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Исус ѝ каза: Аз съм 
възкресението и животът; 

който вярва в Мен, 
ако и да умре, ще живее;
и никой, който е жив и 

вярва в Мен, няма да умре 
до века. Вярваш ли ти това?

Йоан 11:25-26Година 140 • май 2016 • брой 5 • 0,30 лв. • Най-старият български седмичник

Ако ти погинеш и отидеш в ада 
на вечни мъки, това ще бъде не защото 

Бог не те е определил за спасение, 
а понеже ти отхвърляш Този, 

който е умрял за твоите грехове 
и възкръснал за твоето оправдание.

Мисля, че богатството на българ-
ския език се изразява дори при упо-
требата на думата „Великден“. „Днес 
е Великден“, казваме ние, с което 
искаме да подчертаем колко голям и 
важен е денят, в който нашият Господ 
е възкръснал. Много неща губят свое-
то значение от 
честата употре-
ба. По традиция 
ние се поздравя-
ваме с „Христос 
възкресе – 
Наистина въз-
кресе“, и казва-
ме: „Днес е велик ден“. Но само в бъл-
гарския език денят на Възкресение 
Христово се нарича Великден. 
Нека размислим защо Възкресение 
Христово е велик ден?

Той е велик по своята същност. 
Събитието, което стана в този ден, 
е единствено по своята същност. 
Библията ни говори за възкресения, 
извършени чрез пророците Илия и 
Елисей. В Новия завет сам Христос 
възкресява мъртви. Но събитието, кое-
то става в този ден с нашия Господ, по 
своята същност е коренно различно. В 
този ден стана не едно съживяване, а 
тържество над смъртта. Тя е победена. 
Христос възкръсна и тържествува над 
смъртта. Тя няма вече власт над Него. 
Тленното премина в нетление.

Със Своето възкресение Христос 
ни показа какви ще бъдем и ние при 
Неговото пришествие – не всички 
ще умрем, но всички ще се изменим. 
Христос като пръв плод от починали-
те ни показа това (І Кор.15:20). Затова 
Възкресение Христово е ВЕЛИК ДЕН.

Възкресение Христово е велик ден 
не само по своята същност, но и пора-
ди своето значение. Защото в този ден 
Господ Исус Христос чрез Своето въз-
кресение бе обявен като Божий Син. В 
Посланието до римляните 1:3-4 четем: 
„Исус Христос, нашият Господ, Който 
по плът се роди от Давидовото потом-
ство, а по Дух на святост беше обявен 
като Божий Син със сила чрез възкре-
сение от мъртвите“.

Изкушенията на Сатана имаха една 
цел – Исус да му докаже, че е Божий 
Син. „Ако си Божий Син, кажи на тези 
камъни да станат на хляб.“ „Ако си 
Божий Син, хвърли се долу, защото е 
писано: „Ще заповяда на ангелите си 
за теб и на ръце ще те носят, да не би 
да удариш в камък крака си.“ „Ако си 
Божий Син, слез от кръста.“ Христос 
доказа, че е Божий Син чрез Своето 
възкресение. Ако Христос не беше 
възкресен, щеше да остане в тление и 
Неговото учение, чудеса и пример щяха 
да останат безсилни. Но чрез възкресе-
нието Му Бог потвърди, че Христос е 
Божият Син, Който взема греха на све-
та и Когото Бог принесе в жертва за 
спасението на всички грешници.

Нека си припомним, че кога-
то Исус слизаше от планината на 
Преображението и учениците Му бяха 
видели Неговата слава, Той ги преду-
преди да не казват на никого за това и 
да не говорят, че Той е Месия. Защо? 
Защото те не можеха да докажат, че 
Той е Месия. Той още не беше се про-
славил. Но когато Христос възкръсна, 
те можеха да казват: „Този, Когото вие 
убихте, Той е Месия, понеже Той въз-
кръсна, на което ние всички сме сви-
детели.“ С възкресението Си Христос 
потвърди, че претенциите му за Божий 

Син са основателни. Затова възкресе-
нието на Христос е ВЕЛИК ДЕН по 
своето значение. Това е ВЕЛИК ДЕН 
за самия Господ Исус Христос, Който в 
този ден бе със сила обявен като Божий 
Син, както ни изявява Божието слово.

Възкресение Христово е велик 
ден за нас по своята цел. „Той беше 
наранен поради нашите престъпле-
ния, беше бит поради нашите безза-
кония; върху Него дойде наказанието, 
донасящо нашия мир, и с Неговите 
рани ние се изцелихме. Всички ние 
се заблудихме като овце, отбихме 
се всеки в своя път и Господ възло-
жи на Него безза-
конията на всич-
ки нас“ (Исая 53:5-
6). „Христос беше 
предаден за наши-
те прегрешения и 
беше възкресен за 
нашето оправда-
ние“ (Рим. 4:25). 
Да, Бог принесе 
Своя Единороден 
Син за грехове-
те на целия свят. 
Нужно ли беше Той 
да бъде възкресен? 
Да! Всичко, което 
Бог върши, е абсо-
лютно необходимо. 
Жертвата за гре-
ха на света е при-
несена. Той въз-
креси Исус, за да 
покаже, че тази 
жертва е Неговият 
Единороден Син 
и Той приема тази 
жертва като изку-
пителна за цяло-
то Адамово потом-
ство и за цяло-
то Свое творение. 
„Ако Христос не е 
бил възкресен, то 
празна е нашата 
проповед, празна е 
и вашата вяра, вие 
сте още в грехове-
те си“ – е свидетел-
ството на апостол 

Павел (І Кор. 15:14, 17). В този ден 
Христос излезе от гроба като победи-
тел над смъртта и над ада и да бъде 
наш ходатай пред Своя небесен Баща 
за тебе и за мене. „Той може съвърше-
но да спасява онези, които идват при 
Бога чрез Него, понеже всякога живее 
да ходатайства за тях“ (Евр. 7:25).

Ако ти погинеш и отидеш в ада на 
вечни мъки, това ще бъде не защото 
Бог не те е определил за спасение и 
Христос не е умрял за тебе, а поне-
же ти отхвърляш Този, Който е умрял 

за твоите грехо-
ве, възкръснал е за 
твоето оправдание 
и може съвършено 
да спасява тези, 
които идват при 
Бога чрез Него. 

Но ако Го приемеш с вяра и станеш 
ново създание в Христос чрез свое-
то духовно възкресение, Бог ще 
те обяви за Свой син и Своя дъще-
ря, Възкресение Христово ще бъде 
ВЕЛИК ДЕН за Тебе.

Възкресение Христово е ВЕЛИК 
ДЕН. Той е ВЕЛИК ДЕН за Самия 
Христос, Който чрез Своето възкре-
сение бе обявен за Божий Син. Нека 
той бъде ВЕЛИК ДЕН за всички нас.

Честито Възкресение Христово!

П-р Христо КУЛИЧЕВ

Ако месец май преминава в бъл-
гарския обществен живот под знака 
на празниците на славянската пис-
меност и култура, то с още по-голя-
ма настойчивост трябва да говорим 
през май тази година за християн-
ската писменост и култура. Защото 
в текстовете на Евангелието се съх-
раняват свидетелства за събитие, 
което поставя на изпитание наши-
те способности да определяме как 
да разпознаваме истинските и стой-
ностните показания от лъжливата и 
безполезна информация. От това до 
голяма степен зависи развитието на 
културата в едно общество.

Свидетелствата на евангелистите 
и на апостолите са безспорно неве-
роятни: по времето на римската оку-
пация в Палестина, след като бил 
осъден и разпънат на кръст, Исус 
Назарянина възкръснал след три 
дни. Явил се на избрана група уче-
ници  и им поставил мисия да пропо-
вядват покаяние и прощение на гре-
ховете в Неговото име, като очакват 
Божието царство на земята. От това 
произлизат поредица от необясни-
ми следствия, за които ние сме осве-
домени исторически и на които вече 
сме свидетели в нашето съвремие.

Вместо това странно учение да 
угасне като нелогично и нерабо-
тещо за критиката на образовани-
те гърци и на практично мислещи-
те римляни, то започва да завладява 
все повече граждани на гръко-рим-
ския свят и до края на ІV век става 
негова официална изповед на вяра. А 
днес въпреки мощта на постмодер-
ното мислене, което се старае да ни 
диктува едновременно универсални 
и релативистични ценности, свиде-
телството за възкръсналия Христос 
не престава да разширява своето 
въздействие по цялото земно кълбо, 
в средата на съвсем различни култу-
ри. Въпреки множество критични 
моменти в историята християнство-
то и Църквата са повече от всякога 
това, което стои в основата на све-
товната култура. Свидетелството на 
милиони хора по света остава непро-
менено: ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! 
Техният бит и начин на живот са 
отражение на тази изповед.

Вече 140 години вестник „Зорница“ 
е макар и скромен пример за осо-
бено единство между съдържа-
ние и форма, между писмено сви-
детелство за Христос и принос за 
издигане на културата в българско-
то общество. На 25 май ще отбеле-
жим тази годишнина.

Нека си пожелаем „Зорница“ да 
продължава да предизвиква ума 
и сърцата на своите читатели към 
търсене и познаване на истината, 
която променя живота.

П-р Данаил ИГНАТОВ

РЕДАКЦИОННА

„Възкресението“ (La Résurrection), акварел върху графит на френския 
художник Джеймс Тисо, рисуван в периода 1886-1894 г., 

собственост на Brooklyn Museum. 
Източник: www.brooklynmuseum.org.

ВЕЛИК  ДЕН



На 3 април т.г. в салона на Първа Евангелска 
съборна църква в София се състоя поредната 
шестнадесета музикално-богословска вечер от 
цикъла „Откровение и музика“, който се провеж-
да на това място от няколко години насам.

Заглавието на темата, която определи фокуса на 
вечерта, е изведено от думите в ария на Петър от 
ораторията „Страсти по Йоана“ (Йоханес паси-
он) на Йохан Себастиан Бах:

И аз навсякъде Те следвам с радост
не Те оставям и за миг,
живот мой, моя светлина.
Усилвам стъпките си,
не преставам,
сам себе си окуражавам, и моля се,
и продължавам.
Арията, както и още две арии, съответно от 

Йоханес пасион и от Матеус пасион, бяха изпъл-
нени от чудесното сопрано Христина Василева. 
Акомпаниментът на ариите и останалия репер-
тоар изпълниха няколко музиканти, използващи 
автентични барокови инструменти: Димитър 
Маринкев с барокова флейта, Аапо Хакинен от 
Финландия на клавесин, Зефира Вълова – цигулка, и 
гост от Италия на виолончело. В програмата бяха 
включени произведения от Бах, Телеман и Вивалди.

Богословският коментар по темата беше пред-
ставен от пастир Данаил Игнатов въз основа 
на два текста: Евангелие от Йоан 18:15а, 17-18, 
25-27 и І Послание на Петър 2:21, 24-25. Прилагаме 
неговия текст.

Скъпи приятели,
Ето два текста, записани в Евангелието. Времето, 

което разделя тяхното написване, е поне 30 годи-
ни, а може би и малко повече. В първия се гово-
ри за Петър. Вторият е написан от самия Петър 
– вече апостол Петър. 30 години може да са мал-
ко време, може и да са много време. В случая 
можем да кажем – съдбовно време. Защото там, 
в това време, се случва нещо, което е единстве-
но по рода си в човешката история – Божият Син 
и Човешки Син Исус Христос умира разпънат на 
кръст, но три дни след това възкръсва.

Петър е един от 12-те мъже, които Исус, няколко 
години преди да бъде осъден на смърт, призовава 
като Свои ученици. Петър се оказва човек с мно-
го качества и с много недостатъци. Бърз да гово-
ри, бърз да дава прекрасни отговори, вдъхновени от 
Божия Дух, и същевременно бърз да дава мнения, 
някои от които са повлияни по-скоро от противника 
на Бога – Сатана. Но Исус го държи в своето обкръ-
жение и търпеливо го учи. Учи го търпеливо, както 
прави и с останалите 11 мъже, а също и с една малко 
по-голяма група от мъже и жени, които Го следват.

Повтарям „търпеливо ги учи“, защото Му е тряб-
вало много голямо търпение и самообладание, за 
да не каже: „Стига вече, вие сте непоправими, с 
вас нищо не може да се постигне!“

Има само един случай, в който като че ли „нер-
вите Му не издържат“, и Той казва по адрес на 
учениците си : „О, роде невярващ, докога ще бъда 
с вас? Докога ще ви търпя?“ (Марк 9:19).

Случаят, описан в Евангелието на Йоан, би тряб-
вало да накара Исус съвсем да се отчае. Да си каже, 
че времето, в което е обучавал учениците си, е било 
напразно. В това време те са виждали и Неговата 
божествена сила да изцелява болни, да гони демони, 
да усмирява морски бури. В това време Той изрично 
им е казвал, че в Божия предвечен план за изкупле-
нието на човечеството Човешкият Син трябва много 
да пострада, да бъде предаден и убит. Но също така 
след три дни да възкръсне. Именно тогава е смъм-
рил Петър, че се опитва да размекне и отклони това 
жестоко предсказание. Но ето че и сега Петър не си е 
научил урока. Забавя това, което е казал Исус. И дру-
гите ученици не са много по-храбри и по-паметли-
ви. Да не говорим за Юда Искариот, който става пре-
дател и играе зловеща роля в арестуването на Исус.

Исус остава сам. А Той като човек е също тол-
кова чувствителен като нас, може би дори повече. 
Остава сам пред перспективата за срещата с над-
менни духовни водачи, сам пред предстоящия рим-
ски съд, сам, носещ кръста си към Голгота, оставен 
дори сам в ужасни болки на кръста, когато извиква: 
„Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“.

За щастие Петър осъзнава греха и престъпление-
то на отричането си от Господа. За щастие Исус 
само с един поглед му помага да преживее дълбоко 
покаяние. Това е първото нещо, за което си е стру-
вало Исус да прекара толкова време с Петър.

А ето че с Божията сила на живота Божият съвършен 
план се изпълнява докрай. Идва денят на Възкресение. 
Исус се явява жив на учениците си, въпреки че са Го 
положили мъртъв в гроб. Исус среща отново Петър 

и го пита три пъти : „Обичаш ли ме?“. Промененият 
Петър вече не се хвали, не прави гръмки декларации. 
Само казва смирено:„Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те 
обичам.“ Тогава, при Тивериадското езеро, Исус казва 
на Петър: „Върви след Мен“.

Това „Върви след Мен“ Петър го е чувал и по-рано. 
Но сега го разбира по нов начин. И наистина Петър 
става апостол Петър, един от главните свидетели на 
Христовата смърт и Възкресение. Един от главните 
водачи на Христовата църква. Оттам нататък това 
вървене е вървене с радост. Оттам нататък това вър-
вене е вървене с вярност при всички обстоятелства. 
Оттам нататък това вървене е с вярност до смърт.

Затова и когато апостол Петър пише своето посла-
ние, той говори искрено, нелицемерно, а с пълно пос-
вещение: „Христос пострада за вас, като остави при-
мер, за да следвате по Неговите стъпки“ (І Пет. 2:21).

Апостол Петър не казва, че трябва да страдаме, 
за да изкупим греховете си, както някои мислят. 
Определено не! Защото истината е, че единствено и 
само Христос „понесе в тялото Си нашите грехове 
на дървото, така че ние, като сме умрели за грехове-
те, да живеем за правдата“.

Скъпи приятели, днес сме предизвикани да се 
подложим на изпитателния поглед на Исус чрез 
Неговото слово. Ако сме се отрекли от Него – да Му 
кажем, че дълбоко съжаляваме и че Го молим да ни 
прости. Ако се страхуваме да вървим с Него – да ни 
даде смелост и решителност да Го следваме с радост.

Нека Словото, нека музиката и нека Божията бла-
годат да ни бъдат в помощ за това! ◙

И аз навсякъде Те следвам с радост хроника

„Понякога ще идвам във съня ти
като нечакан и неискан гостенин.

Не ме оставяй ти отвън на пътя – 
вратите не залоствай.“

Не знам защо, но тези дни, всеки път когато си спом-
ня за Даниела, в мен зазвучава този стих от Вапцаровото 
стихотворение „Прощално“.

Може би има нещо общо с Банско!
Тя беше и ще остане част от пистите в Пирин, част от 

града и басейна в с. Баня, част от банскалии.
Но тя ще бъде и част, и то немалка, от онези, които има-

ха нужда от помощ... посегналите към дрогата! Защото 
не се страхуваше да влезе там, където царува злото. Не 
се страхуваше да погледне болката им в очите, да мине 
рамо до рамо с тях в битката със зависимостта. Не бяга-
ше от вината на родителите, от самообвиненията им, от 
раната им. Беше блага дума, мехлем, превръзка, молитва, 
тихото рамо, на което да поплачеш...

Нела, Даниела, Дани, знам, че си на по-добро място! 
Много хора го казаха над ковчега ти, вярвам го в тези дни 
на Възкресението, на Великия ден! Но ми е тежко, когато 

гледам големите очи 
на Цветомира, на 
Ицето, на Теди... Пълни със сълзи, с болка от липсата ти! 
Защото твоето тихо присъствие всъщност беше голямата 
ти сила! Ще е временна раздялата, скоро всички ще бъдем 
заедно! Но това, което Бог ти беше дал, ще липсва тук на 
всички ни! Твоите молещи се ръце, грижата, споделянето, 
да се поинтересуваш от всички, да намажеш лекарство на 
дълбоките рани, да намериш утеха, да изслушаш!

Ще липсваш в Неделното училище, защото знаеше как 
да усмихнеш юношите, да ги наставиш, да ги водиш!

Ще липсваш в църквата, защото грижата ти беше огро-
мна за всеки малък и незабележим човек!

Ще липсваш в РЕТО, защото там беше мама, приятел, 
дъщеря...

Ще липсваш в семейството, там нямаш заместник!
Ще липсваш на приятелите си, защото знаеше какво 

е да си приятел, истински, без подправка и лицемерие, 
честен, силен, нежен...

Ще липсваш и на мен, човек!
Знам, че не казвам сбогом, а довиждане! Защото ти вяр-

ваше, защото аз вярвам, защото ние вярваме в един Бог, 
който умря за нас и възкръсна, и в това е надеждата ни! 
Скоро ще бъдем заедно!

Мая СТОИЦЕВА

Н е щ о  м а л ко  з а  Н е л а In memorIam

В памет на Даниела куличева

На 26 април т.г. Господ призва при Себе Си 
Даниела Куличева, дългогодишен член на Първа 

Евангелска църква в София и всеотдаен служител 
в работата с наркозависими и бездомни.



В много отношения животът на 
Йероним от Прага (1379-1416 г.) 
прилича на този на неговия духовен 
учител и приятел Ян Хус. Послед-
ният приема възторжено писанията 
на Джон Уиклиф. Един век преди 
Лутер, в Бохемия (днешна Чехия), 
започват да се разпространяват и 
проповядват реформаторски идеи.

Младият Йероним също стига до 
убеждението, че Уиклиф проповяд-
ва истината. След като завършва 

университета в родния си град, 
през 1402 г. той заминава за Ан-
глия по предложение на Хус. По-
сещава Оксфорд, където се е учил 
и Уиклиф, и се сдобива с преписи 
на негови съчинения. През след-
ващите няколко години разгръща 
голяма дейност, като преподава в 
Париж, Хайделберг и Кьолн, но 
неизменно бива обвиняван в ерес 
и трябва да се връща в Бохемия, за 
да се спаси от преследване. Пропо-
вядва реформаторски доктрини и в 
Ерусалим, Виена, Литва, Унгария 
и дори в далечна Русия. В родната 
си Бохемия той поддържа патрио-
тично настроени студенти. Дръзва 
да отхвърли и папска була, обявя-
ваща индулгенция за участници в 
кръстоносен поход срещу Неапол.

Когато Хус е арестуван и изправен 
пред събора в Констанц1, Йероним 
тайно последва приятеля си, като се 
надява да се застъпи за него. Скоро 
установява, че не може да напра-
ви нищо и че сам се намира в голя-
ма опасност. Тогава се отправя към 
близкия град Иделберг и моли за 
закрила. Но все пак не може да стои 
със скръстени ръце и разпространява 
листовки в Констанц, в които твър-
ди, че е наклеветен, че е готов да се 

яви пред епископите и да се отрече 
от всяка заблуда, ако такава бъде до-
казана. Единствената му молба е да 
бъде гарантирана сигурността му.

След като дълго и напразно чака от-
говор, Йероним се отправя към роди-
ната си. По пътя обаче е заловен и е 
изпратен на събора в Констанц в око-
ви. Влачен към манастира с дълга ве-
рига и подложен на ругателства, той 
е затворен в една кула. Краката му са 
стегнати в дървени клади. При такива 
мизерни условия той прекарва много 
дни. След като Хус е изгорен на клада, 
Йероним е заплашван с изтезания, ако 
не се отрече от убежденията си. В мо-
мент на слабост той се съгласява.

Но въпреки направеното заявле-
ние той не е освободен – нещо по-
вече, мъчителите му настояват за 
втори подобен акт. Йероним, който 
е прекарал почти година в тъмни-
цата, казва, че ще го направи само 
публично. Когато обаче е изправен 
пред събора, той оттегля предишно-
то си заявление и настоява да бъде 
изслушан. Участниците в събора от-
хвърлят прошението му. Изпълнен 

с възмущение, той възразява: „Вие 
позволявате на противниците ми 
да изложат обвиненията си в пълна 
мяра, а на мен отказвате и най-мал-
ката възможност да се защитя...“

Йероним твърди, че с дейността и 
учението си е протестирал единстве-
но срещу недостойния живот на кли-
ра. За разлика от Хус, той не отхвърля 
учението за претворяването на евха-
ристийните елементи в Христовите 
кръв и плът. Независимо от това, той е 
осъден да загине на кладата като своя 
учител. Два дни съборните дейци го 
държат под напрежение, надявайки 
се да го склонят да се отрече. Лично 
кардиналът на Флоренция разисква с 
него. Когато за екзекуцията му при-
готвят шапка, изрисувана с червени 
дяволи, Йероним изрича паметните 
думи: „Когато нашият Господ Исус 
Христос пострада за мен, най-жалкия 
грешник, Той носеше трънен венец 
на главата Си. Сега аз заради Него ще 
бъда увенчан с този знак на присмех и 
хули.“ По пътя към кладата Йероним 
пее духовни химни. Поради физиче-
ската си здравина и добро здраве той  
се мъчи дълго в пламъците, преди да 
издъхне. На 30 май се навършват 600 
години от мъченическата му смърт.

Йероним Пражки загива на кладата

През месец май 1536 година в немския град Витен-
берг се провежда среща на лютерански и реформа-
торски 1 богослови с цел да се преодолеят различията 
относно характера на присъствието на Христовото 
тяло и кръв при отслужване на Евхаристията (При-
частието). Лутер пристига на срещата във Витенберг 
изпълнен с мрачни подозрения. Тъкмо когато изглеж-
да, че германските и швейцарските протестанти са 
близо до съгласие, Хайнрих Булингер2 издава отново 
произведенията на Цвингли. Той възхвалява човека, 
чието богословие Лутер ненавижда. А Мартин Бусер3, 
застъпникът на примирението, пише предговор към 

публикуваните писма на Еколампадиус, който споде-
ля възгледите на Цвингли. Какъв сигнал му изпращат 
тези двамата? Е, великият реформатор не възнамеря-
ва да отстъпи и на сантиметър от своето учение!

Мартин Бусер е подготвял цели седем години свик-
ването на среща между лутерански и швейцарски 
богослови. Протестантите са разделени в разбира-
нето си за тайнствата. Някои смятат, че Христовото 
тяло и кръв присъстват реално в евхаристийните еле-
менти. Други казват, че хлябът и виното не са нищо 
повече от символи. Поради тези спорове общението 
между протестантите е затруднено. Бусер е убеден, 
че може да се стигне до съгласие, и настоява за това 
пред всички, които са склонни или не са склонни да 
го слушат. Началото не е обнадеждаващо – малцина 
проявяват интерес към проблема. Но Бусер е упорит 

и оптимизмът му е възнаграден. Той успява да про-
веде добър разговор с Филип Меланхтон, най-близ-
кия Лутеров сътрудник, и да го спечели за каузата.

Самият Лутер започва да мисли, че разногласията 
могат да бъдат изгладени. Но публикуването на книги-
те на Цвингли и Еколампадиус му действа като плес-
ница. В навечерието на срещата той заявява, че няма 
да се включи в никакви дискусии, докато не бъдат 
преодолени трудностите относно Господнята трапеза.

Тогава Бусер протестира, че подозренията спрямо 
него са неоснователни. Лутер разпитва и други швей-
царски делегати и накрая установява с удовлетворе-
ние, че е налице висока степен на съгласие. От своя 
страна Меланхтон е сигурен, че от срещата няма да 
произлезе нищо добро. Той се опитва да осуети от-
криването ѝ и се появява със закъснение. Лутер го 
моли да подготви проект за съгласие. Все още съмня-
ващ се в успеха на начинанието, Меланхтон откликва 
и на 26 май 1536 г., преди 480 години, представя до-
кумента на участниците. В него се твърди, че с евха-
ристийния хляб вярващите приемат истинското тяло 
на Христос – което по същество е лутеранското схва-
щане. А тези, които приемат хляба недостойно, сами 
се поставят под осъждение (вж. І Кор. 11:29).

В неделния ден швейцарските и лутеранските де-
легати вземат участие в съвместна Господня трапеза. 
В понеделник те подписват споразумението с уточ-
нението, че то няма да влезе в сила, докато техните 
църкви не го приемат. Всички напускат Витенберг 
обнадеждени, че е постигнато окончателно съгласие.

Но тази надежда е обречена на крушение. На раз-
дяла Бусер връчва на Лутер Първото швейцарско 
вероизповедание: верую, съгласувано между рефор-
маторите в Цюрих, Базел, Берн и Страсбург. Лутер го 
приема с неохота, а няколко години по-късно подно-
вява критиките си с остър тон. По-рано той е нарекъл 
вече покойния Цвингли несторианец4 и швейцарците 
не могат да преглътнат тази обида. Така исторически-
ят шанс да се постигне доктринално съгласие е про-
пуснат. Учтива дискусия между двете страни се води 
още няколко години след споразумението от Витен-
берг, но без напредък. В крайна сметка обаче сами-
ят Бусер загубва интерес към проблема. Усилието за 
обединение на ранното протестантство пропада.

Междувременно Булингер започва интензивни кон-
такти с Калвин, за да постигне решение на проблема с 
Евхаристията. След няколкогодишни трудни преговори 
през 1549 г. се стига до консенсус (Consensus Tigurinus). 
Запазва се цвинглианското символично тълкувание на 
причастието, но се подчертава духовното присъствие 
на Христос при тайнството, на което Калвин особено 
държи. Документът е категорично отхвърлен и осъ-
ден от лутераните. Той обаче допринася за постепенно 
сближаване между последователите на Цвингли и кал-
винистите, което води до зараждането на реформира-
ната църковна традиция.

Споразумението от Витенберг 
относно хляба и Христовото тяло

Бележка на редакцията 
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и отново бива избран единствен папа, Мартин V. – Б.пр.

Бележка на редакцията
1. Под „реформаторски“ се разбира църковна и богословска принадлежност към едно от двете основни швейцарски течения, водени 
от Цвингли и Калвин, произлизащи от общото движение на Реформацията, чието начало Мартин Лутер поставя през 1517 г. – Б.пр.
2. Швейцарски реформатор (1504-1575 г.), наследник на Цвингли начело на църковната община в Цюрих. – Б.пр.
3. Германски реформатор (1491-1551 г.), работил предимно в Страсбург. – Б.пр.
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Учението му е осъдено като еретично на Третия Вселенски събор в Ефес (431 г.). – Б.пр.
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Йероним Пражки на кладата 
(Снимка: www.freeimages.com)

Мартин Бусер (вляво) и Филип Меланхтон, главни 
действащи лица на срещата във Витенберг през 1536 г.
(Снимки: www.huntsearch.gla.ac.uk, blogs.thegospelcoalition.org)



Дойде време за раздялата. Осем дни 
бяхме заедно, обогатихме се с нови 
приятелства, впечатления и духовно 
насърчение. Нашите приятели от САЩ 
нощуваха на остров Патмос, а ние щя-
хме да плаваме за Атина. Виждаме как в 
далечината се задава голям презокеан-
ски кораб. Изчакваме да го разтоварят. 
От „търбуха“ му започнаха да слизат 
леки коли, камиони, хладилен тир, во-
енна композиция. Разтовариха големи 
количества храни, вода, напитки, пло-
дове, зеленчуци и всякакъв вид стоки, 
необходими за модерен туризъм. На о. 
Патмос нищо не се произвежда. Фери-
ботът свързва Атина с четири острова. 
Ние сме на четвъртия. Докато чакаме 
да се разтовари корабът, започваме да 
пеем духовни песни. Беше невероятно. 
Сякаш се намирахме на небето. 

Когато се разделят близки хора, раз-
дялата винаги е тъжна, но когато се 
разделяш с близки по дух, тогава из-
питваш много особена тъга.

За толкова малко време помежду ни 
се създаде много здрава връзка, а и 
фактът, че може би не ще се видим 
отново, ни подейства силно. На брега 
на морето, пред погледите на пътни-
ци, митничари и изпращачи някой се 
помоли на висок глас. А после, дока-
то вървяхме към кораба, останалите 
на брега пееха. Това, което изпитва-
хме, не може да се опише!

Времето бе добре разчетено. Докато 
спяхме в каютите си, изминахме голя-
мо разстояние за десет часа. Закуси-
хме на ферибота и сутринта слязохме 
в Пирея. Тук ни чакаше автобус, който 
ни пое, за да разгледаме Атина. Първо 

ни заведе в една местна църква. Сес-
трите се бяха приготвили с топло по-
срещане. Оттам потеглихме да разгле-
даме този красив тримилионен град, 
построен върху осем хълма, с рестав-
рирани и запазени старини. 

Разгледахме центъра със забележител-
ностите му, парламента, музеи, първия 
олимпийски стадион. Изкачихме се на 
един хълм срещу Акропола и първо го 
разгледахме от далеч, за да придобием 
представа за цялостния му вид. След 
това отидохме в подножието му и оттам, 
който желаеше, се изкачи на хълма, вър-
ху който бе разположен целият комплекс. 
Акрополът е най-високата част на древ-
на Атина. Представлява укрепено място 
с главни храмове и обществени построй-
ки. Служил е за убежище на населението 
при опасност. Днес голяма част от него е 
възстановена в цялата си пищност и кра-
сота и той е емблемата на Атина. 

Най-важен за нас бе Ареопагът. Екс-
курзоводката ни показа един скромен, 
каменист хълм в подножието на Акро-
пола. Незастроен, само неравни скали, 
сгушен ниско под Акропола, сякаш за 
да подчертае величието на езическия 
храм. Но Ареопагът е много посеща-
ван. Явно не само за нас е важен. За 
него четем в Деяния 17:19-34. В онова 
време ареопаг – „хълм на Арес“, е бил 
контролен орган на древна Атина, къ-
дето е заседавала висшата съдебна ко-
мисия. Обикновено вечер, на хлад, са 
се събирали и са беседвали философи 
и политици. На това място е благове-
ствал апостол Павел. Тук повярвали в 
„непознатия Бог“ първите атиняни. 

Ареопагът е хълм от голи скали, 
една част от които изравнени като сто-
лове. Разхождахме се, седяхме върху 
древните скали и си представяхме как 
преди 2000 години апостол Павел е 

стоял на същия този хълм и е донесъл 
благовестието на атиняните. С каква 
вещина е намерил път към сърцата 
им! Похвалил ги за тяхната набож-
ност. Как започнал с това, че видял 
един жертвеник на непознатия Бог и 
колко умело изходил от това, като им 
казал: „Този, на Когото се кланяте, без 
да Го знаете, Него ви проповядвам.“ 
И така апостол Павел им благовестил 
Исус и им предал Божиите думи: „Бог, 
без да държи сметка за времената на 
невежеството, сега заповядва на всич-
ки човеци, навсякъде, да се покаят“. 
Колко съвременно звучи този призив 
и днес! Бог също казва на всички чо-
веци навсякъде да се покаят.

Заради свидетелството на Павел повяр-
вали мъже, между които Дионисий Аре-
опагит, Дамар и други (Деяния 17:34). По 
подобен начин във Филипи е повярвала 
Лидия, а след нея и други жени. Впослед-
ствие се е създала домашна църква и Бла-
говестието е тръгнало навътре в страна-
та. Така и тук, в Атина, е повярвало едно 
ядро, което се е разраснало из Гърция.

Отделихме много време. Стояхме върху 
скалите със съзнанието, че сме стъпили 
не само върху исторически скали, а и вър-
ху скали светини, сгушени, без особена 
красота, със скромни размери. Ареопагът 

не може да се сравнява с пищния Акро-
пол, който се възвисява величествено не 
само с ръста си, а и с красивите си мра-
морни колони, фигури и скулптури. Но 
Акрополът е бездушен комплекс, докато 
Ареопагът е дал вечен живот на атиняни-
те. Направихме много ценни снимки.

Не можех да не направя сравне-
ние с описанието на Исус от пророк 
Исая (53:2-7): „Нямаше благообра-
зие, нито приличие, за да Го гледаме, 
нито красота, за да Го желаем. Той бе 
презрян и отхвърлен от човеците”.

Самият Исус казва: „Човешкият Син няма 
къде глава да подслони”. Богът, Царят на 
Вселената, заради нас избра да живее 
скромно, в нищета, без суетата на света.

В I Коринтяни 1:25-30 апостол Па-
вел пише, че между нас няма мнозина 
богати и изтъкнати, но ние имаме съ-
кровищата на света, защото сме деца 
на най-великия Цар на Вселената. 
Ние сме чада на Бога, наследници на 
вечността с всичките ѝ съкровища.

Във всичко можем да видим, че чо-
вешките и Божиите критерии за стой-
ността на нещата са коренно различни.

Цвете КУЛИЧЕВА

ЗА ВАС
жЕНИ

Каквото и да вършите, работете от сърце 
като за Господа, а не като за човеци.

Колосяни 3:23

През този месец се празнува Денят на труда. 
Затова и ние ще си припомним някои библейски 
принципи за труда и нашето отношение към него.

Обикновено делим труда на престижен и на не 
толкова престижен. Делим не само работата, но 
и хората, които я извършват. Отдаваме по-голяма 
почит на тези, които имат по-престижна профе-
сия, а на обикновения работник гледаме отвисоко.

Но Бог цени всеки човек по това какъв е той, 
какви качества притежава, какъв характер има. 
Бог цени и какво посвещение има на работата 
си. Особено ценна за Бога е работата ни за изра-
ботване на христоподобен характер.

Бог цени и всяка почтена работа, защото вся-
ка работа е важна. Ако няма кой да изчисти едно 
голямо предприятие или да извози събрания 
боклук в един град и той остане по кофите, как-
во ще стане? За много кратко време ще се зари-
не с отпадъци. Те ще започнат да гният, ще се 
развъдят мухи и гризачи, ще се появят болести. 
Така че от чистачката и пазача до директора все-
ки работник не само е нужен, но и важен.

Апостол Павел прави добра илюстрация, като 
ни дава пример с човешкото тяло. То се състои 
от много части и всяка от тях има своя функция 
и значение за човешкото здраве и пълноценност. 

„Окото не може да каже на ръката „Не ми тряб-
ваш“, нито пък главата на краката – „Не сте ми 
необходими“. Напротив, тези части на тялото, 
които изглеждат по-слаби, са необходими, и 
тези части на тялото, които ни изглеждат с по-
малка почит, тях обграждаме с повече почит. 
И неблагоприличните ни части получават по-
голямо благоприличие“ (I Кор. 12:21-23).

Апостол Павел дава този пример за църквата 
като тяло Христово, но това е много добър при-
мер и за обществото като един организъм. Той 
казва още, че Бог е сглобил тялото така, че „да 
няма раздор в тялото, а частите му да се грижат 
еднакво една за друга, и ако страда една част, 
всички страдат заедно с нея; или ако се радва 
една част, всички части се радват заедно с нея“ 
(I Кор. 12:25,26).

Съветът на Божието слово е: „Каквото и да вър-
шите, работете от сърце, като за Господа, а не 
като за човеци“ (Кол. 3:23). С други думи – рабо-
тете усърдно, не през пръсти, мудно или небреж-
но. Работете така, сякаш работите на самия Бог.

Този съвет отправя към всеки, независимо какво 
работи, независимо дали е на високопоставен, или 
на най-ниския пост в предприятието. За всички е 
задължително да работим от сърце, като за Господа.

Може би работата ни е скучна, еднообраз-
на, може би ни ощетяват, може би не ни запла-
щат каквото заслужаваме, но ако като християн-
ки имаме съзнанието, че работим за Христос, че 
нашият труд се вижда и оценява от Бога, тогава 
ние ще работим както подобава.

Когато работим от сърце, като за Господа, 
тогава ще вършим и най-скучната работа от 
сърце, без досада, но с радост.

Някой е изразил тази истина с думите: „Ако 
човек е призван да бъде метач на улица-
та, той трябва да мете със старанието, с което 
Микеланджело е рисувал, или с плама, с който 
Бетовен е композирал, или с вдъхновението, с 

което Шекспир е писал поезия. Той трябва да 
мете толкова добре, че ангелите на небето да 
кажат: „Тук живя един велик метач на улиците, 
който вършеше добре своята работа.“ 

В очите на много хора домакинството не е мно-
го престижна и дори е досадна работа. Днес и 
майчинството се подценява. Но доброто май-
чинство е да осигурим на децата си дом с под-
ходяща атмосфера на любов и християнски вза-
имоотношения. Доброто майчинство е да наста-
вим нашите деца в Господния път. От най-ранна 
възраст да ги заведем при Бога. Да станат Божии 
чада, а не да отгледаме деца за ада. Нека като 
майки вършим това с посвещение.

Ако имаме съзнанието, че ние сме съработнич-
ки, че сме партньорки на Бога, че Той ни е заел 
временно децата само за да ги отгледаме и въз-
питаме и трябва да ги върнем на Бога, а не да се 
изгубят в света, тогава всичко свързано с това 
ще бъде служение на Бога.

Тогава на въпроса възможно ли е да има награ-
да на небето за приготвяне на храна, за изпиране 
на куп пране, за изхвърляне на детски гърнета, 
за безсънни нощи и за куп досадни задължения 
в дома? Ние ще отговорим „ДА!“. Защото това е 
служение на Бога. Това е служение равно на слу-
жението на учителките в неделното училище, на 
воденето на библейски групи, на евангелизира-
нето, на проповядването.

Ние изразяваме нашата вярност към Господа, 
когато изпълняваме нашите задължения към 
хората. Когато служим на нашите работодатели 
съобразно с Божиите заповеди, тогава ние слу-
жим на самия Христос. Макар сега да сме слу-
ги, ние ще получим наследство като дъщери на 
Бога и ще чуем думите Му: „Добри и верни слуга 
(слугиньо), над малкото си бил верен, над много 
ще те поставя. Влез в радостта на господаря си“ 
(Мат. 25:23). Амин.

Цвете КУЛИЧЕВА

Работете като 
за Господа 
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Обикновено началото на една хрис-
тиянска мисия сред друг народ и кул-
тура се предшества от сериозно пред-
варително проучване и подготовка. 
Историята на ранното протестант-
ство в българските земи е по-скоро 
изключение. Усилията на различни 
протестантски дейци в периода от 
20-те до края на 50-те години на XIX 
век са насочени главно към изготвя-
нето на разбираем превод на Библи-
ята на съвременен български език и 
към нейното разпространение сред 
населението. А първите им стъпки 
в това епохално дело са били почти 
случайни с оглед на техните пред-
поставени цели на Балканите.

Протестантската дейност по бъл-
гарските земи е изцяло резултат от 
голямото мисионерско движение в 
Америка и Англия от XIX в. Малко 
след края на Наполеоновите войни 
(1815 г.) английски и по-късно аме-
рикански мисионери се отправят 
към Османската империя, привлече-
ни от библейските земи и водени от 
стремежа да обърнат към Христова-
та вяра евреи и мюсюлмани. В опит 
да разширят своето поле в Цариград 
и в Мала Азия, те пътуват из Южни-
те Балкани и установяват, че тук жи-
вее многоброен народ (по различни 
техни оценки, между 4 и 6 милиона 
души), който е с традиционно право-
славно вероизповедание и не е гръц-
ки или арменски. Първите подробни 
доклади за българите дава Бенджа-
мин Баркър, агент на лондонското 
Британско и чуждестранно библей-
ско дружество в Леванта1, чиито пъ-
тешествия между 1822 и 1832 г. го 
отвеждат в няколко живи възрожден-
ски центъра като Сливен, Пловдив, 
Самоков и Узунджово2. Впослед-
ствие той ще се застъпи настоятел-
но за превод на Светото Писание на 
съвременен български език.

Междувременно в Санкт Петер-
бург е учредено Руското библейско 
дружество (1813 г.) с основна цел 

„разпространението на Стария и 
Новия Завет из Руската империя на 
всички възможни езици“ (по думи-
те на председателя, княз Голицин). 
В южните провинции на империята, 
по Северното Черноморско край-
брежие и в Бесарабия, живеят също 
гърци и българи. Един от двигате-
лите на дружеството, шотландецът 
Робърт Пинкертън, предприема 
пътуване до Одеса и след срещите 
си там проучва възможностите за 
превод на Библията на съществу-
ващите славянски езици, включи-
телно на български. Търсенето на 
подходящ преводач, не без съдей-
ствието на Вселенския патриарх и с 
препоръките на гръцкия Търновски 
митрополит Иларион, най-сетне за-
вършва успешно през 1835 г. – със 
задачата се заема монахът Неофит 
Рилски. Така през 1840 г. се стига 
до издаването на първия високока-
чествен превод на целия Нов Завет 
на съвременен български език.

Представители на библейските 
дружества (т.нар. библейски кни-
жари) пътуват като разпространите-
ли на християнска литература през 
българските градове и села и скоро 
започват да докладват за продажби 
на българския Нов Завет в учудващо 
голям размер. Това повишава инте-
реса и вниманието на Американския 
борд от пълномощници за чуждес-
транните мисии3 в Смирна (Измир) 
и в Цариград към българите. Ила-
йъс Ригс е първият протестантски 
мисионер, който научава български 
език и дори съставя българска гра-
матика (1844 г.). Около 15 години 
по-късно е създадена и специал-
на мисия за работа с българите. От 
1852 г. насетне с темата се занимава 
и Мисионерското дружество на Ме-
тодистката епископална църква. До-
кладите за тъй успешните продажби 
на Новия Завет карат двете мисии, 
конгрешанската и методистката, да 
обмислят все повече създаването на 

мисионерски станции в България 
с постоянна заетост. След края на 
Кримската война (1856 г.) всички 
условия за започването на тази съв-
местна работа, изглежда, са налице.

От този период е известно и име-
то на първия български протестант, 
Гавраил Илиев (1820-1909 г.). Още 
през 40-те години на XIX в. той ре-
довно четял Новия Завет и говорел 
много с хората около него по въпро-
си на вярата. През 1852 г. е даден на 
съд като „протестант“ и с такова об-
винение вероятно даже е задържан 
за известно време. По-късно пътува 
като библейски книжар на Британ-
ското и чуждестранно библейско 
дружество и накрая става първият 
назначен от мисионерите български 
проповедник: в Свищов през 1865 г.

През десетилетието до 1870/1871 г. 
трудно се разгръща постоянна ми-
сионерска дейност, което води до 
отрезвяване след предходните ви-
соки очаквания. Дейците на двете 
мисии започват да осъзнават, че 
големият наплив за купуване на 
български Нов Завет произтича 
не толкова от духовен глад за Бо-
жието слово, колкото от копнежа 
за българска литература, която по 
това време е оскъдна, и то на ви-
соки цени. Въпреки това работата 
на мисионерите дава своите пър-
ви плодове. Те провеждат редовно 
богослужения и библейски уроци 
в собствените си къщи. С течение 
на времето възникват повече или 
по-малко устойчиви малки групи, 
които редовно слушат проповедите 
на мисионерите и отчасти все по-
вече приемат тяхното учение. Все 
пак, тъй като целта на мисионери-
те категорично не е прозелитизмът, 
техните поддръжници отначало и 

най-често не се отделят от тради-
ционната Православна църква. По-
някога да се обявят публично за про-
тестанти за тях е начин да избегнат, 
до известна степен, дискриминация 
от останалото население. Голям про-
блем е например, че на тях или на 
техни близки се отказва погребение 
в православното гробище. Тогава 
единственият изход е да се обърнат 
към турските органи на властта и да 
се самоопределят като протестан-
ти. Това им дава определени права, 
понеже от 1850 г. в Османската им-
перия протестантите официално са 
признати като група от населението, 
„протестантски миллет“.

Големият успех на протестантската 
дейност в този период е списанието 
„Зорница“. Създадено през 1864 г. 
от методисткия мисионер д-р Лонг и 
издавано под негова редакция в Ца-
риград до 1872 г., то не само e пър-
вото евангелско българско списание, 
но и първото българско духовно спи-
сание изобщо. То е предназначено за 
мъже и жени, както и за всички въз-
растови групи. Чрез разискването на 
морални, църковни, политически и 
културни въпроси, „Зорница“ опре-
делено допринася за образованието. 
От началото на 1876 г. тя започва да 
излиза всяка седмица като вестник и 
между 1885 и 1890 г. е дори най-ти-
ражният и най-широко разпростра-
нен български седмичник.

Текста състави: 
Тодор ВЕЛЧЕВ

По материали от книгите „За 
разпространението на Христова-
та вяра“ на Симоне Флад (С., 2015, 
изд. „Верен“) и „Библията и бъл-
гарското Възраждане“ на Джеймс 
Ф. Кларк (С., 2007, изд. „МаК“).

Как се появява протестантството в България?

Бележка на редакцията 
1. Страните от Източното Средиземноморие – Б.пр.
2. Селище близо до Хасково, където се провеждал голям ежегоден панаир. – Б.р.
3. Американският борд е бил преди всичко мисия на американските конгрешански църкви. – Б.р.

„ЗОРНИЦА“ като месечно списание
1864, м. януари – започва издаването на месечно 

списание „Зорница“ с главен редактор д-р Албърт 
Лонг в печатницата на А. Манасиев в Цариград.

1878-1895 – редакцията на списанието се поема 
от Американския борд на пълномощниците за чуж-
дестранни мисии  (ABCFM) с редактори Грийн и 
д-р Илайъс Ригс с насоченост към деца и младежи.

1895 – списанието се слива с в. „Детеводител“.

„ЗОРНИЦА“ като вестник
1875, последен петък от м. декември – излиза 

нулев брой на вестник „Зорница“.
1876, 2 януари, излиза първият редовен брой 

на седмичен вестник „Зорница“ с редактор Т. 
Байнгтън от Американското евангелско обще-
ство, в печатницата „Американ хан“ в Цариград.

Поради финансови затруднения вестникът вре-
менно е спрян в периода 1895-1902.

През 1902 г. издаването на вестника е възста-
новено в Самоков с вече български редактори, 
първият от които е  Андрей Цанов. 

Когато редакцията на вестника е поета от 
п-р Иван Цаков, „Зорница“ става орган на 
Българското евангелско благотворително 
дружество,  а редакцията  му се премества 
от Самоков в София. След внезапната смърт 
на п-р Цаков синът му  Неофит Цаков заема 
неговото място на 26-годишна възраст и става 
един от най-младите редактори в България.2

От 1924 г. за известен период вестникът излиза 
два пъти седмично.

По време на Втората световна война вестник 
„Зорница” е излизал под редакторството на 
п-р Васил Зяпков, който е бил негов  сътруд-
ник още от 1925 г.

Евакуиран със семейството си в с. Априлци, 
Пазарджишко, п-р Зяпков издава известно 
време „Зорница” в скромен тираж, отпечат-
ван в Пазарджик.

През 1940 г. вестникът е спрян от прогерманско-
то правителство за известно време, което съзира 
в духа на издаваните статии несъгласие с нацист-
ката и антиеврейска политика на Германия.

След Втората световна война излиза за кратък 
период до окончателното му спиране от кому-
нистическото правителство през 1948 г.

През 1990 г. по инициатива на п-р Христо 
Куличев вестникът започва да излиза отново, 
но като месечно издание, на което той става и 
негов главен редактор.

От 2014 г. вестникът се издава от редакционна 
колегия на възстановеното Българско евангелско 
дружество. Съставил: п-р Данаил ИГНАТОВ

КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЗОРНИЦА
По материали в българска и чуждестранна литература1

Бележка на редакцията 
1. Виж Paul B.MOJZES, A History of the Congregational and 
Methodist Church in Bulgaria and Yougoslavia. Dissertation. 
B.A.Florida Southern College, 1959; 
    Стоян РАЙЧЕВСКИ, Американци и българи до Учредител-
ното събрание 1879. София, Български бестселър, Национален 
музей на българската книга и полиграфия, 2003, с.158-161 – Б.р.
2. По спомен на Весела Цакова. – Б.р.

Титулната страница на първия брой на в. „Зорница“, 
отпечатан на 2 януари 1876 г. в Цариград.



Уважаема Колегия, 
уважаеми участници,

Новината за този знаменателен 
юбилей достигна и до мене тук, в да-
лечна Америка.

Тази новина ме върна назад в далеч-
ното минало, когато България е била 
само една провинция в Отоманската 
империя. И в това далечно минало 
дядо ми ведно с други труженици бяха 
поели благородната мисия да провъз-
гласят на българския народ Божието 
слово в страниците на „Зорница“. Са-
мото име „Зорница“ е повикът за на-
чалото на нещо величаво – повикът на 
Божията истина да озари живота ни.

Тъй както в библейските време-
на, и в нашето съвремие борбата за 
християнската кауза е отбелязана с 
преследвания, с мъчения и със смърт. 
Труден е бил животът на редактори-
те на „Зорница“ и днес честването 
на юбилея на „Зорница“ е и честване 
на паметта на тези радетели.

Аз споменах дядо ми Андрей Цанов, 
но искам също да спомена и някои 
други редактори на „Зорница“, чи-
ято съдба ни напомня съдбата на 
апостолите, които понесоха голе-
ми лишения и някои дори загубиха 
живота си в мисията да възвестят 

новината за Божията истина. По 
време на моите митарства по за-
творите и престоя ми в лагера в Бе-
лене аз ожидах да срещна Неофит 
Цаков, един редактор, който заслу-
жава паметник да бъде издигнат в 
негово име. Но пътищата ни не се 
кръстосаха и аз скърбя за него.

Друг един редактор, наш съвремен-
ник, е пастир Христо Куличев, кого-
то лично познавам и който опази и 
възроди „Зорница“ след много годи-
ни на забрана. Литературното му 
наследство е един важен документ 
за неотдавнашните времена на пре-
следвания и неправда. Радвам се, че 
той доживя да види „Зорница“ въз-
родена и издаването ѝ, посветено 
във вашите ръце, ръцете на новата 
редакционна колегия.

Аз се присъединявам към него в поже-
ланието „Зорница“ да бъде и пребъде 
като отворена врата към Божието 
слово. Аз апелирам към вас, колегията, 
да държите тази врата широко отво-
рена и тя да отвежда търсещите ми-
ряни под Божията спасителна десни-
ца. Постоянствайте в тази ви мисия! 
В молитвата ще намерите силата. 
Бог да Ви благослови. Да бъде!

С почит, Никола Цанов

ПРИВЕТСТВИЕ ДО РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
в честването на 140-годишнината на вестник „ЗОРНИЦА“ на 
25 май 2016 година от Никола Цанов, внук на Андрей Цанов, 

първия българин – редактор на „ЗОРНИЦА“

Обичайният консервативен евангелски ме-
тод за работа с Писанието, особено що се от-
нася до морални въпроси, е да извлича от кон-
кретния разглеждан пасаж стоящите зад него 
„надвременни” принципи или наставления, 
които са изразени в културните, специфични 
условия на времето, и след това да зададе въ-
проса как те следва да се изразят по подходящ 
за съвременните условия начин. Независимо 
от критиката този подход остава същностна 
част от нашата херменевтика. Проблемът е 
как да определим кое е културно или свързано 
с конкретните условия и кое има универсална 
валидност. Той възниква, когато нещо, за кое-
то може да се смята, че е свързано с конкрет-
ното време, е оправдано в Писанието посред-
ством използването на богословски принцип. 
Друг популярен подход приписва на Пи-

санието един по-широк авторитет – този 
на историята и метанаратива. Според това 
виждане, фундаментални в Писанието са 
интерпретацията на историята и действащи-
ят чрез тази вярна и валидна история Бог, 
който като Създател и Изкупител работи за 
човешкото спасение. Така Библията не ни 
дава толкова детайлни наставления за пове-
дение колкото един модел, който трябва да 
формира нашето собствено поведение.
Ако използваме единствено този подход, 

неговите слабости са очевидни. Но ако го съ-
четаем с първия подход, той подчертава, че 
наставленията за поведение трябва да се раз-
глеждат и разбират в светлината на цялостна-
та история. Писанието трябва да се тълкува 
чрез Писанието. Всички твърдения в Писа-
нието трябва да се тълкуват в светлината на 

цялостния контекст на библейската история. 
Този подход приема сериозно необходимостта 
да видим един „център” или „кулминация” на 
библейското откровение и в неговата светлина 
да оценим настоящото значение на отделните 
части. Именно поради този принцип ние при-
емаме, че голяма част от законовите учения в 
Стария завет са намерили своето изпълнение в 
Христос и вече са неприложими за християните.
Един трети принцип осъзнава, че е възмож-

но да има растеж и развитие както в доктри-
ната, така и в етичните изисквания отвъд 
изричната буква на писаното Откровение. 
Признанието, че робството е несъвместимо 
с християнската вяра, отива отвъд конкрет-
ното учение на Писанието, като в същото 
време е напълно библейско. Сега ние раз-
бираме (нещо което библейските автори не 
са били в състояние напълно да направят), 
че робството е несъвместимо с библейското 
виждане за сътвореното и изкупено чове-
чество. И библейското твърдение, че всяка 
власт е от Бога, не е попречило на христия-
ните да защитават демокрацията – включи-
телно и универсалното избирателно право.
Ние трябва да се придвижим отвъд бук-

вата на Писанието, когато траекторията на 
библейското учение ни отвежда отвъд това, 
което Писанието казва изрично и изисква 
да разберем, че някои свързани с културата 
библейски учения и заповеди не са повече 
обвързващи. Всички признаваме, че хрис-
тиянското откровение ни отвежда далеч от-
въд старозаветното откровение и прави ня-
кои негови аспекти невалидни. По аналогия 
растежът в разбирането на християнското 

откровение под постоянното водителство на 
Светия Дух ни кара да прилагаме някои кул-
турно специфични части от Новия завет по 
начин, който не компрометира неговия абсо-
лютен авторитет за нас. 
Всичко това в никакъв случай не е начин да 

се отървем от библейските пасажи, които съ-
временните читатели не харесват. Комбинаци-
ята от (1) търсенето на основни богословски и 
етични принципи, (2) тълкуването на отделни-
те пасажи в светлината на цялото Писание и (3) 
разбирането, че съществува определен прогрес 
в откровението, е метод за тълкуване, който се 
основава на самата Библия.

Евангелск а  херменевтик а
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Проф. Й. Хауърд Маршъл е един от най-видните съвременни евангелски богослови. След като в декем-
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Текстът е част от статията Mutual love and submission in marriage: Colossians 3:18-19 and Ephesians 5:21-33. 
Тя е публикувана в Ronald W. Pierce, Rebecca Merrill Groothuis, Gordon D. Fee, Discovering Biblical Equality: 
Complementarity Without Hierarchy, IVP Academic, 2005. Материалът подготви Радостин Марчев.

Проф. Й. Хауърд Маршъл 
(Снимка: www.thegospelcoalition.org)

„Ако обичах неправда, 
Господ не би послушал.”

 
В Псалом 66 псалмопевецът въз-

хвалява и слави Бога, защото е чул 
неговата молитва. Той се намирал 
в бедствия (17 ст.), но извикал към 
Господа и Той чул молитвата му. 

Всеки един от нас се радва и изпит-
ва особено чувство на благодарност 
и хвала към Бога, когато Той чуе и от-
говори на някоя наша молитва. Може 
би като всеки човек и псалмопевецът 
е имал случаи, когато е викал към 
Бога, но Той да не е отговарял на мо-
литвите му. Сега се радва на това, че 
когато е бил в бедствие, Бог е чул мо-
литвата му. Но той приема това като 
благоволение, „по Божия милост“, а 
не като че ли има собствена заслуга, 
или че Бог му е задължен. 

Псалмопевецът прави равносмет-
ка на състоянието си и разбира, че 
Бог е този, който го укрепва духов-
но. Затова казва: „Ще разкажа оно-
ва, което е сторил за душата ми“ 
(Пс. 66:16). Наистина Бог е Този, 
който ни вдъхновява за молитва 
чрез Своята милост, любов и грижа. 

Псалмопевецът съзнава, че всичко 
е от Бога - и трудности, и радости. 
„Преминахме през огън и вода, но 
Ти ни изведе на богато място“ (12 
ст.). Тази Божия любов и грижа го 
вдъхновяват за хвала. Благодарен е 
и казва: „Бог наистина ме послуша 
и обърна внимание на молбата ми“ 
(9 ст.). Но той разсъждава и казва, 
че „ако обичах неправда, Господ не 
би ме послушал“ (18 ст.). С други 
думи, той осъзнава, че за да очак-
ваме отговор на молитвите си, за 
„да чуе“ Бог нашите молитви, ние 
трябва да бъдем с чисти сърца. Да 
няма в тях неправда. И подчертава, 
че едно от нещата е да изпълним 
обреците си (13 ст.). Това е една от 
много ранните заповеди, които Бог 
даде на Своя народ. „Когато пра-
виш обрек на Господа, твоя Бог, да 
не забравиш да го изпълниш, защо-
то Господ, твоят Бог, ще го изиска 
от тебе, и неизпълнението му ще се 
сметне за грях“ (Втор. 23:21).

Когато е в трудност, всеки човек е 
готов да обещава на Бога много неща, 
но когато Той чуе молитвата ни и ни 
освободи, тогава изпълняваме ли об-
реците си? Или забравяме за тях?

Ако не ги изпълняваме, това е грях, а 
грехът е причина Бог да „не чува“ мо-
литвите ни. Цвете КУЛИЧЕВА

Неправда 
в сърцето

кога бог не чува молитвите ни
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