви 
същества. Не можем да приемем 
така лесно, че Бог ще ни прос-
ти. Иска ни се да направим още 
нещо, да Го умилостивим някак. 

Първият брой на вестник Зорница излиза в Цариград на 2.I.1876 г.
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подмами някой.

Мнозина ще дойдат в 
Мое име и ще кажат: 
Аз съм Христос, и ще 
подмамят мнозина.

Марк 13:5-6Година 146 ◆ февруари 2022 г. ◆ брой 2 ◆ 80 ст. ◆ Най-старият български периодичен вестник

Преводът на Библията на съвременен език е ключово събитие за 
идентичността на много от европейските нации. То има двустранен 
ефект – от една страна, езикът, на който е преведено Писанието, за-
дава нормата на националния език, а от друга, такъв мащабен процес 
практически допринася за формиране на цялата нация. Днес можем да 
кажем с голяма доза сигурност, че онези езици, на които е бил направен 
нов превод на Св. Писание, са станали национални езици, а на по-късен 
етап се превръщат и в държавни езици. В някои случаи, както при пре-
вода на шведски, норвежки и нидерландски, тези процеси съвпадат във 
времето, докато в други, както при превода на Библията на финланд-
ски, формирането на национален език изпреварва с четири века създа-
ването на независима национална държава.

След като преводът на Новия завет от Неофит е завършен, настъп-
ват значителни промени в работата по превода на Библията на българ-
ски език. Центърът на дейността се премества около печатницата на 
Американския мисионерски съвет в Смирна, в която е отпечатан пре-
водът на Неофит. На преден план излиза личността на Константин 

Фотинов, който има свое елино-
българско училище в града. През 1838 
г. мисионерът към Американския 
съвет Илайъс Ригс се премества 
от Атина в Смирна и взаимодейст-
вието между тези двама забележи-
телни мъже оказва голямо влияние 
върху продължаването на проекта 
с превода на Библията и някои съ-
пътстващи значими събития от 
Българското възраждане. През съ-
щата 1838 г. Фотинов отпечатва в 
Американската печатница своята 
„Гръцка граматика“, като така по-
ставя началото на едно удивително 
сътрудничество.

п-р Станислав Алексиев
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Бъбривост 
Цвете Куличева

ЗА ВАС, ЖЕНИ

Говорът, думите, тяхното произнасяне и 
разбиране са присъщи само на хората. Никое 
друго от Божиите творения на земята не 
може нито да говори, нито да ни разбира и да 
отговаря на изговореното от нас. Говорът е 
важно условие, за да можем да общуваме по-
между си и да се разбираме пълноценно. 

Благодарение на думите ние се образоваме 
в различни области. Божието слово достига 
до нас и е разбираемо пак по същата причина. 
Апостол Павел пише, че думите на вярата са 
духовна храна за нас, за да можем да растем в 
благочестие (I Тим. 4:6-7). Наред с това той съ-
ветва вярващите от солунската църква така: 
„И така, насърчавайте се един друг с 
тези думи“ (I Сол. 4:18). 

Божието слово ни дава определени съ-
вети за начина, по който говорим и се 
изразяваме. Ап. Яков ни препоръчва след-
ното: „Нека всеки човек бъде бърз да слу-
ша, бавен да говори и бавен да се гневи“ 
(Яков 1:19). С други думи, добре е да се из-
слушваме внимателно, да отделяме вре-
ме да поразсъждаваме върху чутото, а не да 
бързаме да се изкажем, без да сме обмислили до-
бре мисълта си. Затова нека да се пазим да не 
бъдем бъбриви и празнодумни, понеже „в много-
то говорене грехът е неизбежен, а който въз-
държа устните си, е разумен“ (Притчи 10:19). 

Постоянното говорене, многодумството, 
бъбривостта – тези неща са слабости на ха-
рактера. Подобно държание досажда на слуша-
телите, размива и разводнява съдържанието 
на казаното. Вместо да запомнят какво им го-
ворим, вместо да вникнат във важното, хора-
та се разсейват и същността им убягва. 

Всъщност бъбривостта е говорене преди 
всичко за маловажни неща. Тя е несъдържа-
телно приказване, което често звучи вя-
търничаво и празно. Исус осъжда този вид 
говорене: „За всяка празна дума, която ка-
жат човеците, ще отговарят в деня на съда“ 
(Мат. 12:36), а вместо това ни призовава: „Но 
говорът ви да бъде: Да, да! Не, не! А каквото е 
повече от това, е от лукавия“ (Мат. 5:37). 

Ние, жените, обикновено сме по-словоохот-
ливи от мъжете. Приказваме повече и поняко-
га, без да се усетим, преминаваме границата. 
По тази причина е добре да си припомняме 
оценката на Божието слово: „Безумната жена 
е бъбрива, проста е и не знае нищо“ (Пр. 9:13). И 
именно тук идва това важно предупреждение: 
„Мъдрият по сърце приема заповеди, а безум-
ният бъбривец пада“ (Пр. 10:8). С други думи, 
със своята бъбривост многодумците сами до-
принасят за това да нямат авторитет. Сами 
са си виновни, че околните не се вслушват в 
думите им и не се отнасят с уважение към 
тях. Причината е, че думите им са безполезни, 

празни. В бъбривостта си понякога човек тол-
кова много бърза, че изобщо не вниква в това, 
което му говорят околните. А Божието сло-
во ни дава ясно предупреждение в тази насока: 
„Да отговаря някой преди да чуе, е безумие и 
позор за него“ (Пр. 18:13). 

Писанието цени мъдрите, съдържателни 
думи, които се произнасят когато и където 
трябва: „Дума, казана на място, е като златни 
ябълки в сребърни съдове“ (Пр. 25:11). 

Отношението на Божието слово към праз-
нословието е ясно и категорично. Когато 
пише, че между вярващите дори не бива и да се 
споменават неща като блудство, нечистота 
или сребролюбие, апостол Павел добавя в съ-
щата поредица и говоренето на „срамни или 
празни приказки“. Нарича ги „неприлични неща“ 
и предупреждава, че именно поради подобен 
вид безотговорно приказване Божият гняв 
идва върху непокорните хора (вж. Ефес. 5:3-7). 

Някои си въобразяват, че за да може Бог да 
чува по-добре какво Му казваме, трябва да се 

молим възможно най-дълго. Такива хора чес-
то пъти викат в молитвите си, настояват 
и повтарят едно и също, отново и отново. И 
в някакъв смисъл приличат на Вааловите про-
роци, които викат, скачат и правят какво ли 
не навръх планината Кармил, но въпреки това 
молитвите им остават нечути. 

Божието слово обаче заявява: „Когато оти-
ваш в Божия дом... да се приближиш да слушаш 
е по-добро... Не прибързвай с устата си, нито 
да бърза сърцето ти да произнася думи пред 
Бога. Бог е на небесата, а ти на земята, затова 
нека думите ти бъдат малко“ (Екл. 5:1-2). Исус 
казва: „А когато се молите, не говорете из-

лишни думи, както езичниците; защото 
те мислят, че ще бъдат послушани за-
ради многословието си“ (Мат. 6:7). 

Нещо повече, Писанието също така ни 
казва, че някои хора с претенции на за-
коноучители ще се отклоняват в праз-
нословието си, „без да разбират нито 
какво говорят, нито какво твърдят“ (I 

Тим. 1:6). А ап. Петър и ап. Павел предупрежда-
ват вярващите, че сред тях ще се появяват 
лъжливи проповедници, които „говорят с на-
дуто празнословие“ (II Петър 2:18) и които „не 
служат на нашия Господ Исус Христос, а на 
корема си, и с привидно правдиви и ласкателни 
думи прилъгват сърцата на простодушните“ 
(Рим. 16:18). А на друго място ни се препоръчва 
колкото може повече да отхвърляме нечисти-
те и бабешки басни и вместо това да се обуча-
ваме в благочестие (вж. I Тим. 4:7). 

Апостол Павел категорично съветва: „Ни-
каква гнила дума да не излиза от устата ви, 
а онова, което е добро, за назидание според 
нуждата, за да принесе благодат на тези, кои-
то слушат“ (Ефес. 4:29). С други думи, тряб-
ва се държим мъдро, да говорим разумно и с 
мярка, а думите ни неизменно да отдават 
дължимата слава на Бога. Именно на това ни 
учи и Божието слово, според което доброде-
телната жена „отваря устата си с мъдрост 
и законът на езика ѝ е благ“ (Пр. 31:26). 

Мъдрият по сърце приема заповеди,
а безумният бъбривец пада.

Притчи 10:8
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И когато не намираме какво, се чувстваме 
отчаяни и депресирани. Не можем да разбе-
рем, че тъй като Бог е напълно свят, е не-
възможно да достигнем Неговото мерило за 
святост и прошка. 

Прошката е нещо обективно. Чувството 
за опрощаване на греха е напълно субектив-
но. Може да се чувствам „простен“, но да не 
съм, тъй като не съм се покаял. Може и да 
оневинявам себе си, когато Бог не го прави, 
и така да се самозаблуждавам. Но също така 
мога да се чувствам „непростен“, а всъщ-
ност да съм. Ако Бог е простил на някого, 
това е истина де юре и де факто. Нашето 
усещане за опрощаване не може да заличи 
реалността на обективния факт. 

Този каламбур повдига въпроса: Кой на 
практика стои на кормилото на живота ни 
като вярващи? Дали това са нашите чув-
ства, които са плод на лични предпочита-
ния и усещания, или Божието слово, което 
е абсолютната обективна истина? Мери-
лото за прошката не е дали я чувстваме, а 
дали сме се покаяли искрено. Ако изповяд-
ваме греховете си пред Бога, чрез името на 
Господ Исус, трябва да сме убедени, че Бог 
ни е дал опрощение.  

Понякога самите ние не сме готови да 
простим на себе си, въпреки че Бог ни е 
простил. Но кои сме ние да не прощаваме на 
някого, на когото самият Господ е простил? 
Сякаш на практика заявяваме, че сме прека-
лено зли и че грехът ни е прекалено голям, 
та Божията благодат не може да го покрие, 
и затова трябва да се направи още нещо. И 
дори по-страшно: Така всъщност намеква-
ме, че жертвата на Господ Исус Христос не 
е достатъчна. 

Библията ни учи, че след като ни даде 
прошка, Бог „забравя“ за нашия грях. Не че го 
изтрива от паметта Си, а че никога няма да 
го повдига повече като причина за осъжде-
ние срещу нас (вж. Пс. 103:12-13). 

Колко често сме имали случаи, когато ня-
кой ни прощава и след известно време пак 
повдига въпроса? По този начин човекът 
анулира прошката, която ни е дал. Но Бог не 
прави така. Ако ми е простил, това е неоспо-
рим факт. Този грях няма никога да послужи 
срещу мен, дори и пред Страшния съд. Бог 
го поставя настрана и не се занимава с него 
повече. Ние, хората, сме склонни да отваря-
ме стари рани, но Бог не го прави! Затова и 
нашите взаимоотношения страдат – защо-
то сме запазили дълбоко в себе си духовната 
болка и не искаме да я пуснем. А прошката 
означава никога да не споменаваме изповядан 
грях, да не го изваждаме на повърхността. 

Има и нещо друго, свързано с прошката. 
Ние сме призовани да прощаваме на онези, 
които съгрешават против нас. Колкото и 
пъти да дойде някой до нас, като изповяда 
греха си и се покае, ние сме длъжни да му да-
ваме прошка (Матей 18:21-23). 

Какво става обаче, ако човекът не се покае? 
Трябва ли да му простим? Не мисля! Словото 
ни казва, че когато някой е съгрешил спрямо 
нас, трябва да отидем и да му кажем за греха 
му (Матей 18:15). Ако се покае, ние сме спече-
лили брат си. Но ако не се покае, Библията не 
ни казва да му простим и да забравим. Напро-
тив, има си цяла процедура, която трябва да 
се извърви (15-18 ст.). По време на този про-
цес ние не следва да изпитваме огорчения 
към него или да търсим отмъщение. Вмес-
то това сме длъжни да проявяваме любов и 
благодат, състрадателност и загриженост. 
Но не следва да прощаваме, докато човекът 
не достигне до осъзнаване на греха и до по-
каяние. Защото какво му казваме иначе? „Аз 
ти прощавам. Дано и Бог ти прости.“ А ако 
той не е осъзнал греха си и не се е покаял, на 
практика ще си остане с впечатлението, че 
щом като сме му простили, може да съгре-
шава отново и отново и да живее свободно 
с греха си. Без дори да осъзнава тежестта 
на своя грях, без ни най-малка капка на съжа-
ление и покаяние. Така този човек ще живее 
под Божието осъждение, а вината за това 
ще е наша, понеже не сме го изобличили за 
греха и не сме му показали пътя на покая-
нието под Голготския кръст. 

Ако няма истинско покаяние, не може да 
има и истинска прошка. А ако няма истинска 
прошка, раните стоят дълбоко загнездени в 
душата ни и ни карат в „подходящ“ момент 
да ги покажем, да ги осветлим отново. Но 
така болката не се отмахва, а вместо това 
остава само огорчение и подозрителност. 
Взаимоотношенията не се изцеляват. Няма 
прошка и няма мир в душите ни. А „ако изпо-
вядваме греховете си, Той е верен и праве-
ден да ни прости греховете и да ни очисти 
от всяка неправда“ (I Йоан 1:9). 

следва от 1 стр.

ТЕМА НА БРОЯ

Прошката като духовна рана
п-р Станислав Алексиев

Най-важното
Емил Марков

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ

На 5 февруари 1597 г. японският шогун1 Тойо-
томи Хидейоши разпъва на кръст в Нагазаки 
26 души: шестима францискански монаси, се-
демнайсет новопокръстени японци и трима 
йезуити. Като място и време това трагично 
събитие може да изглежда твърде отдалече-
но от нас, но като християни няма как и да 
останем безразлични. Често се оказва, че ние 
сме много повече свързани помежду си, от-
колкото предполагаме.

Нека започнем с предисторията. На 23 сеп-
тември 1543 г. китайски кораб, на който пъту-
ват трима португалски търговци, е сполетян 
от силна буря и се разбива край бреговете на 
Япония. Така Европа открива легендарната 
страна, за която по-рано е съобщавал Марко 
Поло, а Колумб упорито е търсил. Монополът 
на португалците в търговията с Япония трае 
съвсем кратко време. Скоро Испания, Англия 
и Холандия също изпращат свои кораби. От-
начало „Страната на изгряващото слънце“ е 
отворена за чужденците. Обеднелият импера-
тор и шогунът са неспособни да контролират 
независимите даймьо2, които от своя страна 
имат интерес да търгуват с европейците. 
През 1549 г. йезуитът3 Франциск Ксавие, нает 
от португалския крал Йоан III, започва мисио-
нерска дейност в Япония. Той описва японците 
като изтънчен и културен народ и ги нарича 
„най-добрите хора, открити досега“. Не след 
дълго цели селища в Япония се обръщат от бу-
дизма към християнството.

Ала ситуацията се променя. Императорът и 
шогуните преодоляват политическата криза. 
Започва процес на обединение и централиза-
ция на държавата. Предприемат се мерки сре-
щу чуждото културно и религиозно влияние. 

Местните християни са сочени като запла-
ха за националните ценности. Следва гонение, 
съпътствано от масови екзекуции. Много 
мисионери и местни християни избират мъ-
ченичеството, а неголям брой свещеници се 
отричат от вярата си. Известни са с прозви-
щето „падналите свещеници“, но мотивите 
за тяхното отстъпничество невинаги е бил 
страхът за собствения живот. За някои това е 
единственият начин да се спрат екзекуциите. 
Те смятат, че така упражняват християнска 
любов и истинска загриженост към местните. 

Прави ли са били? Филмът Мълчание на Скорсе-
зе, посветен на тези събития, повдига трудни 
въпроси. Факт е, че голяма част от атеистите 
го възприемат като християнска пропаганда, 
а някои християни – като атеистична, но въ-
просите са насочени към нас, вярващите. Дали 
Бог мълчи или човешкото сърце е глухо за Него-
вия глас? Дали човекът е повече от своята вяра 
или обратно? Дали този свят е само за силните 
или принадлежи и на слабите, които имат право 
на прошка? Дали истината е валидна в еднаква 
степен за всяка епоха и всяко място или не?

Приблизително по същото време, през XVII 
век, подобни трагични събития се разиграват 
и по нашите земи. Ако прочетем Време раз-
делно, ще открием, че и тук се повдигат съ-
щите въпроси. При всяко гонение, при всяко 
изпитание и особено след това, християните 
са изправени пред последствията на своите 
избори. Често равносметката води до раз-
деления и отхвърляне. Ала преди да отсъдим, 
изхождайки от външните си наблюдения, нека 
да помним, че сърцеведецът Бог вече знае. Той 
вижда какво има в сърцето ни. И най-важният 
въпрос е дали там обитава Исус. 

1 Шогун – военно звание и управленска титла в 
средновековна Япония. Условно се приравнява на 
генералисимус.– Б.а.

2 Даймьо (букв. „големец“) – титла на едър земевладе-
лец, самурай-феодал, който разполага със собствена 
войска. – Б.а.

3 Йезуит – член на католически орден, създаден 
през XVI век за идейна борба с Реформацията. 
Наименованието произлиза от Societas Iesu, 
„Общност на Исус“. – Б.а.

Кадър от филма Мълчание (Silence, 2016)
/ изображение: Imdb.com

Паметник на християнските мъченици в Нагасаки
/ изображение: Wikimedia.org
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Първият плод на започналото сътруд-
ничество е отпечатването през 1842 г. на 
първото българско печатно периодично спи-
сание „Любословие“, редактирано от Фоти-
нов. По същество списанието е превод на 
български на голяма част от издаваното от 
американските мисионери на гръцки език 
„Списание за полезно и забавно познание“. 
Гръцкият прототип, наред със статии-
те със забавно и познавателно съдържание, 
съдържа и значим брой апологетични хрис-
тиянски материали, както и текстове с 
духовно съдържание. В българското издание 
присъстват голяма част от тези матери-
али, заедно с авторски статии на Фотинов, 
а също и материали, писани от привлечени 
сътрудници. Списанието успява да просъ-
ществува 5 години, през които излизат цели 
24 броя. В същото време Илайъс Ригс, който 
има удивителна лингвистична дарба и вла-
дее няколко класически и съвременни езика, 
овладява български език в дълбочина и започва 
работа по систематизиране на българската 
граматика. Фотинов е ангажиран с работа-
та по следващите издания на Новия завет, 
преведен от Неофит, и така бива въвлечен в 
проекта за превода на Библията.

Между 1851 и 1858 г. Фотинов превежда 
Стария завет на съвременен български език. 
Бидейки родом от Самоков, той се придър-
жа към езиковата норма, преобладаваща сред 
западните български говори, според която е 
преведен Новият завет. През 1858 г. печат-
ницата се мести от Смирна в Константи-
нопол и в края на същата година Фотинов 
се премества в османската столица, за да 
започне работа по окончателната редакция 
на текста. Но скоро след това, на 8 декември 
Фотинов неочаквано умира и това ще проме-
ни облика на проекта, както и – смело можем 
да кажем – самата съдба на книжовния бъл-
гарски език.

Съществуват сведения, че през следва-
щата 1859 г. Ригс се среща с Неофит в Рил-
ския манастир. На нея авторът на превода 
на Новия завет споделя, че ако сега трябва 
да работи по текста, би избрал друг под-
ход. Становището на Неофит отразява на-
расналата тежест на източните български 
говори, включително и поради големия брой 
българи, получаващи образование в различ-
ни руски градове. Друго значимо събитие 
към онзи момент е началото на работата 
на Методистката мисия на север от Стара 
планина, като в Шумен и Търново последова-
телно работи талантливият лингвист д-р 
Алберт Лонг. 

През 1859 г. Бенджамин Баркър умира и рабо-
тата по превода на Библията е поета изцяло 
от тандема Илайъс Ригс и д-р Алберт Лонг. 
От българска страна са привлечени Хрис-
тодул Костович, родом отново от Самоков, 
учил в Австрия, и Петко Славейков, родом 
от Трявна. Именно с влиянието на Славей-
ков и Лонг се свързва промяната на езика на 
библейския превод, който е ориентиран към 
източните български говори. Така преводът 
на Стария завет е редактиран изцяло, като 
първата завършена част, Петокнижието, 
е отпечатана през 1860 г.: годината, в коя-
то българската общественост се впуска в 
решителна битка срещу Константинопол-
ската патриаршия за независима Българска 
църква. До 1863 г. целият Стар завет е прера-
ботен и започва работа по превода на Новия 

завет съгласно източната езикова норма. 
Този превод е завършен през 1865 г. и усили-
ята са насочени към хармонизация на тек-
стовете на Стария и Новия завет.

През 1866 г. новата редакция на Новия за-
вет е отпечатана, както и всяка една част 
от Стария завет, но в различни томове. Ще 
минат още няколко години, преди първото 
издание на цялата Библия в общ том да стане 
факт в Цариград през 1871 г. Една година преди 
това, с указ на султана е учредена самосто-
ятелна Българска екзархия. Тя покрива голяма 
част от българското землище, а в следващи-
те десетилетия след плебисцити, с гласо-
вете на поне две трети от християнското 
население, към нея ще се присъединят още 
няколко епархии. Малко повече от век след 
написването на „История славянобългарска“ 
българската нация има своя официална ин-
ституция, българските земи са покрити с 
мрежа от новобългарски училища, а Библия-
та е преведена на съвременен български език, 
като поради огромния интерес се налага пус-
кането на нови тиражи всяка година.

Както и при много европейски езици, пре-
водът на Библията служи за кодифициране 
на националната езикова норма. За това сви-
детелстват някои от водещите български 
авторитети в сферата на езика и литера-
турата. По думите на Иван Вазов: „Цариград-
ската Библия реши езиковия спор в България 
и утвърди българския книжовен език.“ Пен-
чо Славейков пише: „Преводът на Библията 
тури край на езиковата безредица, на борич-
кането на разните наречия за първенство и 
се установи литературният език. След поя-
вяването на Библията на бял свят заглъхват 
разприте между разните български говори и 
източнобългарският говор става общ език за 
всички ратници на мисълта и национално-
то съзнание.“ А Стоян Михайловски я нарича 
„единствената грамотна книга на български 
език“.

Със сигурност обаче стойността на пре-
вода се дължи и на таланта и високата 
квалификация на екипа, който прави оконча-
телната редакция. Прегледът на биографи-
ята и специфичните способности на всеки 
един от четиримата мъже, взели участие 
във финалния етап на проекта, показва, че 
сякаш една Невидима ръка е събрала заед-
но идеалните хора за тази задача. Освен че 
е дългогодишен учител, Христодул Косто-
вич е издал сам няколко учебни пособия и 
енциклопедични сборници, включително в 
областта на езика. Докато живее в Цариград, 
покрай участието в превода на Библията, 
той публикува свои материали във вестник 
„Зорница“. Христодул Костович прави и свои 
поетични опити, като творбите му са из-
държани в духа на романтизма.

Значително по-познат на българската об-
щественост е другият български участник 
в екипа за превода на Библията, Петко Сла-
вейков. Той също има богат учителски опит 
в редица български градове: Трявна, Видин, 
Враца, Плевен, Берковица, Лясковец, Бяла, 

Елена. На последното място образователни-
ят процес е организиран по модерната клас-
на система. Успоредно с това, Славейков се 
включва в революционната борба на българи-
те за независима Българска църква и се налага 
като един от водачите ѝ. Петко Славейков 
е най-плодотворният български автор от 
периода преди Освобождението и е създа-
тел на десетки творби, най-популярната 
от които е „Изворът на белоногата“. Съще-
временно той е изявен фолклорист и съби-
ра над 15 000 народни пословици и поговорки. 
Славейков издава две от най-популярните 
български периодични издания – вестниците 
„Гайда“ и „Македония“, а също още два вест-
ника и четири списания. Тази му дейност го 
откроява като най-успешния и деен издател 
в областта на периодичния печат преди Ос-
вобождението. Заради активната си анга-
жираност с борбите на българския народ за 
църковно и национално освобождение, Пе-
тко Славейков лежи на два пъти за кратко 
в затвора. Активно сътрудничи на руските 
войски по време на Освободителната война. 
След 1878 г. се впуска в политическа дейност, 
като през 1880 г. е избран за председател на 
Народното събрание. Участва като минис-
тър и в двата кабинета на Петко Каравелов. 
Но неговата активна издателска дейност 
продължава. Очевиден е дълбокият интерес 
на Славейков към българския език, към него-
вата спонтанност и естествена форма, ка-
квато се явява народното творчество. Едва 
ли би могъл да се намери по-подходящ и по-
подготвен човек за такъв мащабен проект, 
каквото е окончателното езиково оформле-
ние на българския превод на Библията.

Славейков е привлечен в екипа от д-р Ал-
берт Лонг. Последният е получил добро 
образование в Западния университет в 

»

Цариградската Библия
НАШАТА БИБЛИЯ

следва от 1 стр.

Статията е заимствана от сайта 
NashataBiblia.com с любезното разреше-
ние на ББД. Материалите се публикуват 
по повод юбилейната годишнина: 150 
години от публикуването на цялостен 

превод на Светото писание на съвреме-
нен български език.
Вестник Зорница изказва благодарност 

на ББД за предоставените материали! 

НАШАТА БИБЛИЯ: ЦАРИГРАДСКИЯT ПРЕВОД

Заглавна страница на Цариградската Библия/ 
източник: Wikipedia.org

V част
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» Пенсилвания, както и в Орегонския колеж, къ-
дето е завършил с отличие като бакалавър. 
След две години учителска практика, Алберт 
Лонг е завършил и Духовната семинария в 
Конкорд, Ню Хемпшир. След дипломирането 
си (отново с отличие), той е ръкоположен 
за пастир към Методистката епископал-
на църква. В това си качество е поканен от 
основателя на Робърт колеж Сайръс Хамлин 
да се присъедини към мисията сред българи-
те. Успоредно с работата му по превода на 
Библията, Алберт Лонг стои в основата на 
издаването на вестник „Зорница“, който ще 
се превърне в най-дълго просъществувалото 
българско периодично издание. За определен 
период от време „Зорница“ се превръща и в 
най-популярния български вестник, разпрос-
траняван по всички краища на българското 
землище. Огромни са заслугите на Алберт 
Лонг за разгласяване на зверствата при по-
тушаване на Априлското въстание, за анга-
жирането на британските и американските 
дипломатически представителства в Кон-
стантинопол в комисии по установяване на 
обхвата на бедствието, както и за обръща-
нето на европейското обществено мнение в 
подкрепа на българската кауза.

Илайъс Ригс е човекът, който осъществява 
приемствеността между хората, работили 
по библейския превод до 1858 г., и екипа, кой-
то ще доведе този проект до успешен край. 
Ригс е роден в семейството на пастир от 
Презвитерианската църква в Ню Джърси. 
От най-ранна възраст показва изключител-
на дарба в усвояването на класически езици, 
както и задълбочен интерес към тях. На че-
тиригодишна възраст се научава да чете, на 

девет години започва да учи гръцки, а на три-
найсет – иврит. Едва деветнайсетгодишен 
завършва колежа в Амхърст, а като 22-годи-
шен младеж завършва Богословската семина-
рия в Андовер. До заминаването си в мисията 
на Американския съвет през 1832 г., работи с 
едни от най-изтъкнатите специалисти по 
ориенталски изследвания по онова време в 
Америка. Пристигайки в Османската импе-
рия, научава последователно гръцки, турски, 
арменски и български, а към класическите 
езици, които владее, добавя и халдейски.

Първоначално работи в мисионерските 
центрове в Атина и Аргос, но през 1838 г. се 
прехвърля в Смирна, където се запознава с 
Константин Фотинов и става свидетел на 
усилията по отпечатване на Неофитовия 
превод на Новия завет в мисионерската пе-
чатница. Така съдбата на Ригс завинаги се 
свързва с превода на Библията на български 
език, а екипът намира своя първокласен екс-
перт по оригиналните библейски езици. Ус-
поредно с превода на Библията, Ригс издава 
други помагала за изучаването ѝ на българ-
ски език: Библейски речник, Синхронизация 
на четирите Евангелия и др. Освен библей-
ските материали, Илайъс Ригс издава пър-
вия сборник с духовни химни на български 
език и още много християнски апологетични 
материали.

Ролята, която Цариградската Библия изи-
грава за оформяне на българския език и за 
духовното израстване на българския народ, 
личи още по-ясно от факта, че първото 
Синодално издание на Библията излиза от 
печат над половин век по-късно, през 1925 
г. Работата по Синодалния превод започва 

през 1898 г. и отнема 27 години, при наличие 
на независима българска държава, самос-
тоятелна Българска църква, Софийски уни-
верситет и Българска академия на науките. 
Контрастът спрямо работата на заплашва-
ния от Константинополската патриаршия 
Неофит в Копривщица, труда на самотния 
Фотинов в Смирна и финалните усилия на 
колегията на Славейков, Костович, Ригс и 
Лонг е поразителен.

Макар че е иницииран и финансиран от 
протестантски мисионери и е осъществен 
под методическото им ръководство, прево-
дът на Библията от 1871 г. е лишен от вся-
каква деноминационна окраска и е изцяло в 
услуга на духовното и материално развитие 
на българския народ. В него вземат се включ-
ват мисионери от различни националности, 
принадлежащи на различни християнски 
църкви и организации. И преди всичко, той е 
извършен с решаващото участие на бълга-
ри, православни по вероизповедание, но съ-
трудничещи с готовност и чиста съвест – с 
убеждението, че вършат нещо полезно и съд-
бовно за своя народ. Цялата работа по проек-
та, продължила десетки години, е пропита 
от дух на добросъвестност, самоотверже-
ност и християнско смирение. Няколко годи-
ни след издаването на Библията на български 
език, българският народ достига до своето 
политическо освобождение и възстановява-
не на българската държава. По един уника-
лен начин съдбата на българската Библия се 
оказва преплетена с освобождението на бъл-
гарския народ. Сякаш това е един дискретен 
знак за значението на Библията за добрува-
нето на всяка човешка общност. 

Едно тяло в един Дух
Преди хилядолетия Господ избира израил-

тяните за Свой народ. Навсякъде в Стария 
завет четем какво се случва с тях и как Гос-
под ги избавя от всяка напаст. След жерт-
вата на Христос на кръста Божият народ 
става още по-многоброен, защото всеки на 
земята, който повярва, получава правото да 
стане част от него.

На Петдесетница, със слизането на Светия 
Дух върху апостолите, се поставя началото на 
Църквата. В Първото си послание към коринт-
ската църква апостол Павел се спира на някои 
сериозни проблеми в нея. Сред най-основните 
от тях е този, че църквата не е единна, а би 
следвало да е едно цялостно тяло. Именно по 
тази причина Павел пише пасажа I Кор. 12:12-18. 

Главата на тялото е Христос, а пък самото 
тяло се състои от членовете на църквата. За 
да функционира тялото правилно, всички части 
трябва да работят заедно. Макар да са различ-
ни, те би следвало да работят заедно. Ръката 
има пет пръста и всеки е различен, но всички 
те съставляват една и съща длан. Ако рабо-
тят заедно, ръката е способна да върши много 
неща, но в противен случай тя е болна или без-
полезна. Всеки от нас има своя индивидуалност 
и е уникален. Христовата църква се състои от 
хора с различен език, различно социално поло-

жение, различен цвят 
на кожата, различна 

култура, различен начин на 
живот. Макар и толкова 
разнообразни, вярващите 
са едно цяло, защото същи-
ят Дух е даден на всекиго 
от тях. Всички са напоени 
в Светия Дух. В църковната 
общност ние сме едно. 

Църквата се ражда на те-
риторията на Юдейско-
то царство, а първите ѝ 
членове са от един народ: 
апостолите Христови. Те 
са различни, но са призо-
вани от Христос да със-
тавляват първата Църква. 
След жертвата на Исус на 
кръста, всеки един човек 
по лицето на земята, кой-
то изповяда Христовото 
име, придобива правото да 
стане част от Христо-
вата църква. Всеки влиза в 
Църквата със своята инди-
видуалност, но става част от цялото. И след 
новорождението си получава Светия Дух. В 
Посланието към Тит 3:5-6 е записано: „Той ни 
спаси не чрез праведни дела, които ние сме 
извършили, а по Своята милост, чрез окъпва-
нето, т. е. новорождението и обновяването 

на Светия Дух, Когото изля изобилно вър-
ху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител, 
така че оправдани чрез Неговата благодат, 
да станем, според надеждата, наследници на 
вечния живот.“ 

Тялото е съставено от много части. Вся-
ка част има своето предназначение. Тя из-
пълнява само това, което Господ е решил 
за нея. Всяка част работи различно, но е в 
синхрон с другите, когато Бог действа чрез 
църквата Си. Тялото се справя със всичко, 
когато частите му работят заедно. Често 
пъти ние смятаме някои части за по-важни 
за нас, а други – за по-маловажни. Бог обаче е 
определил конкретна задача за всяка част. 
Има части, чиято работа е видна. Има и 
такива, които си работят незабележимо за 
нас. Те не са по-маловажни. Сърцето, белите 
дробове, бъбреците работят скрито за нас. 

следва на 10 стр.

ГЛАСЪТ ОТ АМВОНА

Пламен Петров

 Пламен Петров е на 57 г., женен, с едно дете. По образование е 
инженер, специалист по електроника и автоматика. Работи като 
енергетик и ръководител на група за ел. поддръжка и автоматика в 
частна фирма. През 1992 г. Господ призовава него и съпругата му в 
Методистката църква в град Шумен, където живеят по това вре-
ме. Заедно със съпругата си Румяна, той работи като доброволец в 
представянето на филма Исус. 

От 2002 г. семейството живее в гр. Русе. Понастоящем Пламен 
Петров служи в Методистката църква в града като помощник-про-
поведник и като председател на църковното настоятелство. 

Защото както тялото е едно, а има много части, 
и всички части на тялото, ако и да са много, пак 
са едно тяло, така е и Христос. Защото всички 

ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се 
кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло 
и всички с един Дух се напоихме. Защото тялото 
не се състои от една част, а от много. Ако каже-

ше кракът: Понеже не съм ръка, не съм от тялото, 
това не го прави да не е от тялото. И ако каже ухо-

то: Понеже не съм око, не съм от тялото, това не 
го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше 
око, къде щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, 

къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил 
частите, всяка една от тях, в тялото, 

както Му е било угодно.

I Коринтяни 12:12-18
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КНИГИПодарен живот
п-р Данаил Игнатов

Наскоро в християнските книжарници се по-
яви нова книга с предизвикателно заглавие и чу-
десно художествено оформление. Заглавието е 
Подарен живот1. А илюстрацията на корицата 
е две ръце, които присаждат нежна клонка в 
пръстта. Отварям напосоки тази книга, и ето 
– навън е зима, а мен ме лъхва някаква свежа 
струя на пролетен вятър. Както казва редак-
торът Елисавета Попова в своя уводна бележ-
ка, най-ценното в книгата е жизнерадостното 
усещане, че не бива да се отчайваме в този по-
някога непредвидимо жесток свят и че вина-
ги можем да долавяме аромата на надеждата, 
стига да знаем къде да го търсим.

Авторът Красимир Владимиров е роден в 
София през 1968 г. Учи икономика в Свищов. По 
времето на политическите и икономически-
те промени в България започва да търси исти-
ната за Бога. През 1991 г. разбира, че всъщност 
той е „намерен“ и призован от Господ Исус да 
Му отдаде живота си. Записва се да учи във 
Висшия евангелски богословски институт 
(ВЕБИ). Там се запознава със Светла Петрова, 
с която скоро след това създават семейство. 
Раждат им се последователно две дечица с ан-
гелска красота на лицата, но за съжаление, с 
тежки диагнози на церебрално увреждане. Ре-
дят се години в търсене на лечение, помощни 
терапии, неимоверни усилия при отглеждане-
то и изобщо страдания, непознати за „обикно-
вените“ родители. В подобни случаи мъжете 
често изоставят семейството си. 

Като обем книгата съдържа 45 заглавия на 
есета, размисли и молитви, събрани в три гру-
пи. Във втората има слова с по-изрично заявен 
поучителен характер като проповеди и призи-
ви за размисъл. Някои от тях носят следните 
заглавия: „Верният приятел“, „Господ си спом-
ни“, „Стъпки от любов“, „Вавилонски кули“, „Да 
приемеш на гости Исус“. Но няма как и всички 
останали текстове да не въздействат. Освен 
че ни водят към Евангелието, в тях е вплете-
но и свидетелство за устояване във вярата 
при трудна за описание борба за живот – все-
ки ден и всяка нощ! Без да ни го натрапват, ако 
сме достатъчно чувствителни, можем да до-
ловим от редовете на книгата през какви из-
питания преминават Краси и Светла. Но пак 
от там разбираме, че пред нас стоят мъж и 
жена, които са „повече от победители“! 

Съвсем права е Елка Джамбазова, която пише 
на задната корица, че Краси е самороден талант 
с чувствителна душа и нежно сърце, които Бог 
му е дал. Той наистина има чудесната способ-
ност да наблюдава и пресъздава житейски съби-
тия, срещи с обикновени хора, птици, природни 
състояния и да ни увлича, за да се вълнуваме и 
дивим, да откриваме в тях живот и жажда за 
живот. Има и широк поглед върху политически-
те, спортните и културните събития.

Понякога Краси ни поднася и изненадващи, 
бързи преходи от един образ към друг и от една 
мисъл към друга. Прави го като малко дете, кое-
то иска да каже много неща на по-възрастни-
те. Но на това се дължи и част от внушението 
за непринуденост и свежест. А както казва 
Елисавета Попова, иронията и самоиронията 
допълват колорита на неговия стил.

Как да не се усмихнеш, когато авторът ни 
въвежда в безпорядъка на авторемонтна ра-
ботилница и взема повод от една тривиална 
история за поправката на стар италиански 
автомобил от позастаряващ майстор, за да ни 
„запрати“, почти насила, във времето на спо-
мените, когато тази кола е била нова, но и не-
достъпна за масовия български потребител от 
епохата на „соца“. Епоха, която (ако не позна-
ваме престъпленията, които се вършеха от 
тогавашната власт) си има свое романтично 
очарование – просто защото си е „наша“ епо-
ха. И то наша от детските спомени: миризма 
на скара със стандартна гарнитура, песните 
на Демис Русос и Том Джоунс, телевизорите 
„Плиска“, „Лека нощ, деца“, благодатта да се из-
къпеш в прохладата на речен вир. 

Но споменаването на думата благодат дава 
нов повод да се каже нещо по-важно от спо-
мените: нещо за нашето настояще и бъдеще. 
Трябва непременно, дори с риск да изоставим 
ремонта на колата, да чуем за благодатта, 
която не е безлична космична сила, а идва с жи-
вота и страданията на кръста на Господ Исус 
Христос. Благодат, без която трудно се живее 
и от която всички хора имат нужда.

Нека да напомним, че ръцете, написали тази 
книга, държат всеки ден малките нежни ръце 
на Радост и са държали години наред „бели-
те изнежени пръсти“ на Теди, който наскоро 
отмина при своя небесен Отец. „Бели, дълги 
пръсти“, които така и не са могли да държат 
лъжица, камо ли молив, мобилен телефон или 
таблет. Но според неговия баща това са и ръце 
на мъжко момче. Това момче не е познало много 
от съвременната цивилизация, но е преживяло 

неща, които неговите връстници не подози-
рат. Краси рядко споделя подробности за това, 
което е преживяло цялото семейство, но все 
пак трябва поне да го спомене някъде – най-ве-
че заради нас, читателите, заради полезното 
ни отрезвяване: „Трудно е да се опише какво се 
случи в тялото и главата му... с епилептични 
пристъпи, неядене, борба за всяка хапка храна, 
много нощи борба за сън, физиотерапия, силни 
упойващи лекарства, болници, линейки... За мен 
той е силен мъж, борец със смело и добро сърце.“

И ако някой запита как се издържа на всич-
ко това, споделено и несподелено, авторът не 
пропуска да изпълни призванието си на про-
поведник и насочва движението на мисълта 
ни към „Бога Исуса Христа, Спасителя, Който 
дава живот и бъдеще и надежда“. 

Почти в края на книгата Краси Владимиров 
иска да насърчи и нас: „Има Един, Който бди 
над нас, води ни за ръка, води ни на зелени 
пасища, при бистри води, макар и понякога 
през тъмни, духовно мрачни долини. В при-
съствието на неприятеля Бог излива специ-
ална благодат.“ 

Християнството не може да се разбере без 
Христос. То не може да се живее отделно от 
Него. Християнството е нещо много повече 
от религия. Tо е свързано с един живот – най-
забележителния и най-силния живот, познат 
на този свят: животът на Исус Христос. 

Първата особеност на Исус виждаме в Него-
вото учение. 

То е опростотворено. Обикновените хора го 
разбират. Езикът на философите от време-
то на Исус е тъмен за човека на обикновения 
живот. Платон, Аристотел, Сократ не сa за 
общата маса. A Исус е понятен за всички – и 
именно това е Неговата сила.

То е изчерпателно, основно. Исусовото уче-
ние достига до центъра на човешките нужди, 
грехове и надежди. В Проповедта на планината 
Исус говори за гняв, блудство, лицемерие, уби-
ване, несправедливост, любостежание, накър-
нение, себелюбие. То е революционно. Вземете 
четири неща от Неговото учение: „Обичайте 
враговете си.“ Няма нещо подобно в езическия 
свят. „Не се противете злому.“ Това е съвсем 
противоположно на обикновеното вярване 
и практикуване. Ако се усвои от хората, то 
ще измени корено цялата цивилизация. „Бъде-
те съвършени, както е съвършен Небесният 
ви баща.“ Това изведнъж събаря лесния морал. 

„Кротките ще наследят земята.“ Това учение 
противоречи на светската максима за успех. 
Не е ли всичко това революционно?

То е авторитетно. Той говори с власт, а не 
като книжниците. Посочва образци, открива 
нов път. 

Втората особеност на Исус виждаме в Не-
говия характер. Нека посочим само няколко от 
великите черти на характера Му. 

Смелост. Той е бил физически и морално смел. 
Той живее всред съзаклятие против живота 
Му и неведнъж смело ходи помежду Своите 
неприятели, които дебнат да Го убият. Изця-
ло е готов да умре за принципите Си. 

Негодувание. Изпитвам съжаление към чове-
ка, който е равнодушен пред злото. Едно от 
най-великите качества на Бога е гневът про-
тив злото. Исус е притежавал това в най-ви-
сока степен (Мат. 23 гл.). 

Ентусиазъм. Няма картина по-печална от 
живот без ентусиазъм, студен, критически 
настроен към изкуството, музиката, литера-
турата и самия живот. О, небето да ни пази 
от такава проказа! Исус е бил пълен с жар и 
ентусиазъм. 

Мъдрост. „Исус напредваше в мъдрост, в 
ръст и в благоволение пред Бога и човеците“ 
(Лука 2:52).

Смирение. Този стар свят се руши поради 
гордостта. Хората се избиват едни други по-
ради национална, расова, военна гордост. Исус 
учи и показва съвършено смирение.

Духовност. Исус прекарва по цели нощи в 
молитва. Църквата е слаба днес, защото три 
четвърти от християните не посещават мо-
литвеното събрание и не се молят. 

Любвеобилност. Той обича хората. Обича 
Своите ученици докрай. Взима децата в обя-
тията си и ги благославя. Приема да говори с 
митари и грешници. Обича човека. (...) 

Желание да спаси. Това е венецът на Исусо-
вия характер. Той е дошъл, за да потърси и да 
спаси изгубените. Те забиват гвоздеи в ръцете 
Му, а Той се моли: „Отче, прости им! Те не зна-
ят какво правят.“ 

Нека отбележим и в какво Исус е ненадминат. 
Той познава напълно човека. Той е в съвършен 
съюз с Бог Отец. Той прощава грехове. Самият 
Той е безгрешен. Той предсказва смъртта Си и 
възкресението Си. Той се връща в живота на 
земята, за да потвърди възкресението Си. 

Можем да заключим, че Исусовото учение е 
над всички други. То е последната дума. Гре-
хът е смърт. Покаянието е живот. Бъдещият 
живот е факт. Исус проповядва и доказва с жи-
вота си всичко това. 

1 Красимир Владимиров, Подарен живот (FastPrintBooks, 
2021). Книгата може да бъде намерена в книжарница-
кафе „Защо не?“ (гр. София, ул. Солунска 49) и книжар-
ница CLC (гр. София, ул. „Цар Симеон“ 45).

Това, което беше само у Исус
Павел Мишков 

ИЗ АРХИВА НА ЗОРНИЦА
февруари 1922 г. 
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Във време, когато всички сме притесне-
ни от нестихващата световна пандемия, 
може би не забелязваме една друга такава, 
която рядко се обсъжда открито, въпре-
ки че също може да погубва. Става дума за 
явление, което психолози и учени по це-
лия свят определят като модерното роб-
ство на XXI век: нарцистичното насилие. 
За щастие, темата за физическото, пси-
хическо и емоционално насилие в дома се 
обсъжда все по-широко, а това е предпос-
тавка да се обединим в разрешаването на 
този разпространен проблем. Но знаете 
ли, че почти винаги в основата на домаш-
ното насилие се откроява един и същи 
профил – този на нарцисиста! 

Какво е „нарцисизъм“? Най-общо нарци-
сизмът се определя като разстройство на 
личността, при което се наблюдава модел 
на поведение, характеризиращ се с висо-
комерие, нужда от възхищение и липса на 
емпатия. В основата му стои силно уязви-
мо самочувствие, което нарцисистът се 
опитва да регулира чрез търсене на вни-
мание и одобрение. Нарцисистът смята 
себе си за специален и очаква всеки да му 
отдава специално отношение. Често екс-
плоатира околните за свои цели, проявява 
надменност, не е способен на вглеждане в 
себе си и на лично прозрение и като цяло 
е повърхностен във взаимоотношени-
ята си. Нарцисистът е обидчив, често 
непредвидим и с променливо настроение. 
Може да избухне неочаквано и непропор-
ционално на ситуацията, манипулативен 
е и контролиращ, с притъпено чувство за 
вина. Често е сребролюбив, обича да флир-
тува, лош слушател е и емоционално хла-
ден партньор. Отстрани обаче изглежда 
уверен, умен и преуспял. Може да бъде ха-
ризматичен водач и убедителен събесед-
ник. Често е работохолик, като с успеха в 
кариерата си набавя желаното одобрение 
и възхита, поддържайки полиран имидж, с 
който да прикрива празнотата в личния 
му свят. 

Всеки, който чете тази статия, може 
вече да е имал или неизбежно ще има личен 
опит с нарцисист: у дома, на работното 
място, сред приятели, сред съседи или в 
църквата. Най-важната причина да не за-
гърбваме темата за нарцисизма е, че този 
проблем е дълбоко наболял и в нашите цър-
ковни общности. Това състояние има ду-
ховни измерения, а Бог желае да освободи 
всеки човек, попаднал под робството на 
нарцисизма.      

Защо нарцисистът е таен убиец? Има две 
основни причини: умението му да прикри-
ва истинската си същност, в съчетание с 
мълчанието на жертвата. Нарцистично-
то насилие вирее в почва на секретност 
и изисква параван, осигурен от безмълвие-
то на жертвата. По правило това, за кое-
то избягваш да говориш, притежава власт 
над теб. Когато не изобличиш нарцисиста 
навреме, ти неволно ставаш съучастник 
в безотговорността на действията му, 

като му даваш свобода да наранява и да 
разрушава, без да е застрашен от послед-
ствията. Рано или късно, мълчанието на 
жертвата се обръща срещу самата нея. 
Докато тя прикрива действителното по-
ложение, нарцисистът умело и система-
тично обработва околните: семейство, 
приятели и всеки друг, чието мнение и 
влияние е от значение за неговите цели. 

Защо казваме, че такъв човек е убиец? 
Жертвите на нарцисизма рядко се измер-
ват в загуба на човешки живот, но много 
често довеждат до разрушено психично 
здраве, хронични заболявания, пагубни по-
следствия за детския ум, станал свидетел 
на семейни войни, разруха в отношенията 
между приятели, компрометирани служе-
ния в църквата, разцепления и загуба на 
доверие. 

А как гледа Бог на нарцисиста? Намираме 
ли такива хора в Библията? Макар че има 
немалко примери, тук ще се спрем на ли-
чността на Ирод Велики, под чието упра-
вление във Витлеем се ражда Исус. Ирод е 
известен с две неща: жестокостта, с коя-
то брани властта си; и невероятните му 
постижения в строителството. Той по-
строява храмове, амфитеатри, стадиони, 
луксозни дворци с климатична система и 
бани, на които се възхищават и съвремен-
ните архитекти. Най-голямото му по-
стижение обаче е обновяването на Храма 
в Йерусалим. 

Ирод е умен, уверен и преуспял като во-
дач. Но той има и тъмна страна, защото 
е готов на всичко, за да задържи власт-
та и славата си. Не се доверява на нико-
го и се съмнява във всекиго. Болезнената 
му подозрителност го кара да елиминира 
всеки, застанал на пътя му, включително 
и собствените си роднини. Злината му 
стига дотам, че когато наближава сет-
ният му час, той заповядва да арестуват 
всички влиятелни фигури в Йерусалим и да 
ги екзекутират в деня на неговата смърт. 
Така хората със сигурност ще скърбят в 
този ден, пък макар и не за него. 

Гордостта и арогантността на Ирод го 
карат да мисли, че е недосегаем и че стои 
над всеки, включително и над Бога. Като 
излъгва мъдреците от Изтока, че иска да 
отдаде почит на родилия се Цар, той смя-
та, че отново е успял да надхитри всички. 
Но не познава същността на Бога – той 
знае за Него, но не Го познава лично. Дори 
не предполага, че Бог е наясно с мислите му 
и че е промислил за спасителен план още 
преди Ирод да научи за родения Младенец. 

Тук става дума за битка между Ирод и 
самия Бог. Когато мъдреците са предупре-
дени от Бога и на връщане избират друг 
път, царят е надхитрен не от мъдреците, 
а от Всевишния. Но провалът на първия 
му план не го възпира да измисли втори и 
скоро Ирод нарежда да се изтребят всич-
ки момченца на възрастта на Исус. Царят 
закоравява сърцето си до такава степен, 
че издига собствените си желания над 
всичко друго. А именно това е най-харак-
терният белег на нарцисиста, обуславящ 
действията му: стеснено сърце, закора-
вено за Божието влияние, както и голямо 
его, издигнато над всичко и над всекиго. В 
крайна сметка, Ирод става свой собствен 
цар и бог. 

Библията ни говори за враг, който от са-
мото Сътворение се противопоставя на 
Бога и служи на собствената си воля вмес-
то на Божията. Паднал ангел, който се 
възгордява в сърцето си поради хубостта 
и мъдростта си и пожелава Божия трон. 
Сатана е първият нарцисист и упражня-
ва духовно влияние над всеки следващ. Ето 
защо битката между един нарцисист и 
едно Божие дете не е битка между двама 
души, а битка между някой, който се мисли 
за бог, и Бога на вселената. По същност-
та си това е духовна битка, която се води 
с духовни оръжия. Бог иска да освободи и 
предпази своята невяста, Църквата, от 
разрухата на всеки „Ирод“, който се про-
тивопоставя на Божия план за изобилния 
живот и свободата, които ни принадле-
жат като духовно наследство. 

АНАЛИЗ
НАРЦИСИСТЪТ – ТАЙНИЯТ „УБИЕЦ“, 
ОТ КОЙТО БОГ ИСКА ДА ТЕ СПАСИ
Христина Спасова

Авторът има готовност да отговори на кон-
кретни въпроси по темата и/или да даде прак-
тични съвети на читатели, които имат нужда 
от това. За връзка можете да се обърнете с лич-
но писмо до редколегията, на редакционната ел. 
поща: vestnik.zornitsa@gmail.com. 
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Църковни празници и календар
Тодор Велчев 

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ

Сигурно сте се питали защо именните 
дни и други църковни празници имат ал-
тернативни дати: по стар и по нов стил. 
Защо Васильовден, например, се отбелязва 
на 1 януари според официалния календар на 
БПЦ, а същият празник се чества от ром-
ската общност („Банго Василе“) на 14 яну-
ари? Защо голяма част от християнските 
страни празнуват Рождество Христово 
на 25 декември, докато в Русия, Сърбия, 
Северна Македония, Грузия и някои други 
това става на 7 януари? И защо Възкре-
сение Христово се посреща от христи-
яните на Запад, като правило, поне една 
седмица – а понякога цял месец – по-рано, 
отколкото на Изток? Сякаш са малко док-
триналните несъгласия между християн-
ските изповедания и деноминации, та към 
тях трябва да прибавим и различия в из-
ползвания календар...

Причините за този разнобой са както от 
астрономически, така и от исторически 
характер. От астрономическа гледна точ-
ка, разработването на точен календар не е 
лека задача. В общи линии, възможни са два 
главни подхода, с използване на различни 
основни единици за време: времето за една 
видима обиколка на Слънцето по небето 
спрямо звездите (слънчева тропична годи-
на) или времето между две последователни 
еднакви фази на Луната (лунен синодичен 
месец). Първият подход е по-естествен за 
човека, тъй като отразява смяната на се-
зоните; вторият е удобен за измерване на 
по-кратки цикли от нашата дейност. Про-
блемът при тропичната година е, че про-
дължителността ѝ е 365,2422 денонощия 
– което не е цяло число; та даже и дробната 
му част не е рационална дроб. За целите на 
всекидневния живот обаче, годината тряб-
ва да съдържа цяло число денонощия. Зато-
ва са били разработени различни календари, 
в които определени години („високосни“) са 
по-дълги от обичайните. 

В т.нар. юлиански календар, въведен още от 
Юлий Цезар през I в. пр. Хр., била възприета 
продължителност на годината от 365,25 
денонощия. Съответно три „обикновени 
години“ с по 365 денонощия са последвани 
от една високосна с 366 денонощия, в коя-
то пропуснатите четвъртинки се обе-
диняват в едно допълнително денонощие 
(29  февруари). Въпреки тази компенсация, 
действителната продължителност на го-
дината все пак бива надценена с няколко 
минути. Така за близо 400 години действи-
телното начало на годината се отмества 

с три денонощия по-рано спрямо кален-
дарното. Постепенно, с вековете, изтекли 
от началото на Христовата ера, това не-
съответствие между официален календар 
и сезони започнало да се усеща – например, 
началото на пролетта настъпвало на все 
по-ранна дата. 

Литургичният цикъл на християнските 
празници започва да се оформя още през 
първите векове на Църквата и, естестве-
но, е основан на официалния за епохата юли-
ански календар. Чрез решенията на Първия 
вселенски събор в Никея (325 г.), в частност 
чрез определянето на дата за празнуване 
на Възкресение Христово, юлианският ка-
лендар практически придобива „каноничен 
статут“ и бива натоварен с богословско 
значение. Това обяснява защо преминаване-
то към григорианския календар, започнало 
от втората половина на XVI век насетне, 
се приема с резерви и дори със съпротива 
от отделни църкви.

Всъщност, нуждата от календарна ре-
форма назрявала постепенно през Средно-
вековието. Още през XIII век английският 
монах Роджър Бейкън забелязал, че дата-
та на Великден се отмества все по-къс-
но в пролетния сезон. Към онзи момент 
юлианският календар изоставал спрямо 
действителното положение на Слънцето 
на небето вече с 9 денонощия. Бейкън дори 
предлага конкретна схема за реформа на ка-
лендара, като определя юлианския календар 
като „непоносим, ужасен и достоен за при-
смех“. Поради смъртта на тогавашния папа 
обаче предложението на Бейкън не било 
разгледано, а впоследствие било забравено. 

В средата на XVI век пролетното рав-
ноденствие „подранявало“ вече с 10 дена. 
Няколко местни църковни събора се били 
занимавали с проблема, но така и не било 
предприето нищо за решаването му. Тога-
вашният папа Григорий XIII бил енергичен 
човек. Със своя дългогодишен опит в цър-
ковните дела и с благосклонното си отно-
шение към образованието, той не можел 
да остави въпроса висящ до безкрайност. 
През 1563 г. той препоръчва на събора в 
Тридент да разгледа решението, предложе-
но от учения йезуит Кристофър Клавиус, 
виден математик и астроном. Съставена 
е специализирана папска комисия по кален-
дарната реформа, като Клавиус става неин 
консултант. Комисията предлага модифи-
кация на юлианския календар. Според новия 
григориански календар1, последните годи-
ни на вековете, чието число не се дели на 
4, не трябва да се смятат за високосни – 
например, 1700, 1800 и 1900 г. (но не и 2000 
г.). Така, усреднено и в дългосрочен план, 
календарната продължителност на годи-
ната вече се приближава чувствително до 
действителната.

Въз основа на препоръките на комисията 
Григорий XIII издава на 24 февруари2 1582 г. 
булата Inter gravissimas (лат., „сред най-се-
риозните [задачи]...“), според която всич-
ки католически страни следва да обявят 
деня след 4 октомври същата година за 15 
октомври. Изоставането от 10 дена било 
наваксано с един удар. 

Междувременно в Западна Европа напред-
вала Реформацията, опозицията спрямо 
Рим била силна и затова не всички стра-
ни в този район възприели бързо новия ка-
лендар. Особено силни били настроенията 

срещу Римската курия в Англия. За да не 
излезе, че се отнасят с прекалено стра-
хопочитание към Григорий XIII, властите 
предпочели да отхвърлят „папския кален-
дар“. Така страната продължила да си слу-
жи с юлианския календар още цели два века, 
макар че – по ирония на историята – та-
кава реформа била предложена най-напред 
от англичанина Роджър Бейкън. Британия 
и нейните американски колонии въвеждат 
новия календар чак през 1752 г. Към онзи 
момент английският календар изоставал 
вече с 11 дена. Календарната реформа дори 
се превърнала в предмет на дебати при 
политическите избори. Някои кандидати 
за парламента спекулирали с чувствата 
на невежите избиратели, като внушавали, 
че правителството иска да им отнеме 11 
дена от живота!

Постепенно григорианският календар 
се налага по целия свят. Страните с тра-
диционно православно изповедание обаче 
си служат с юлианския календар чак до XX 
век, отново поради опозицията си спрямо 
римокатолицизма. В България григориан-
ският календар е въведен през 1916 г.3 Към 
онзи момент разликата между него и юли-
анския вече е набъбнала на 13 денонощия. 
Това обяснява и разликата между посто-
янните църковни празници „по нов стил“ и 
„по стар“ стил.

Причината за разликата между подвиж-
ните църковни празници (като Великден) на 
Запад и на Изток е по-комплексна. 

(Следва)

1 Както бива наречен по-късно. – Б.а.
2 Според други източници, на 13 февруари. – Б.а.
3 По повод календарната промяна в България вж. ста-

тията на Стоян Ватралски „Потребата от промяна 
на нашия календар“, която Зорница препечата в бро-
евете си за февруари и март 2016 г. Оригиналният 
материал излиза като заглавна статия на Зорница 
на 18 февруари 1916 г. Същата статия се появява 
веднага след това и в два последователни броя на 
в. Народни права (Ватралски, „Трябва ли да сменим 
нашия календар?“ Народни права, №43, 24.02.1916; 
№44, 25.02.1916). Ден по-късно, на 26 февруари 1916 
г., министър-председателят Васил Радославов внася 
законопроект, а от 31 март 1916 г. календарната 
реформа влиза в сила. Според историка Димитър 
Христов, именно статията на Ватралски във вест-
ник Зорница през февруари 1916 г. е първият случай 
на обществена дискусия за календарната реформа у 
нас. – Б.а.

Папа Григорий XIII; портрет от Лавиния Фонтана
/ изображение: Wikipedia.org

Долу: Статуя на Роджър Бейкън; Оксфордски универ-
ситетски музей по естествена история / източник: 
Wikimedia.org
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ХРОНИКА

„Квартет за края на времето“ от Оливие Месиен

На 15 януари 2022 г., в залата на Сити марк 
арт център, Камерен ансамбъл „Силуети“ 
(Калина Митева – цигулка, Габриела Калоя-
нова – виолончело, Лилия Жекова – пиано и 
Кристиян Калоянов – кларинет) представи 
едно от най-забележителните произведе-
ния, които са били композирани някога в 
историята на музиката. Датата не е слу-
чайна, защото на нея се състои и първото 
изпълнение на Квартет за края на времето. 
Това се случва преди точно 81 години, през 
1941 г., в нацисткия военнопленнически ла-
гер Щалаг VIII-А.

През 1939 г. френският композитор Оли-
вие Месиен е мобилизиран в армията. След 
битката при Вердюн попада в немски плен 
и е отведен във временен лагер в огромно 
поле на запад от Нанси (Франция). Там сре-
ща виолончелиста Етиен Паские и клари-
нетиста Анри Акока. Два месеца по-късно 
тримата са транспортирани във военно-
пленническия лагер Щалаг VIII-А близо до 
Гьорлиц (тогава в пределите на Германия, 
днес Згожелец в Полша). Към тях се присъе-
динява и цигуларят Жан льо Булер. 

За щастие, Месиен среща симпатии в ли-
цето на офицера Карл-Алберт Брюл и бла-
годарение на него получава материали за 
работа, инструменти и репетиционно по-
мещение в пералнята на лагера. Там много 
скоро (септември 1940 г.) зазвучава Интерме-
дия (четвъртата част на Квартета). Около 
нея Месиен започва постепенно да добавя 
и следващите седем части на Квартет за 
края на времето. Концертното пиано, из-
ползвано за премиерата, е със засядащи кла-
виши и разстроени тонове. Въпреки това 
Паские споделя в интервю, че публиката им 
достигнала 400 души, които били погълна-
ти от музиката, а Месиен казва, че никога 
досега не са слушали негово произведение с 
такова внимание и разбиране.

Така се ражда тази забележителна твор-
ба, която по същността си е насочване на 
духа към Бога и в пълен смисъл съответ-
ства на идеите на Месиен за искреност 
в музиката. Обединение на вяра и изку-
ство – това е една от основните линии 
в творческия път на автора. „Въоръжен 
със своето професионално оръжие, музи-
ката“, той намира сили да се справи със 
страшната действителност на лагера, 
на обстоятелства в този свят. Проявява 
издържливост на духа. За него Квартетът 
е спасение и бягство от „света, войната, 
плена и себе си“.

Произведението на Месиен е вдъхно-
вено от следния текст в Откровение на 
Йоан 10:1-5:

И видях: могъщ ангел слезе от небето, за-
гърнат в облак, а над главата му сияеше дъга. 

Лицето му беше 

като слънцето, а нозете му – като огнени 
стълбове. В ръката си държеше разгърната 
книжка. И като стъпи с дясната си нога в 
морето, а с лявата на сушата, извика с висок 
глас, сякаш изрева лъв. След като извика, се-
демте гръмове нададоха своите гласове. Ко-
гато седемте гръмове проговориха, поисках 
да ги запиша. Но чух глас от небето, който 
каза: „Запази в тайна това, което изрекоха 
седемте гръмове. Не го записвай.“ А пък ан-
гелът вдигна десницата си към небето и се 
закле: „Повече няма да има време.“

Месиен пише: „Музикалният език на Квар-
тета е по същество нетленен, духовен и 
вселенски. В мелодично и хармонично отно-
шение той осъществява някаква тонална 
вездесъщност и така приближава слушате-
ля към вечността в пространството или в 
безкрайността. Особени ритми отвъд вся-
каква мяра допринасят властно да се пре-
махне понятието за време (въпреки това, 
творбата остава един опит и почти само 
сричане, ако се помисли за смазващото вели-
чие на темата). Произведението се състои 
от осем части. Защо? Седем е съвършеното 
число. Седмодневното творение е освете-
но от божествения Шабат; седмѝцата на 
този покой се продължава във вечността 
и се превръща в осмицата на нетленната 
светлина, на неизменния мир.“

Авторът заимства някои от частите на 
Квартет за края на времето от други свои 
произведения. „Изглежда тези музикални 
образи били много скъпи и близки на Месиен. 
Явно му се е струвало прекалено „разточи-
телно“ завинаги да ги остави в контекста 
на ранните, не много значителни съчи-
нения.“1 За Бездната на птиците (III част 
за соло кларинет) френският изпълнител 
Мишел Льотиек, който е познавал автора, 
казва, че е композирана преди събитията 
във военнопленническия лагер. Музиката 
във Възхвала на вечността на Исус (V част) 
за виолончело и пиано чуваме и в Празник 
на прекрасните води от 1937 г. за секстет 
от необичайните инструменти на Морис 
Мартено, наречени „музикални вълни“. А 
последната част на квартета Възхвала на 
безсмъртието на Исус (VIII част) е взета от 
органовия Диптих от 1930 г. Преработена 
е за цигулка и пиано и е транспонирана от 
до мажор в ми мажор – тоналност с чети-
ри диеза, която символизира „устремление 
към висините, към Бога“ (диезите в музика-
та повишават степените).

Месиен използва различни комбинации на 
музикалните инструменти кларинет, ци-
гулка, виолончело и пиано за всяка от ча-
стите на Квартета. Това е похват, който 
не се среща често, а в този случай спо-
мага за ярката музикална драматургия на 
произведението. Освен гореспоменатите 

Възхвали (V и VIII част) и Бездната на пти-
ците (III част) за соло кларинет, в произ-
ведението е включена и Интермедия (IV 
част) за трио – кларинет, цигулка и вио-
лончело. В останалите части участват 
всички инструменти: Литургия на крис-
тала (I част), Вокализ за ангела, който про-
гласява края на времето (II част), Танц на 
яростта, за седемте тръби (VI част) и Ви-
хър от небесни дъги, за ангела, който про-
гласява края на времето (VII част). 

Квартет за края на времето ни разказва 
за „могъщия ангел“ чрез запомнящата се 
ритмична тема. Чуваме „птичите песни“ 
при кларинета и цигулката – израз на „коп-
нежа по светлината“. В пианото „падат“ 
„меки каскади от синьо-оранжеви акорди“, 
а четирите инструмента в пълен унисон 
имитират „гонг и тромбони“. Всички тези 
и още други поетични сравнения са посо-
чени от автора към всяка една от части-
те на творбата чрез кратки текстове. Те 
дадоха силно отражение върху нашия нов 
поглед към творбата и бяха важна част от 
концерта ни с Камерен ансамбъл „Силуети“. 

В залата на Сити марк арт център меж-
ду всяка от осемте части звучаха думите 
на Оливие Месиен чрез гласа на Ицхак Фин-
ци, а преди началото на произведението 
внушително прозвуча и текстът от От-
кровението на Йоан. Друг импулс за идеи 
в интерпретацията беше авторовото 
описание на цветовете в неговата музи-
ка. Това ни подтикна да потърсим подхо-
дящи изображения, които да допълнят 
въздействието на творбата, като се по-
явяват чрез мултимедия на екран по време 
на изпълнението.

Преди десет години бяхме още студенти 
в Националната музикална академия „Панчо 
Владигеров“. Тогава работихме за първи път 
върху Квартет за края на времето в класа 
по камерна музика на проф. Венцеслав Ни-
колов. По време на работата върху произ-
ведението нашият преподавател често ни 

напомняше мисъл, която и до днес 
си спомняме: „Дори невярващият 
става вярващ, когато слуша тази 
музика!“ И наистина, Квартет 
за края на времето носи в себе си 
дълбочина на духа, с която успява 
да развълнува всеки изпълнител и 
слушател, да го докосне и пренесе 
отвъд земния свят към висините 
на Божественото. 

 Кристиян Калоянов е млад музикант-кларинетист, роден през 1988 в град 
Шумен. На 4-годишна възраст започва да свири на пиано, а по-късно и на кла-
ринет. Завършва НМА Проф. Панчо Владигеров при проф. Димитър Димитров, 
проф. Петко Радев и проф. Венцеслав Николов. Пак там, през 2019 г., защита-
ва докторска теза по камерна музика и кларинет.

Изявява се като солист с оркестри като Оркестъра на БНР София, Софий-
ската и Шуменската филхармонии, Оркестъра на Classic FM радио, Сим-
фониета „София“ и Нов симфоничен оркестър. Носител е на награди от 
Международния конкурс Млади виртуози в София, Националния конкурс за 
млади инструменталисти и певци Светослав Обретенов в гр. Провадия и др. 
От 2012 г. Кристиян Калоянов е част от Камерен ансамбъл Силуети, а от 
2017 г. се присъединява към Симфоничния оркестър на БНР.

Кристиян Калоянов

1 В. Екимовский, Оливие Мессиан – Жизнь и 
творчество (Москва: Советский компози-
тор, 1987), 72 стр.
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Без тези части тялото не може да съществу-
ва. Без ръка или ръце, без крак или крака тялото 
би могло да оцелее, но без сърце, без да диша с 
дробовете си, не може. Но всяка една от части-
те на тялото има своята важна и незаменима 
роля. Ако една част заболее, тялото изпитва 
затруднения, а може и да загине. Когато страда 
една част, страдат всички. 

Така е и с църквата. Ние всички сме различ-
ни, но правим тази църква едно цяло. Всеки има 
определена мисия. Всеки има определени дарби 
от Бога. Както всяка телесна част изпълнява 
своите функции, така и всеки от нас трябва да 
използва дарбата си за развитието и израст-
ването на църквата. Няма маловажни или по-
важни дарби. Едни от дарбите ни са по-явни, 
а други трудно се забелязват. Но всички са ед-
накво важни за растежа на църквата.

Апостолът изрежда различни дарби в I Кор. 
12:28. Дарбите в коринтската църква са пре-
дизвиквали разделение. По-рано, в 11:18-22, Павел 
вече е обяснил, че различия има, но те не тряб-
ва да разделят църквата. Ако е разделена, църк-
вата не би трябвало да участва в Господнята 
трапеза. Дарбите се дават по решение на Бога 
и в никакъв случай не трябва да стават повод 
за завист или разделения. В църквата в Коринт 
много членове имат дарбата да говорят езици, 

но не живеят като едно цяло, като едно тяло. 
Тогава за какво им служи тази дарба? В I Кор. 
12:4-7 е писано: „Дарбите са различни, но Духът 
е същият. Службите са различни, но Господ е 
същият. Различни са и действията, но Бог е съ-
щият, Който върши всичко във всички човеци. 
А на всеки се дава проявяването на Духа за обща 
полза.“ Не можем да избираме дарбата си. Гос-
под дава дарбата по Своя воля. Той ни познава 
по-добре като личности и като църква. Затова 
Той преценява отлично каква дарба да даде и на 
кого. Много е важно как използваме дарбата си: 
дали ще я държим само за себе си или я прилага-
ме за общото благо. Христос е дошъл на света 
не за да Му служат, а да служи (вж. Мат. 20:18). 
Апостолът призовава в 31 стих: „Копнейте за 
по-големите дарби.“ А веднага след този призив 
следва „Химнът на любовта“ (13 глава).

В Мат. 3:11 е писано: „Аз ви кръщавам с вода 
за покаяние; а Онзи, Който идва след мен, е 
по-силен от мен и не съм достоен да се допра 
дори до сандалите Му. Той ще ви кръсти със 
Светия Дух и с огън.“ След кръщението с вода 
и със Светия Дух, ние ставаме част от Хрис-
товото тяло. Ставаме едно с Христос и по-
между си като църква, защото в единия хляб 
участваме. В I Кор. 11:23-34 е описана наредба-
та за Господнята трапеза. 

Дарбата не се проявява при всички по един и 
същ начин, нито по едно и също време. Всеки 

расте във вярата с различна скорост и в раз-
лична степен. Това обаче не пречи, на подходя-
щото място и време, дарбата да се употребява 
в общия църковен живот. 

На нас може би ни прави най-силно впечатле-
ние приносът на пастиря. Това е естествено. 
Той ни води в духовния ни живот. Всеки от нас 
обаче е еднакво ценен за църквата. Всеки тряб-
ва лично да се допитва до Бога с какво може да 
допринася. Представям си какво би станало, ако 
някой от нас притежава изцелителна дарба. Ве-
роятно бързо ще стане център на внимание. 
Но не по-маловажно е да можем да подкрепяме 
с думи брата, който е изпаднал в нужда. Да се 
молим за него да премине през своето изпита-
ние по-леко. А когато има материална нужда, да 
помогнем според способностите си. Да оказ-
ваме подкрепа и на духовния си ръководител. 
Проповедниците на Божието слово са много 
атакувани, защото сеят семето на вярата и 
явно пречат на властелина на този свят, който 
не желае спасение на душите.

И така, всеки е благословен с дарба от Бога. 
Използвай дарбата си! Църквата се нуждае 
от това. Нека Бог да благослови всекиго, за 
да служи с дарбата си за прослава на Бога, за 
духовно израстване  и за единство на църква-
та, както и за нейния принос за спасението 
на хората около нас. 

Едно тяло в един Дух

следва от 5 стр.

ГЛАСЪТ ОТ АМВОНА

Пламен Петров

ИНТЕРВЮ

Христос е златният мост на спасението и изходът 
от житейската мъгла

Интервю с Венелин Тодоров, 
носител на наградите „Джон Атанасов“ и „Питагор“ 

Кажи ни нещо повече за тази награда. 
Какви са критериите за получаването ѝ, 
от кога се връчва? 

Наградата „Джон Атанасов“ на президен-
та на Република България се връчва от 2003 
г., на изявили се млади български изследова-
тели в областта на компютърните науки. 
Кандидатствах за втори път за наградата. 
През 2020 г. тя бе връчена на д‐р Златко 
Минев, който в момента е претендент за 
Нобелова награда, след като решава стого-
дишен проблем в квантовата физика. Тази 
година се състезавах с един млад учен от 
Харвард, който работи в ЦЕРН. Когато на-
учих това, си казах, че нещата ще са като 
миналата година. 

До последно мислех, че ще дадат награда-
та на него, но Бог направи чудо и беше взе-
то решение да я връчат на мен. 

Миналата година ти получи и наградата 
„Питагор“. С какво е по‐различна и коя те 
радва повече?

Наградата ,,Питагор“ също е огромно 
чудо за мен. Досега никога не е била връчва-
на на млад учен в областта на математи-
ката и информатиката. Връчва се най-вече 
на биолози и лекари за постижения в тех-
ните области и никога млади математици 
не се бяха класирали за нея.

Така, с Божията помощ, се превърнах в 
първия учен 

в България, носител и на „Питагор“, и на 
„Джон Атанасов“. Докато наградата „Пи-
тагор“ имаше парично измерение, „Джон 
Атанасов“ нямаше такова, но затова пък 
отвори редица възможности за свиде-
телстване. Каниха ме и в телевизията, и 
в радиото. Несъмнено тази награда даде 
възможност да говоря повече за вярата си 
в Бога и затова ме радва повече. 

Разкажи малко повече за реакциите на 
журналистите спрямо свидетелството 
за твоята вяра.

Журналистите бяха, меко казано, изнена-
дани. От Нова и БТВ решиха да говорят не 
толкова за мен като лауреат на наградата, 
колкото за останалите наградени. Само от 
Bulgaria On Air решиха да ме поканят в су-
трешен блок, но докато отговарях на въ-
проса „Къде е Бог в науката?“, водещата ме 
прекъсна. 

В крайна сметка Бог отвори врата и в 
Българското национално радио два пъти 
бяха излъчени предавания, в които спо-
койно можех да говоря за вярата си в Бога. 
Дори единия път водещата сама ми зададе 
въпроси за Облога на Паскал и за вярата на 
други учени. 

Разкажи с няколко изречения как си по-
вярвал в Христос. 

Бог ме привлече към Себе Си още като 
студент. Имах няколко преживявания, 

които ми помогнаха да се обърна, но най‐
силното беше, когато веднъж се изгубих 
насред Витоша. Тогава помолих Бога да ме 
изведе от мъглата. И скоро след това по-
паднах на табела, която предупреждаваше: 
,,Внимание, стреляме без предупреждение!“ 
Благодарение на нея разбрах, че съм се от-
клонил от пътеката. Наблизо видях друга 
табела, която указваше пътя към Златни-
те мостове.

По-късно в Исаия 44:22 прочетох, че Бог 
е изличил като гъста мъгла греховете ми. 
Разбрах, че Исус Христос е златният мост 
на спасението и изходът от мъглата в жи-
вота ми. 

Защо според теб науката не проти-
воречи на Бога? Кои вярващи учени те 
вдъхновяват? 

Ако проследим началото на модерната 
наука от XVI век, част от нейните осно-
воположници – Нютон, Декарт, Лайбниц, 
Паскал – всички те са изповядвали своята 
вяра в Бога. Може да се каже, че те са тър-
сели закони в света именно защото са оч-
аквали да има Законодател. С други думи, 
тъкмо вярата в Бога е първият двигател за 
науката. 

Когато веднъж запитали големия съвре-
менен физик Стивън Хокинг, който е ате-
ист, дали има конфликт между вярата в Бога 
и науката, той отговорил следното: „Ако 
вярата и науката бяха в конфликт, Нютон 
нямаше да открие закона за гравитацията.“

Неслучайно в своята реч пред президента 
цитирах едно от най-силните изказвания 
на Вернер Карл Хайзенберг: ,,Първата глът-
ка от чашата на науките те прави атеист, 
но на дъното на чашата те очаква Бог.“ 

Какви цели и мечти имаш занапред? 
Надеждата ми е Бог да продължи да ме из-

дига в науката, така че да мога да бъда до-
бър свидетел за Него в тези среди. 

Венелин Тодоров е роден през декември 1986 г. в Русе. 
През 2011 г. завършва магистратура във Факултета по матема-

тика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2017 г. 
защитава докторска дисертация към Българската академия на на-
уките, а от 2021 г. е доцент към Института по математика и ин-
форматика и Института за информационни и комуникационни тех-
нологии към БАН. 

Повярвал е в Исус Христос през 2002 г. Участва в живота на цър-
ковните общности „Верен“ (Русе и София) и „Мисия Агапе“ (София).


