
ПРИЗНАВАМЕ „ЗОРНИЦА“ 
Октомври, брой 47, 1947 г.

„Зорнице“, ти изгря на небосклона мрачен
във дни на робство черно и неправди чести.
И с твоя поглед светъл, в Бога благ вторачен,
надмогна упреци, войни, беди злочести.
Ти пътя прав сочи за много тук години.
Откърми люде със характер, с идеали.
И днес към теб простират се ръце – води ни 
към пурпурни стъгди, скръб нивга непознали!
Признаваме, „Зорнице“, в тоя час тържествен, 
че ти за нас не си кат всеки други вестник!
За нас си ти амвон евангелски, божествен,
велик трибун, на златен век най-смел предвестник!
Затуй тръби неспирно, всеотдайно, мощно 
спасителните истински слова на Бога!
Раздипляй мрака непрогледен, злото денонощно –
развявай бодро знамето на правда строга!
Не се отбивай ни на ляво, ни на дясно
от друма на мъже достойни, именити.
Те всички дадоха да грееш все по-ясно
и дни прокобни да превърнеш в дни честити!
Върви напред, „Зорнице“, в твоя път нагорен, 
огрей над всяка хижа в нашата Родина!
Бъди благословена в твоя устрем просторен –
за нас не вестник си, а истинска светиня!

П-р Трифон ДИМИТРОВ
Изпратен в концлагер на 8 ноември 1948 г. 

като редактор на в. „Зорница“

Първият брой на вестника е отпечатан в Цариград на 2.I.1876 г.

Пророческото слово 
повече се потвърждава за нас. 

И вие добре правите, 
че внимавате на него, 

като на светило, което свети 
в тъмно място, 

докато се зазори и зорницата 
изгрее в сърцата ви.
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В началото на VII век на Арабския 
полуостров възниква едно явление с 
религиозно, политическо и социално 
измерение, което ще окаже значител-
но влияние върху европейската циви-
лизация. Темповете, с които исля-
мът завладява Средиземноморието 
и светкавичната промяна на социал-
ния, културния и религиозния ред, 
които осъществява, дълбоко контрас-
тират с всяко познато до този момент 
въздействие на религиозно движение. 
Разрастването на исляма е явление, 
напомнящо на завоевателните похо-
ди на античните световни империи, 
но поддържането на тотална идеоло-
гия, която обхваща всички области на 
живота в завладените територии, го 
превръща в явление без прецедент.

Буквално в рамките на някол-
ко десетилетия Халифатът (както 
се нарича новата формация) овла-
дява източното крайбрежие на 
Средиземно море, Северна Африка, 
Сирия, Светите земи, Персия, части 

от Индия и обширни територии в 
Централна Азия. Ислямските армии 
навлизат в полуостров Мала Азия, 
както и на Пиринеите. 

Практически последователите на 
новата религия са в постоянна вой-
на със съседите си. Всяко прекра-
тяване на военните действия сре-
щу един от тях е последвано от нов 
военен поход в друго направление. 
Халифът е както върховен лидер на 
новата религия, така и политически 
лидер на държавата и върховен глав-
нокомандващ. Всъщност държава-
та не се различава като обхват от 
религиозната общност – Уммата. 
Познатото от християнството разде-
ление между държава и църква при 
исляма е неразбираема концепция. 

Цел на ислямската експанзия е прак-
тически целият свят. Териториите, 
овладени от Халифата, са разглеж-
дани като Дар-ал-ислам („земя на 
мира“), а териториите, които все още 
не са превзети, са наречени Дар-ал-
харб („земя на войната“). Войната, 
при която светът се покорява на исля-
ма (Джихад) е свещена, а участието в 

нея се възприема като върховен дълг 
на всеки последовател на исляма. 
В завладените територии се налага 
устройство на обществото съгласно 
ислямския закон – шериат. Макар да 
са жертви на масови кланета, зароб-
вания и разселвания, християните и 
евреите като представители на рели-
гии, използвани в Корана под раз-
лична форма, имат правото да запа-
зят вярата си. Условието е да се при-
мирят с подчиненото си положение и 
заплащат специален данък – джазие. 

Първите успехи на съпротивата 
срещу ислямската експанзия са при 
обсадите на Константинопол, като 
през 716 г. в защита на византий-
ската столица решаващ принос има 
и българският владетел Тервел. На 
запад арабите са спрени през 732 г. 
при Поатие, днешна Франция. Макар 
в следващите десетилетия експан-
зията към Европа да е спряна, като 
някои територии като Мала Азия са 
освободени, ислямът запазва власт-
та си върху огромната част от завла-
дените земи. 

Народе мой, 
Благодаря ти, че не ме забравяш и ще 

празнуваме заедно моя рожден ден. 
Помните, че той е на 2 януари 1876 г. 
Преди 140 години на този ден изгрях 
на твоя небосклон и светлината ми 

те озари. Разбрах робското положе-
ние, в което живееш. Чух гърмежи-
те на Ботевите четници в Балкана. 
Видях бесилките с увисналите тела 
на борците за свобода и те обикнах. 
Заживях с твоите мъки. Споделях тво-

ето тегло. Участвах 
в твоите страда-
ния. Подкрепях твои-
те борби за свобода. 
Подхранвах мечтите 
ти за по-добър живот. 
Насърчавах жажда-
та ти за повече знание 
и просвета. Вливах 
сили в копнежа ти за 
истина и справедли-
вост, за повече раз-
бирателство и човеч-
ност. Исках лъчите ми 
да достигат до всяко 
кътче на прекрасна-
та българска земя. Да 
докосвам всяко сър-
це. Да утешавам вся-
ка страдаща душа. 
Да укрепявам всеки 
ратник за свобода, за 
правда, за истина и 
честност.

През всичките 140 
години досега съм 
била неразривно свър- 
зана само с тебе. Даже 
в твоето робство, в 
борбите ти за свобода 
моите страници слу-
жиха за спасяване-
то на един от твоите 
верни синове.

Обичах само тебе.
Служих само на тебе. 
Страдах заедно с тебе.
Пътят ми, като твоя, е бил каменист 

и стръмен – истинска Голгота.
Когато ти изпадна отново под роб-

ство и твоят потисник се опитваше 
с всички сили да те унищожи като 
народ, убиваше у тебе вярата в Бога, 
унищожаваше те физически и морал-
но, и аз страдах заедно с теб. Озовах 
се в затвор. Разделиха ни. Ти стра-
даше в своето робско потисничество 
смазван, унижаван, обезличен и лиша-
ван от свобода и права. Аз се измъч-
вах, понеже бях безпомощна и лише-
на от възможността да те подкрепям. 
Чувствах се несправедливо обвинява-
на, неразбрана, онеправдана, мачкана 
и отхвърлена. Искаха да ме унищожат 
и да угасят светлината ми. Но един от 
твоите поети много добре е познал 
истината и сполучливо се изразява – 
„Тирани, всуе се морите! Не се гаси 
туй, що не гасне. Лучата, що я днес 
гасите, тя на вулкан ще да порасне.” 

Колко бях щастлива, че ти ме потър-
си! Видях, че не си ме забравил, че оце-
няваш моя труд и показваш любовта си 
към мен. Аз също те обичам. Любовта 
ми към тебе винаги ме е вдъхновява-
ла, давала ми е сили и ме е укрепвала 
да ти бъда вярна и да изпълнявам дъл-
га си към тебе.

Народе мой, и занапред любовта ми 
към тебе ще бъде неизменна.

Настоящата миграционна криза в 
Европа в историческа перспектива

ПОБЕДА В КРЪВТА

Това е българското заглавие на 
документалната драма за живота 
на колоездача Ланс Армстронг. 
Лентата на сценариста Джон 
Ходж представя кариерата на 
7-кратния победител в Тур дьо 
Франс. Амбициозният нрав и 
сложната психика на атлета се 
изследват на фона на безпреце-
дентните обвинения в допинг. 

Каквито и да са добавките в 
кръвта на Армстронг обаче, 
те не могат да му дадат побе-
да в надпреварата с по-големия 
противник – този в собственото 
му сърце. Всеки от нас се раж-
да с наследен от Адам сърдечен 
порок, от който сами не можем 
да се избавим. 

Апостол Павел говори за оправ-
дание, умилостивениe, изкпле- 
ние и въдворен мир „чрез Него-
вата кръв“ (Римл. 3:25, 5:9; Ефес. 
1:7; Кол. 1:20). Авторът на По- 
сланието към евреите добавя, че 
„кръвта на вечния завет“ ни осве-
щава, очиства съвестта и гово-
ри по-добри неща от Авеловата 
(13:12,20; 9:14; 12:24). 

Чисто физически човеш-
ката кръв подхранва тялото 
ми, освобождава го от токси-
ни, защитава от патогени. 
Изцелява рани и носи живот. 
Идентифицира ме като личност 
и ме обединява с други като 
мен. В духовен план Христовата 
кръв върши същото и много 
повече. Методисткият богослов 
Винсент Тейлър забелязва, че 
когато описват Изкуплението, 
новозаветните автори използ-
ват думата кръв три пъти пове-
че от думата кръст и пет пъти 
повече от думата смърт. 

Християнската химнология от-
разява това. Автори като Уилям 
Коупър, Робърт Лаури, Дейвид 
Краудър, Крис Томлин, Мат 
Редман и мнозина други са ни 
подарили прекрасни църковни 
песни за скритата в Христовата 
кръв победа. Такова е и нашето 
убеждение. И през тази своя юби-
лейна 140-годишнина „Зорни- 
ца“ ще продължи да пее: „Има 
сила, чудотворна мощ в кръвта 
скъпа на Агнеца!“

Влади РАЙЧИНОВ

СВЕТЛИНАТА НА ЗОРНИЦА

Следва на 3 стр. .

Следва на 3 стр. .

РЕДАКЦИОННА

I I  част



VII-VIII в., спомага за бързото 
разпространение на исляма. 

Доц. Тонева подчерта важ-
ността на всекидневно-
то практикуване на исля-
ма за мюсюлманина. То има 
и несъмнени социални аспе-
кти, с грижа за сакатите, ста-
рците (ислямската култура не 

познава старчески домове!), 
гостите и пътниците. Един 
от неофициалните стълбо-
ве на мюсюлманския живот е 
джихад („усилие“) – воюва-
нето със самия себе си и зав-
ладяването на света за Аллах. 
Агресивността е присъща на 
духа на Корана.

Специална тема на семинара 
беше отношението към жената 
в исляма. Според ислямската 
антропология жената се нами-
ра едно стъпало под мъжа, 
като е поставена не само в под-
чинено, но и в практически 
безправно положение. Мъжът 
може да има до четири съпру-
ги и неограничен брой налож-
ници, което се обяснява със 
силния му сексуален нагон. 
По същата причина е абсолют-
но задължително жената да се 
забулва – като средство за въз-
държане на мъжката възбу-
димост и против кокетството. 

Децата принадлежат изцяло на 
бащата и остават при него при 
евентуален развод. Силно огра-
ничено е и женското наслед-
ствено право: в едно семейство 
с повече братя, за сестрите не 
остава почти нищо.

Трябва обаче да се признае, 
че въпреки архаичното си 

отношение към жената ислям-
ската култура хвърля сериозни 
предизвикателства към съвре-
менния западен свят. Тя създа-
ва една общественост, в коя-
то задружното „ние“ има мно-
го по-голяма тежест от „аз“. 
Незачитането на всякакви 
авторитети, което наблюдава-
ме у днешните деца и младе-
жи, не се толерира. Децата се 
чувстват по-сигурни в социал-
на среда, която не ги натоварва 
със свръхочаквания да бъдат 
твърде самостоятелни, да ста-
нат „лидери“ и т.н. От дру-
га страна, единството между 
духовни и светски власти, про-
повядвано от исляма, гаранти-
ра запазване на трансцендент-
ни ценности в обществото – за 
разлика от секуларизирано-
то постхристиянско общество 
в Европа. Тези съображения 

могат да ни помогнат да раз-
берем нарастващата привле-
кателност на исляма на Запад 
– дори сред младежи от немю-
сюлмански произход.

Накрая участниците в семи-
нара обсъдиха тревожния 
въпрос на съвременността: 
има ли сблъсък между христи-
янската и ислямската цивили-
зации? За доц. Тонева двете са 
трудно съвместими. Ислямът 
изгражда идентичността си в 
немалка степен чрез разгра-
ничаване от западната циви-
лизация. По-скоро въпросът 
трябва да гласи: „Възможно 
ли е да намерим най-малко-
то общо кратно, позволяващо 
някакво съвместно съжител-
ство?“ Отговорът със сигур-
ност е сложен и ще бъде тър-
сен на следващ семинар.

Тодор ВЕЛЧЕВ

„Свят, свят, свят си, Господи, Боже 
всемогъщи“ прочела вдовицата на 
Реджиналд Хебър1 върху пожълте-
лия лист. Сред записките на покойния 
си съпруг тя открила един от най-въз-
действащите и прекрасни християн-
ски химни, написани някога. Творбата 
в прослава на Светата Троица била 
предназначена за изпълнение в деня на 
Троицата, отбелязван в западната цър-
ковна традиция на първата неделя след 
Петдесетница. Но ще минат още десет-
ки години, докато тези стихове влязат в 
употреба в богослуженията по света.

През 1861 г. един издател преоткрива 
чудесното произведение и търси ком-
позитор, който да го облече в мелодия. 

Обръща се към Джон Бакхъс Дайкс, 
който току-що е получил магистърска 
степен по музика и се славел с несъм-
нена музикална дарба. Дайкс бил цър-
ковен органист от детските си годи-
ни, служел като прецентор2 в катедра-
лата на Дъръм и бил съосновател и 
президент на Музикалното общество 
към университета в Кеймбридж.

Джон Дайкс приема предизвикател-
ството. Само за половин час той съчи-
нява мелодията „Никея“, чрез която 
химнът добива световна известност и 
е познат на българските протестанти: 
Свят, свят, свят си, Боже, и превъзвишен!
В ранна утрин хвалим Те с устни и сърца.
Свят, свят, свят си, Боже, милостив и мощен,
Бог в три Лица, пресвята Троица.

На следващата година Дайкс е ръко-
положен за викарий3 в църквата 
„Сейнт Осуалд“. Той служи всеотдай-
но на новото си паство и скоро е обик-
нат от вярващите. Но местният епис-
коп Чарлз Баринг не бил благосклонен 
към него. Той не споделял подкрепата 
на Дайкс за „високата църква“ (High 
Church) – течение в Англиканската 
църква, подчертаващо историческата 
приемственост спрямо католицизма и 
противопоставящо се на модернистич-
ните тенденции. За младия викарий 
църквата и монархията били в нераз-
ривна връзка и имали божествени пра-
вомощия, които не можели да бъдат 
отменени от новите времена. 

Така Джон Дайкс влязъл в траен кон-
фликт със своя епископ. Баринг отка-
зал всякаква подкрепа за енорията, 
ако богослуженията не бъдат преус-
троени в духа на „ниската църква“ 
(Low Church), т.е. опростени в моде-
рен протес-
тантски дух. 
Той настоя-
вал свеще-
никът да не 
носи цветни 

одежди, както и да не кади тамян и да 
не обръща гърба си към паството по 
време на богослужение. Дайкс кате-
горично отказал. Оставен без помощ-
ници, той трябвало да обслужва сам 
цялата енория и напрегнатата духов-
на работа го изтощила.

Въпреки всичко, встрани от пастир-
ските си задължения, той продължа-
вал да твори и успял да напише над 
300 духовни химни. Сред тях са някои 
обичани и днес хвалебни песни като 
„Исус, самата мисъл за Теб“ (Jesus, 
the Very Thought of Thee), както и по-
малко известни като „Десетки хиля-
ди по десетки хиляди“ (Ten Thousand 
Times Ten Thousand) и „Води ме, блага 
Светлина“ (Lead, Kindly Light).

Изнурен от дела и от постоянни-
те търкания със своя епископ, Джон 
Дайкс умира едва 53-годишен, през 
1876 г. Хората, които са го обичали и са 
му се възхищавали, събират внушител-
ната за времето сума от 10 000 лири в 
помощ на неговата вдовица и на осем-
те им деца. На 22 януари се навършват 
140 години от края на земния му път.

Вълната от терористични актове, 
извършени от фанатични ислямисти, 
надигането на политическия ислям 
в Близкия изток, Северна Африка и 
Турция, проблемите около нараства-
щия брой мюсюлмани в Европа – 
всичко това прави исляма първостепе-
нен фактор в днешния свят. Повечето 
българи смятат, че познават добре тази 
световна религия. Но дали наистина е 
така? Истината е, че се задоволяваме 
с повърхностни представи за исляма, 
което пък води до повърхностен под-
ход към неговите предизвикателства. 

На 21 ноември в Евангелската мето-
дистка църква „Д-р Лонг“ в София се 
проведе семинар, посветен на исляма 
и организиран от сдружение ХАРТА. 
Говорител беше доц. Клара Тонева от 
Богословския факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“, изявен специа-
лист и автор на две книги по темати-
ката. Тя направи едно сбито, но много 
информативно и интересно въведение 
в религиозната и мисловна систе-
ма на исляма. Особено внимание бе 
обърнато на историческата фигура на 
Мохамед: един забележителен рели-
гиозен реформатор на фона на при-
митивното и грубо езичество, царя-
ло преди него на Арабския полуос-
тров. Фактът, че той успява да наложи 
строг монотеизъм сред арабските пле-
мена само в рамките на няколко десе-
тилетия, е безпрецедентен в история-
та на религиите. Опростената му док-
трина за Бога, аксиоматична по своя 
характер, я прави лесна за възприема-
не. Същевременно ранните ислям-
ски богослови (улеми) работят актив-
но за изграждане на корпуса на Корана 
и изчистват редица недоразумения 
и противоречия в преданията (хади-
си). Те търсят легитимността на нова-
та религия, като обявяват Мохамед 
за „печата на пророците“, който бил 
завършил Божието откровение, изопа-
чено в Тората (Таурат) и в Евангелието 
(Инджил). Гореизброените фактори, 
заедно с непрестанните завоевател-
ни войни, водени от Халифата през 

Ислямът като феномен и предизвикателство

На 06.XII.2015 г. в кни-
жарница „Защо не?“ бе 
представена книгата на 
проф. Мони Алмалех 

„Библейското магаре“. 
Авторът е редовен препо-
давател в Нов български 
университет и специалист 
по българистика, хебраис-
тика и семиотика. 

Той започна представя-
нето на творбата си, като 
провокира аудиторията с 
въпроса: „Защо Христос, 
еврейският цар, влиза в 
Йерусалим на магаре, а не 
на кон?“ След това мно-
го умело направи пре-
глед на семиотичните зна-
чения на думите за „мага-
ре“ в Библията. В пасажи 
като Битие 49:11 и Захария 
9:9 той показа ясната връз-
ка между влизането на 

Месията Исус на магаре 
и кротостта на Неговата 
царственост. От Съдии 
5:10 и други пасажи проф. 
Алмалех заключи, че 
Месията вероятно е влязъл 
на бяло магаре поради асо-
циация на белия цвят със 
светлината, чистотата, пра-
ведността и скромността. 

В книгата си проф. 
Алмалех прави силния 
извод, че има символич-
на връзка между корените 
на думите за „помазаник“ 
и „магаре“. Сякаш едната 
дума не може без другата. 
Месията трябва да е влязъл 
на магаре в Йерусалим и 
ако е влязъл по този начин, 
наистина е Спасителят. 

П-р Станислав 
АЛЕКСИЕВ

Представяне на книгата 
на проф. Мони Алмалех 

„Библейското магаре“

Джон Дайкс: композиторът на 
химна „Свят, свят, свят си, Боже“

Бележка на редакцията 
1. Р. Хебър (1783-1826 г.), англикански епископ на Калкута, поет и пътешественик. 
2. Буквално, „първи певец“, водещ музикалната част на богослужението.
3. Енорийски свещеник в Англиканската църква.
Рубриката е посветена на кръгли годишнини от ключови събития в християнската 
история; превод с допълнения: Тодор ВЕЛЧЕВ. 

ХРОНИКА

ХРОНИКА

Доц. Клара Тонева (вдясно) по време на семинара.

Реджиналд Хебър, автор на текста 
(Снимка: forallsaints.wordpress.com) 

Джон Дайкс
(Снимка: http://hymnology.hymnsam.co.uk)



На 12 декември 2015 г., на 
81-годишна възраст, почина 
големият евангелски учен Иън 
Хауърд Маршъл. Той е роден 
на 12 януари 1934 г. в Шотлан-
дия.  Получава бакалавърска 
степен (ВА) в Кеймбридж, а 
магистърска (МА) и бакала-
върска по богословие (BD) в 
университета на Абърдийн, 
където и защитава своята док-
торска дисертация. Доктор по 
богословие (DD) е и на уни-
верситета Ашбъри, САЩ.

Почти цялата академична 
кариера на Хауърд Маршъл е 
свързана с Абърдийн, където 
преподава Нов Завет и ново-
заветна екзегетика от 1964 г. 
Той е бивш председател на 
Обществото Тиндейл за биб-
лейски и богословски изслед-
вания, президент на Британ-
ското новозаветно общество, 
председател на Обществото 
на европейските евангел-
ски богослови и редактор на 
Evangelical Quarterly от 1981 
г. Основните му интереси са 
свързани с Евангелието спо-
ред Лука, Деяния на апосто-
лите, Пастирските послания 
и определени аспекти на но-
возаветното богословие.

Проф. Маршъл е автор на 
значителен брой научни тру-
дове, от които за съжаление 
нито един не е преведен на 
български. Ето някои от по-
известните му произведения: 
„Тълкувание на Новия Завет“ 
(редактор): Paternoster Press, 
1977, 1979; „Евангелието 
от Лука“: Exeter: Paternoster 
Press, 1978; „Йоановите 
послания“: Grand Rapids: 
Eerdmans, 1978; „Първо и вто-
ро послание към солунците“: 
Grand Rapids: Eerdmans, 1983; 
„Богословие на кратките Пав-
лови послания“: The Theology 
of the Shorter Pauline Letters, 
Cambridge University Press, 

1993; „Критичен и екзегети-
чен коментар на Пастирските 
послания“, Edinburgh: T&T 
Clark, 1999; „Конкорданс на 
гръцкия Нов Завет“ (шесто ре-
визирано издание на Молтън 
и Гедън), London: T&T Clark, 
2002; „Отвъд Библията: пре-
ходът от Писанието към бо-
гословието“: Baker Academic, 
2004; „Новозаветно богосло-
вие: множество свидетели, 
едно Евангелие“: Downers 
Grove/Leicester: Inter-Varsity 
Press, 2004 (спечелила награ-
дата Златен медальон) и др.

Проф. Хауърд Маршъл се 
определяше като евангел-
ски методист. Влиянието му 
върху евангелските водачи 
по целия свят е забележи-
телно. Работейки в един от 
най-престижните универси-
тети в света, той е бил нау-
чен ръководител на огромен 
брой учени и християнски 
водачи като Крейг Блумбърг, 
Рейвън Несте, Гари Бърдж, 
Дарел Бок и Майкъл Бърд. 

Преди да бъде учен (а той 
беше учен от световна вели-
чина), проф. Маршъл беше 
вярващ християнин. Смърт-
та му е загуба за целия еван-
гелски свят.

Радостин МАРЧЕВ

Скоро тези земи преживяват поли-
тическа децентрализация и се поя-
вяват различни политически цен-
трове, като ислямът временно прес-
тава да изглежда толкова хомогенен 
и могъщ, след появата на вътреш-
ни разделения и противоборства. 
Осъществява се и известен култу-
рен обмен между Европа и ислям-
ския свят – произведенията на дре-
вногръцките философи са преве-
дени на арабски, както и различни 
научни трудове от Античността 
в областта на медицината, мате-
матиката и астрономията. Тече и 
богословски дебат, в хода на кой-
то християните опознават новия си 
опонент, когото първоначално счи-
тат за еретична интерпретация на 
библейското откровение.

Но този период на относителен 
мир не довежда до заличаване на 
бездната между Европа и ислям-
ския свят и още по-малко до някак-
ва интеграция на ислямските владе-
ния в общото европейското култур-
но и религиозно пространство. 

Вълните от ислямска експан-
зия срещу Европа са подновени 
през XI век, когато водещата сила 
са селджук-ските турци, а полуос-
тров Мала Азия завинаги е изгубен. 
Много по тежки са резултатите от 
нашествието на османските турци, 
когато в периода от средата на XIV 
до средата на XVI век последовател-
но са завладени България, Сърбия, 
Византия, Албания, Влашко, Хърва-
тия и Унгария, като настъплението е 
спряно в сърцето на Европа пред сте-
ните на Виена. 

В същото време в продължение 
на няколко века Испания е осво-
бодена от ислямско владичество. 
Именно в тези земи със значител-
на концентрация на арабско насе-
ление твърде ясно се вижда дъл-
бокото разделение между двата 
свята. Огромната част от ислямско-
то население напуска полуостро-
ва след победата на Реконкистата, 
защото не желае да живее под упра-
влението на „неверници“. 

В известен смисъл съдбата на 
мюсюлманите, останали да живеят 

в Испания, показва, че това неже-
лание е основателно. В ход е про-
цес на доброволна и насилствена 
християнизация, като следствие 
от него между 5 и 10% от населе-
нието са т.нар. мориски – приели 
християнството араби, които оба-
че съхраняват своя език, облекло и 
традиции. През 1609 г., почти 150 
години след края на Реконкистата, 
със специален указ те са принуде-
ни да напуснат Испания. 

Болезнените ситуации са нали-
це и при освобождаването на завла-
дените от османците християнски 
земи в Източна Европа. Турското 
и друго мюсюлманско население 
изцяло напуска освободените земи 
в Унгария, Хърватска, Сърбия и 
Гърция до средата на XIX век. Макар 
Берлинския договор изрично да пола-
га грижи за статута на мюсюлмани-
те в България, огромната част от тях 
също напускат, защото не желаят да 
живеят извън ислямския Халифат. 

От друга страна през XIX век 
Франция и Англия установя-
ват колониално управление над 

Северна Африка, а между двете 
световни войни и в Близкия изток. 
Въпреки че тяхното управление 
успява да създаде тънка прослой-
ка от местен елит, споделящ евро-
пейски светоглед, европейските 
колонисти като цяло остават чуж-
да и отделена част спрямо местно-
то мюсюлманско население. Така 
след близо 1300-годишно противо-
поставяне и дълги периоди на вза-
имно проникване Европа и ислямът 
остават две различни, антагонис-
тични цивилизации, практически 
обитаващи различни светове. 

Нова перспектива за възстановява-
нето на общото културно простран-
ство и изграждане на обща иден-
тичност дава развитието в Европа 
на нови философски идеи, както и 
свързани с тях комплексни разби-
рания, които ще се превърнат, след 
гръцко-римската Античност и хрис-
тиянството, в трети стълб на евро-
пейската цивилизация. (Следва)

П-р Момчил ПЕТРОВ

Настоящата миграционна криза в Европа 
в историческа перспектива Следва от 1 стр. .

Ще разобличавам всяка неправда, наси-
лие и беззаконие, всяко нечестие, лице-
мерие и безнравственост. 

Ще работя за изграждане на жива вяра 
в Бога, за живи църкви, за внедряване 
на християнски добродетели и морал в 
живота, за здрави и сплотени семейства, 
за възпитано младо поколение. 

Ще продължавам да ти служа, да помагам и 
да сътруднича на всички мои събратя, които 
искат да имаме сплотено общество с народ-
ни идеали, изградено на справедливостта 
– единствената основа на успех и благопо-
лучие. Това, което ме изпълва с радост, е на 
този юбилей да видя нов екип от млади хора, 
които безкористно поемат своето служение 
и отговорност на моите страници. 

Искам да им пожелая небесна мъдрост 
в този хаос от информации да спират 

вниманието си не на това, което е интерес-
но и любопитно, а на това, което е важно и 
ценно за изграждане на отделната личност 
и на цялото общество. 

Бог да им дава сили да устояват важните 
и ценни неща. Да не се подават на лъжите 
и заблудите на политици и управници, за 
да се премахне корупцията, разграбването 
на държавата и ограбването на народа. 

Народе мой, „Зорница“ ще продължава 
да ратува за честни управници, за искре-
ни политици, за родолюбиви обществени-
ци, така че един ден в нашата изстрадала 
Родина да имаме единен, възроден и благо-
словен от Бога народ, който сам кове съд-
бата си и изгражда своето щастие.

П-р Христо КУЛИЧЕВ

СВЕТЛИНАТА НА ЗОРНИЦА
Следва от 1 стр. .

Иън Хауърд
Маршъл

(II част)

IN MEMORIAM

На 20 декември 2015 г. (неделя) п-р 
Йордан Господинов напусна това вре-
менно жилище и се прибра у дома, при 
своя Господ и Спасител. 

Пастир Господинов е роден на 19 октом-
ври 1932 г. във Варна в семейството на 
пастир Георги Тодоров и Елисавета Тодо-
рова. Останал отрано сирак, той завърш-
ва Педагогическия институт 
във Варна, но силната му вяра 
в Бога го отвежда на друго по-
прище – става проповедник на 
Божието слово и верен стожер 
на евангелското дело. 

Първите си стъпки като пас-
тир прави в с. Костенец. Там 
се оженва за Мария, а през 
1960 г. се ражда и синът им 
Георги Тодоров, който днес е 
пастир на Християнска еван-
гелска баптистка църква във 
Варна. През 1966 г. се връща 
във Варна и става пастир на Баптистка-
та църква, на която служи до последни-
те си дни. Преживял разрушаването на 
сградата на църквата, после ежедневно 
се труди за построяването на новата Бап-
тистка църква (до Вятърната мелница) 
във Варна, а след това става един от ос-
нователите на Втората баптистка църк-
ва. Участва активно и в нейния градеж, а 
после е един от пастирите там. 

За всички членове на църквата той беше 
„брат Данко” – човекът с най-благия харак-
тер, отзивчив към всеки повик на вярва-
щите, прекарал стотици часове в молитва 
за всяка нужда на църквата и нейните чле-
нове. Той обикаля и съседните села, където 
разпространява благата вест и съдейства 
за откриването на църкви – в Аксаково, 

Ветрино и на други места. 
Стотици хора са повярвали 
в Спасителя, след негови 
проповеди и молитви! Все-
ки, който е слушал неговите 
боговдъхновени слова, ще ги 
носи в душата си винаги! 

Пастир Господинов беше 
посланик на баптисткото 
движение не само у нас, а и 
зад граница. Участва в реди-
ца международни форуми, 
на които отстоява правотата 

на евангелското учение. Пастир Госпо-
динов е безценен пример на всеотдаен 
труженик на баптисткото дело. Преживял 
лишения, тревоги и тежки времена, той 
отстоява вярата в Бога като истински по-
следовател на Христовото учение. 

„Пътя свърших, вярата опазих” – тази 
кратка изповед важи в пълна мяра за пас-
тир Йордан Господинов. Той беше истин-
ски сеяч в Божията нива. ◙

IN MEMORIAMПастир Йордан Господинов



З А ВАС
ЖЕНИ

Когато сме в нужда, когато имаме проблем, 
когато сме болни, в несигурност или труднос-
ти, обикновено ние търсим Бога. В това няма 
нищо лошо, защото Исус казва да възложим на 
Него всяка своя грижа и нужда. Той ни кани: 
„Дойдете при Мене всички отрудени и обреме-
нени, и Аз ще ви успокоя“ (Мат. 11:28).

Псалмопевецът казва: „Възложи на Господа 
това, което ти е възложил, и Той ще те подпре“ 
(Пс. 55:22).

 Бог иска първо да Му предадем греховете си, 
за да ни умие и очисти от тях. За да ни направи 
нови създания, Божии дъщери.

Но какво значи да възложим това, което ни е 
възложил?

Бог ни е възложил да даваме плодове на пра-
вдата. „Ние сме Негово творение, създадени в 
Христа Исуса за добри дела“ (Ефес. 2:10).

Бог ни е възложил да светим, да бъдем свет-
лина на света. Да сочим пътя към Исуса и всич-
ки да виждат тази светлина.

Бог ни е възложил да бъдем сол, да осолява-
ме, да въздействаме върху другите. Да ги пазим 
от покварата на този свят.

Бог ни е възложил да бъдем Негови свидетел-
ки, да възвестяваме Исуса в този свят. Да занесем 
благата вест на всеки, с когото общуваме. Да не 
се срамуваме да кажем, че сме християнки, да не 
се срамуваме да кажем какво направи Бог за нас.

Бог иска след това на Него да възложим своя-
та надежда и своето упование. Това значи винаги 
във всичко да разчитаме само на Него.

Да възложим на Бога това, което Той е възло-
жил на нас, значи ли да бездействаме? Да не 
правим нищо? Да не проявяваме никаква иници-
атива? Да оставим Бог да свърши всичко? – Не.

Да възложим на Господа това, което Той ни е 
възложил, значи да не се напъваме сами да пра-
вим нещата. Значи да не сме самонадеяни, да не 
се надценяваме, но да знаем, че сами без Бога 
не можем нищо. Значи да позволим на Бога да 
работи чрез нас, да Му позволим да ни използва, 
да бъдем инструменти в Неговата ръка.

Какво значи това на практика? Когато вземем 
някакъв инструмент – ножица, мотика, лъжица – 
как ги употребяваме? Ако лъжицата каже: „Не ме 
потапяй във врялата вода“, или ножицата каже: „Не 
искам да режеш твърд картон“, тогава те ще бъдат 
ли пълноценни инструменти? Всички знаем, че не.

Да възложим на Господа това, което ни е 
възложил, значи да се оставим напълно в 
Божиите ръце. Значи да позволим на Бога да 
ни използва така, както на Него Му е угод-
но. По Неговата воля, по Неговия начин, на 
Неговото време и на Неговото място. Много 
пъти това може да не ни харесва, много пъти 
обстоятелствата, при които Бог ще ни използ-
ва, са трудни. Много пъти може да използва 
болест, нищета, подигравки, отхвърляне.

Да възложим на Бога това, което Той ни е въз-
ложил, значи да Му позволим Той да бъде 
наш помощник, сътрудник, да ни направи 
своего рода партньорки. Съзнаваме ли как-
во значи Господарят на вселената да ни удос-
тои да бъдем Негови партньори? Съзнаваме ли 
привилегията и възможностите, които ни дава 
това? Чрез нас, слабите, немощни твари, да се 
изяви Божието всемогъщество, Неговата сила, 
Неговата неограниченост? Когато възложим на 
Бога това, което ни е възложил, със съзнанието, 
че сме слаби, немощни и ограничени, тогава ще 
можем да кажем като ап.Павел: „Всичко мога 
чрез Онзи, Който ме укрепява“ (Фил. 4:13).

Когато Бог възложи на Мойсей да „отиде при 
фараона, той подцени себе си и каза: „Кой съм 
аз?“ (Изх. 3:11). След това: „Аз не съм красно-
речив…мъчно говоря, тежкоезичен съм…“ (Изх. 
4:10), т.е нямам дарби и способности. Какво му 
каза Бог? – „Аз ще бъда устата ти и ще те нау-
ча какво да говориш“, т.е използвай Моите въз-
можности. Когато Мойсей възложи живота си на 
Бога, знаем какво направи Бог от него.

Когато Бог призова пророк Еремия, той също 
каза: „Не зная как да говоря, защото съм дете.“ 
Какво му отговори Бог? Каза му да не се бои, но 
да се довери на Бога. И тогава от това дете, Бог 
направи един от най-смелите пророци на Израил.

Да възложим на Бога това, което ни е възло-
жил, значи вяра, надежда, упование, доверие в 
Бога. Всички те са качества на християнския 
характер. Пожелавам през новата година повече 
да ги култивираме в себе си!

Много показателен е боят на Амалик против 
израилтяните в Рафидим. Мойсей бе застанал на 
една височина, и когато издигаше ръцете си наго-
ре, тогава израилтяните надвиваха, когато Мойсей 
спускаше ръцете си, тогава амаличаните надви-
ваха. Когато ръцете на Мойсей натегнаха, тогава 
Аарон и Ор подпираха ръцете на Мойсей и евре-
ите победиха амаличаните (Изх. 17:8-14). Така Бог 
ни подпира, когато възложим на Него всичко.

Когато през новата година ни е тежко, или се 
чувстваме сами, или изоставени, нека не забра-
вяме обещанието на Бога: „Възложи на Господа 
това, което ти е възложил, и Той ще те подпре“. 
Това ще бъде нашият девиз за новата 2016 г.

Нека през тази година не възлагаме на Бога само 
своите грехове, грижи, скърби и болести, да не 
възлагаме само своите желания за успех и бла-
гополучие. Нека на Него да възлагаме най-вече 
своите дарби, способности, време, материал-
ни блага, сили, енергия, за да ги използва Бог да 
принасят плодове за Божието царство.

Честита нова година, мили сестри!
Цвете КУЛИЧЕВА

Какво възлагам 
на Господа
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Ако Исус стои на трона, в центъ-
ра на Вселената, какъв проблем ми-
слиш, че не може да разреши? Каква 
вина не може да прости? Каква лю-
бов не може да ти даде? От какъв на-
вик не може да те освободи?

„Видях в десницата на Седящия 
на престола книга, написана от-
вътре и отвън, запечатана със се-
дем печата” (Откр. 5:1). 

Тази книга означава планетата 
Земя. A този, който я притежава, има 
власт да изпълни това, което казва.

„Видях един силен ангел, който 
провъзгласяваше със силен глас: 
„Кой е достоен да разгърне книгата 
и разпечата печатите ѝ?” (Откр. 5:2). 

Въпросът е не кой иска, а кой е 
достоен. Александър Македонски, 
Нерон, Хитлер са искали да покорят 
света, но не са били достойни. „Ни-
кой нито на небето, нито на земя-
та не можеше да разгърне книга-
та, нито да я гледа” (Откр. 5:3).

Цялата Вселена е претърсена, но не 
се намира никой достоен. Нито Авра-
ам – бащата на вярата и приятелят на 
Бога; нито Яков – родоначалникът на 
еврейския народ; нито Давид, макар че 
е човек „според Божието сърце”; нито 
големият пророк Еремия. Нито Йоан 
Кръстител – макар че за него Исус каз-
ва, че няма по-велик роден от жена. 
Нито апостол Петър, на когото Исус 
казва, че ще даде ключовете на Небес-
ното царство. Нито апостол Йоан, кой-
то записва това видение. В цялата Все-
лена не се намира нито един достоен. 

Апостол Йоан плаче от отчаяние и 
срам за недостойнството на човешкия 
род. Защото всеки човек е съгрешил и е 

загубил Божията благодат. Означава ли 
това, че няма надежда за човешкия род? 

Тогава един от двадесетте старци 
става от трона и отива при Йоан, из-
бърсва сълзите му и казва: „Недей 
плака. Лъвът, който е от Юдовото 
племе, от Давидовия корен победи, 
за да разгърне книгата и разпечата 
нейните седем печата” (Откр. 4:5). В 
цялата Вселена има само Един, който 
е достоен и който може да изпълни Бо-
жията воля. Исус е върховен владетел 
като Господ, но също така и като Бо-
жий агнец. Като Божий агнец Той няма 
с кого да се сравни в цялата вселена. 
Неговото върховенство е неоспоримо.

„Видях между престола и четирите 
живи същества, между тях и стар- 
ците, че стоеше агне като заклано” 
(Откр. 4:6). В Стария Завет агнето се 
принася в жертва за изкупуване на 
грях. Свещеникът хваща агнето и ви-
ната преминава от човека в агнето. Той 
го заколва и с кръвта му поръсва олта-
ра. Така кръвта на агнето очиства чо-
века. Исус е Агнецът, заклан за греха 
на света. В Неговите рани ние сме из-
целени. Ние можем да бъдем на небе-
то благодарение на кръвта на Агнеца.

„И то взе книгата от десницата на 
Седящия на престола” (Откр. 5:7). 
Той взема книгата и никой не казва 
защо прави това. Не можеш да сториш 
това, защото Той е неоспорим госпо-
дар! Никой не може да вдигне глас сре-
щу Него. Владението премина в Него-
вата прободена ръка. На Голгота Той е 
получил правото да управлява света. 
Ако Неговата власт е неоспорима в 
цялата вселена, тогава защо спориш 
с Него за твоите страдания, за твоите 

несгоди и изпитания? 
За твоето служение?

„Като взе книгата, 
четирите живи съ-

щества и двадесетте и четиримата 
старци паднаха пред Агнето, като 
всеки държеше арфа и златни чаши, 
пълни с тамян, които са молитвите 
на светиите” (Откр. 5:8). Тамянници-
те трябва да са напълнени преди идва-
нето на Исус на земята. Когато тамя-
ниците се напълнят с молитви, тогава 
ще дойде Исус.

Когато бариерите в Източна Европа 
бяха премахнати, много хора си спом-
няха за молитвите, които принасяха за 
вас. След Втората световна война ние 
се молехме в продължение на повече 
от 45 г. Един ден Исус е казал: „По-
следната молитва е приета. Тамянни-
кът вече е препълнен.” И стените бяха 
съборени. Това е резултат на молитви-
те на много християни по целия свят.

Може би Бог чака твоята молитва. 
Може би ако всеки се моли по-усърдно, 
ще ускорим второто идване на Исус.

„И пеят нова песен” (Откр. 5:9). 
Пеят не за кръста или за възкресението. 
Новата песен е за управлението на Исус 
на земята. „Достоен, защото си постра-
дал. Достоен за всяко племе, език и на-
род. Достоен до вечни векове!”

Йоан дава своето лично свидетел-
ство: „Със същите уши, които чуха 
присъдата, със същите очи, които ви-
дяха, че Исус бе разпнат, със същите 
очи, с които видях как Исус умираше 
на кръста, как Го прободоха, с тях 
видях и чух как цялата вселена въз-
кликва: „Достоен, достоен!”  

Сега, когато творението живее в 
грях и проклина и хули Бога, чуваш 
ли хвалението на цялата Вселена? От 
нас зависи да го приемем за Спаси-
тел. Един ден ти ще Го признаеш, за-
щото „всяко коляно и всеки език” ще 
признаят, че Той е Господ.

Йоан казва: „Аз видях това и чух 
това.” Нека ви попитам следното. 
Исус Христос достатъчен ли е да ви 
спаси? Какъв грях не може да прос-
ти, каква вина не може да измие? От 
какъв навик не може да те освободи? 
От какъв порок не може да те отка-
же? Какъв човек не може да спаси?

Питам ви, струва ли си да живеете 
християнски живот – не като хората 
около вас, а така, както трябва да се 
живее според Библията?

Аз, Ан Били Греъм, казвам – да, струва си! 
- - - 
Аз също казвам, да, струва си да 

живея християнския живот така, как-
то казва Библията. Надявам се, че 
всеки, който прочете свидетелството 
на Ан, ще се съгласи, че си струва 
да живеем по Библията. Струва си 
да водим живот на вяра и упование в 
Бога. Струва си да живеем в святост и 
чистота, макар и някога да претърпя-
ваме страдания, болести, несгоди. За 
тях ще получим за награда корона и 
с радост ще я поставим пред нозете 
на Исус, когато се срещнем на небето.

Цвете КУЛИЧЕВА

26. Вселената прославя Исус

Бел. на редакцията 
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