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В ръцете си държиш специалния (при 
това с троен обем) брой, посветен на 
Библията. Не е възможно да преминем 
през океана на необхватното, нито да 
вземем всичко от този прекрасен оке-
ан, наречен Библия, но се постарахме 
да гребнем с шепи в него и да извадим 
за теб поне една малка част от това 
съкровище, за да можеш да му се по-
радваш както с очите, така и със сър-
цето си, за да можеш да откриеш, или 
да преоткриеш за себе си поне частица 
истина от голямата Истина.

Навярно някои от публикациите ще 
ти се сторят познати, надяваме се оба-
че, че ще научиш и доста нови неща. Но 
като цяло нашето желание беше този 
брой да се различава от останалите, да 
се получи един малък справочник, една 
малка книжка във вид на вестник за ос-
новните неща в Библията, както и да 
запазиш тази малка книжка в своята 
библиотека, за да ти послужи когато 
е необходимо. Ще се радваме, ако сме 
успели да постигнем това.

2008 година е обявена за Година на 
Библията в България. Това  е само един 
от поводите да държиш този специ-
ален брой в ръцете си. Останалите и 
най-важни поводи се обобщават с че-
тири думи – любов към Божието Сло-
во. Вярваме, че това специално издание 
не може да събере всичко, но все пак в 
него има по-важното от чудния свят 
на Библията. Вярваме, че изданието 
ще остане като ценно не само за теб, 
но и за поколенията. Вярваме също, че 
изписаните страници са едно богоугод-
но дело и благословение за теб, чита-
телю.

Нека Бог да те благослови!

2008 - Година на Библията в България

По инициатива на 
Българското библейско 
дружество, фондация 
„Библейска лига“ и мно-
го други християнски 
организации в България 
2008 година е обявена 
за Година на Библията. 
Целта на тази инициа-
тива е да се привлече 
вниманието на хората 
към опознаване на Биб-
лията и да се изтъкне 
значението на нейните 
непреходни истини за 
личния живот на всеки 
човек. Библията като 
Божие Слово играе из-
ключителна роля в исто-
рията на човечеството и 
в частност на България. 
Господ Исус Христос 
казва: “И това благо-
вестие на царството 
ще бъде проповядвано 
по цялата вселена за 
свидетелство на всич-
ките народи; и тогава 
ще дойде свършекът” 
(Матей 24:14)

2008 година е юби-
лейна година, посве-
тена на Книгата на ве-
чната духовна мъдрост 
и тази година честват 
заедно всички христи-
яни – православни, ка-
толици и протестанти. 
Библията не е забраве-
на книга. Както преди 
много години, така и 
днес чрез нея Бог от-

правя духовното заве-
щание към всеки един 
от нас. Благодарение на 
тази пречудна Книга на 
книгите десетки и де-
сетки хиляди се стремят 
да живеят свят живот и 
всеки ден благодарят на 
своя Спасител за Него-
вата любов и милост.

В България има мно-
го организации, които 
издават и разпространя-
ват Библии и библейска 
литература. Сред  тях 
са Българско библейско 
дружество, което отпе-
чатва както протестант-
ска, така и православ-
на Библия; фондация 
“Библейска лига”, която 
издаде ново ревизирано 
издание на славянската, 
както и семейна Биб-
лия; издателство “Нов 

човек”, което отпечатва 
библейска и богослов-
ска литература, речни-
ци; издателство “Верен” 
и др.

Мотото за Годината на 
Библията бе стихът 119 
от Псалом 118: „Твоето 
Слово е светилник на 
нозете ми и веделина 
на пътеката ми“. Тя 
започна с научна кон-
ференция “Библията в 
България”, която се про-
веде в аулата на Софий-
ския университет. Таки-
ва научни конференции 
се състояха и във Ве-
лико Търново, Варна, 
Плевен, Стара Загора и 
Кърджали. Издадена бе 
и брошура “Библията в 
България” с автор проф. 
д-р Славчо Вълчанов. 
Откриха се също така 
и няколко изложби на 
картини с библейски 
сюжети, имаше и много  
други изяви, посветени 
на Библията.

Да, наистина Библия-
та може да промени жи-
вота на всеки. Защото е 
чистото и истинско Бо-
жие Слово.

“Ще Те прославят, 
Господи, всички земни 
царе, когато чуят ду-
мите на Твоите уста”, 
е записано в Псалом 
138. Това с пълна сила 
важи и за България

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“Защото Бог толкова възлюби све-
та, че даде Своя Единороден Син, 

за да не погине нито един, който 
вярва в Него, но да има вечен жи-

вот”. 

(Йоан 3:16)

Сред по-известните разпространители на Божието Слово и библейска литература са Българ-
ското библейско дружество и фондация “Библейска лига”

Няколко са орга-
низациите в Бълга-
рия, които издават 
и разпространяват 
Библии и библейска 
литература. Сред тях 
са Българското биб-
лейско дружество и 
фондация “Библейска 
лига” - България.

За периода от 1993 
година до сега Бъл-
гарското библейско 
дружество е издало и 
разпространило пове-
че от половин милион 

броя Библии (в това 
число и синодални) и 
друга литература. До 
хората са достигнали 
255 хиляди Библии, 
Нов Завет – 14 500 
броя, 249 хиляди дет-
ски Библии и библей-
ски разкази за деца и 
младежи, както и 38 
300 броя библейска 
справочна литерату-
ра.

От 1995 година до 
сега фондация “Биб-
лейска лига” е от-

печатала и разпрос-
транила 125 хиляди 
Библии, 15 хиляди 
Библии за изучаване, 
134 хиляди броя Нов 

Завет, 82 500 книги за 
деца, 275 хиляди кни-
ги с библейски уроци 
и други книги, както 
и 758 хиляди брошу-

ри с библейско съ-
държание.

Има и редица други 
организации, които 
издават и разпростра-
няват Божието Слово 
и библейска лите-
ратура. Сред тях са 
издателствата “Нов 
човек” и “Верен”. 
Само “Гедеон” е раз-
пространил повече от 
половин милион броя 
Нов Завет в страната. 

Духовна светлина

Какво казва
Библията за:

“Блажен онзи чо-
век, който издържа 
изпитание; защото, 
като бъде одобрен, 
ще приеме за ве-
нец живота, който 
Господ е обещал на 
онези, които Го лю-
бят”. 

(Яков 1:12)

“В което блажен-
ство се радвате, ако 
и за малко време 
да скърбите сега 
(ако е потребно), в 
разни изпитания, с 
цел изпитването на 
вашата вяра, като е 
по-скъпоценно от 
златото, което гине, 
но пак се изпитва 
чрез огън, да изле-
зе за хвала и слава, 
и почест, когато се 
яви Исус Христос”. 

(1 Петрово 1:6-7)

“Никакво изпита-
ние не ви е постиг-
нало, освен това, 
което може да носи 
човек; обаче Бог е 
верен, Който няма 
да ви остави да бъ-
дете изпитани по-
вече, отколкото ви 
е силата, но заедно 
с изпитанието ще 
даде и изходен път, 
така че да можете 
да го издържите.” 

(1 Коринтяни 
9:13)

“Този е ученикът, 
който 

свидетелства 
за тези неща, 

който и написа 
тези неща; и 

знаем, че неговото 
свидетелство е 

истинно. 
Има още и много 

други дела, които 
извърши Исус; но 
ако се напишеха 

едно по едно, стру-
ва ми се, че цял 

свят не би побрал 
написаните книги. 

(Йоан 21:24-25)

Екипът на 
вестник ”Духовна 
светлина” изказва 

специална благо-
дарност на фон-

дация “Библейска 
лига” за помощта, 

която ни оказа 
при издаването на 

този специален 
брой, посветен на 

Библията. 
Благодарим и на 

всички онези, кои-
то ни подкрепиха 
духовно и финан-

сово. 

Нека Бог да ви 
благослови!

Йоан Евангелист, гравюра от Каросфелд
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Книгата Песен на песните
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“Колко хубава си, любима моя, колко хубава си! 
Очите ти са като на гълъбица.”

 (1:15)
“Колко хубав си, любими мой! Колко привлекате-

лен! И постелка ни е зеленината.” 
(1:16)

“Аз съм роза Саронова и полски крем.” 
(2:1)

“Каквото е кремът сред тръните, това е моята 
възлюбена сред девойките.”

(2:2)

“Каквото е ябълката сред горските дървета, 
това е възлюбеният ми сред момците.” 

(2:3)

След староеврейски, 
старогръцки и латин-
ски, четвъртият език, 
на който е преведена 
Библията, е старобъл-
гарският. Само този 
факт е достатъчен, за 
да можем да се гордеем 
като българи.

Славянският превод 
на Библията е свързан 
с имената на братя-
та Кирил и Методий. 
Те съставиха първа-
та славянска азбука, 
след което преведоха 
от гръцки език много 
богослужебни книги. 
За това свое дело те 
са почитани не само в 
България, но и в редица 

други държави, до ко-
ито достигна Божието 
Слово. За отбелязване 
е фактът, че тази Кири-
ло-Методиева Библия 
съдържа текстовете 
само на каноничните 
библейски книги (апок-
рифите липсват).

Години наред, по 
време на комунисти-
ческото управление в 
България, ни караха да 
се гордеем единствено 
с факта, че светите бра-
тя Кирил и Методий са 
създали А-Б-то. Техни-
ят превод на Библията 
сякаш нямаше почти 
никакво значение. Но 
през тези години не 
само двамата братя, но 

и Бог беше предаден на 
забрава. А когато все 
пак се споменаваше по 
вестници и книги, Не-
говото име се изписва-
ше с малка буква.

Но това управление, 
както и много други, 
отмина, а Божието Сло-
во остава и пребъдва 
довека. С дейността на 
братята Кирил и Ме-
тодий започна библей-
ското дело в България. 
Техният превод на Биб-
лията е съставен след 
сверяване с еврейския 
оригинал и другите 
гръцки преводи.

Духовна светлина

Четвъртият език, на който е преведена Библията,  
е старобългарският

Библията е историче-
ски и географски обу-
словена и това е нейна 
характерна особеност, 
която я отличава от ос-
таналите религиозни 
книги на човечеството. 
Затова и трудно може 
да бъде разбрана ця-
лостно без  своята ис-
торическа и географска 
рамка.

От библейската исто-
рия от времето на Авра-
ам до Откровението на 
Йоан мисълта в Библи-
ята е тясно свързана с 
историческите събития 
в Близкия Изток. Архе-
ологическите разкопки 
в Египет, Месопотамия 
и Палестина спомогна-

ха за доизясняването 
на много библейски 
текстове. Така напри-
мер археологическите 
открития дават много 
обяснения за периода 
на цар Навуходоносор, 
за падането на Еруса-
лим през 586 г.пр.Хр., 
за вавилонския плен. 
Библията, освен че оп-
исва историята на Из-
раил, дава отговор и за 
миграцията, подема и 
упадъка на народите от 
Близкия Изток, за въз-
хода и гибелта на раз-
лични империи.

Събитията от библей-
ската история се случ-
ват на територия, която 
обхваща почти целия 

древен Близък Изток: 
Месопотамия, Египет и 
най-вече, от 13 в.пр.Хр., 
Палестина, наречена 
така по филистимците. 
В Библията тази страна 
се нарича Ханаан, спо-
ред старото коренно 
население, след това 
Израилева земя, Света 
земя, Обетована (Обе-
щана) земя и накрая 
Юдея, по главната об-
ласт със столица Еруса-
лим, която до 586 г.пр.
Хр. и от 350 г.пр.Хр. до 
70 г.сл.Хр. по време на 
римското владичество 
запазва известна самос-
тоятелност.

Духовна светлина

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“Видях и святия град, новия Еру-
салим, да слиза от небето, от Бога, 

приготвен като невяста, украсена за 
мъжа си. И чух силен глас от престо-
ла, който казваше: Ето скинията на 
Бога е с човеците; Той ще обитава с 
тях; те ще бъдат Негови люде; и сам 
Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще 

обърше всяка сълза от очите им, и 
смърт не ще има вече; нито ще има 

вече жалеене, ни плач, ни болка; 
първото премина”. 

(Откровение 21:2-4)

Какво казва
Библията за:

“Лъжливите уст-
ни са мерзост пред 
Господа”. 

(Притчи 12:22)

“Който казва: 
Познавам Го, но 
не пази заповедите 
Му, лъжец е, и ис-
тината не е в него.” 

(1 Йоан 2:4)

“И няма да влезе 
в него нищо нечис-
то, нито онзи, кой-
то върши мерзост и 
лъже, а само запи-
саните в книгата на 
живота на Агнето”. 

(Откровение 
21:27)
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Рембранд               “Светото семейство”

Детайл от картината “Светото семейство” на Рембранд

Титус, синът на художника, чете Библията.

Покаянието на Мария Магдалина от Тициан

Тя винаги е била 
вдъхновение за ху-

дожниците, защото 
с дълбочината, ис-

тината и мъдрост-
та си е “светилник 
на нозете и видели-

на на пътеката”, 
посочваща пътя към 

Бога. А изкуството 
винаги търси най-
доброто послание.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Библията като книга и 
мотив за изобразяване 
присъства в произведе-
нията на много худож-
ници. В картините тя 
носи специално посла-
ние – вечната Божия 
книга, живото Слово. 
Една от любимите теми 
на художниците, включ-
ващи Библия като изо-
бражение в своите кар-
тини, е “Благовещение” 
В този мотив ангел Га-
вриил казва на Мария, 
че тя ще роди Спасителя 
Христос. В момента, ко-
гато й се явява ангелът, 
тя стои пред отворената 
книга. Тук присъствие-
то на Библията симво-
лизира нейното благо-
честие и посветеността 
й да търси Бога. Благо-
вещението присъства в 
творчеството на Анто-
анело де Месина, както 
и в картините на много 
други художници от 
Предренесанса и Рене-
санса в Италия.

МАДОНАТА 
С МЛАДЕНЕЦА

Втора любима тема с 
Книгата са множество-
то мадони с Младенеца. 
Мария държи детето, а 
пред нея или до нея има 
отворена Библия. Това 
символизира Божието 
слово като източник на 
живот и мъдрост за мал-
кия Исус, атмосферата, 
в която Той израства и 
е възпитаван. Тук Биб-
лията е истинското “ду-
ховно мляко” за детето. 
По много и различни 
начини Библията при-
съства в картините на 
Рембранд  и Микелан-
джело, известни като 
най-великите и задълбо-
чени интерпретатори на 
библейска тематика. Не 
са малко и руските ху-
дожници, вдъхновявани 
от библията – Врубел, 
Иванов, Василий Васне-
цов, Куинджи и др.

СВЕТОТО 
СЕМЕЙСТВО

Много показателна за 
това колко значима е 
Библията като книга е 
картината на Рембранд 
“Светото семейство”. В 
тази негова творба осо-
бено силно присъства 
атмосферата на топли-
на, светлина и любов. 
На преден план е Ма-

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“Бог е дух; и онези, които Му се кланят, с 
дух и истина трябва да се кланят”

(Йоан 4:24)

рия с отворена старинна 
Библия пълна с житей-
ски опит и дълбочини 
на живота, от другата 
страна е кошчето с но-
вороденото бебе, над 
него са ангелите, а зад 
всички тях е бащата Йо-
сиф, работещ в своята 
дърводелска работил-
ница. Цялата светлина 
идва сякаш от небето и 
чрез Библията се излива 
върху Мария и детето. 
Със сигурност Рем-
бранд е искал да каже: 

Библията е най-важната 
книга. Тя е най-доброто 
средство за възпитание. 
Тя е и връзката с Бога. 
Исус и Библията вървят 
заедно.

Освен от присъстви-
ето на Библията, Рем-
бранд силно се е въл-
нувал да рисува своите 
съвременници, известни 
проповедници, членове 
на семейството си пред 
Библия. Два са люби-
мите му мотиви – майка 

му, която го е научила 
на А и Б в стъпките на 
вярата и Словото, вина-
ги вглъбена в размисъл 
пред Бог, и Титус, сина 
на художника. Титус, 
четящ Библия, е една 
знаменателна карти-
на. Лицето на момчето 
сияе в радост от свет-
лината, която идва от 
книгата в ръцете му. 
Тук Рембранд, баща-
та, ни дава да разберем 
как изглежда радостта в 
онази душа, която е до-
косната от светлината 
и присъствието на Бог. 
Затова и Христос казва, 
че трябва да влезем в 
Божието царства както 
децата.

КАЕЩАТА СЕ 
МАГДАЛИНА

Най-често тя е изобра-
зена като жена с про-
сълзени очи, която има 
Библия с разпятие или 
Библия с череп. Пре-
осмисляща своя гре-
шен живот, тя повярва 
в Христос и очиства 
сърцето си с покаяние. 
Библията символизира 
истината и копнежа на 
Мария към нов живот, 
вече не за себе си, а за 
Христос. Тази тема при-
съства в творчеството 
на художниците Тици-
ан, Рибера, Луй Лайден 
и др.

СВЕТИ ЙЕРОНИМ

Много популярна тема 
с Библия е “Свети Йе-
роним”, светецът, който 
винаги е изобразяван 
сред отворена Библия. 
Беден на вид, с оскъдно 

облекло, той е вглъбен 
в Словото на Бога. Той 
е светецът, при когото 
лъвът, заедно с други 
животни, стоят кротко 
обгърнати в Божия мир, 
сякаш са съпричастни 
с четенето от книгата. 
Йероним е преводачът 
на Библията от гръцки 
и еврейски на латински 
език, известна под име-
то Вулгата. За Запад-
ния свят той е направил 
това, което Кирил и Ме-
тодий са направили за 
Източния. Св.Йероним 
е баща и доктор на ка-
толическата църква. За 
международен ден на 
преводача е приет 30 

септември, датата на 
смъртта на св.Йероним. 
Темата за светеца е въл-
нувала многократно ху-
дожниците Дюрер, Рем-
бранд, Рибера и др.

ХРИСТОС ВСЕ-
ДЪРЖАТЕЛ

В изобразителното 
изкуство на  Правос-
лавието много чес-
та интерпретация на 
Исус Христос е като 
Божието Слово. Тук 
според православната 
иконография Господ е  
Слово на Бога. Божият 
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Хосепе Рибера               “Свети Йеронин”

Син с Библията в една-
та ръка, на фона на все-
лената е изобразен като 
Твореца, Господаря на 
всичко видимо и не-
видимо. В отворените 
страници на книгата, 
която Той държи, най-
често е изписан първия 
стих от Евангелието 
на Йоан “ В началото 
бе Словото; и Словото 
беше у Бога; и Словото 
бе Бог”.Едно от най-
прекрасните изображе-

ния е на Виктор Васне-
цов (на 1 страница)

Библията и днес дава 
живот, топлина и сила. 
Това е посланието от 
творбите на най-вели-
ките художници, което 
може да променя. Тя 
продължава да носи 
вдъхновение в творбите 
им, които ни разкриват 
Бога.

Хари АТАНАСОВ

“Каещата се Магдалина” от Ел Греко

Първата илюстро-
вана семейна Библия 
в България вече е 
факт. Тя е издание на 
фондация “Библейска 
лига” и е илюстрира-
на от кърджалийски-
те художници Хари и 
Пенка Атанасови.

“Най-трудно за мен 
бе да съхраня духа 
на Библията, този 
копнеж към святост, 
както и да се почув-
ства положителното 
отношение към Бога 
в илюстрациите. Ми-
сля, че графиката 
като изразно средство 
може да изрази това 
отношение” – казва 
Хари Атанасов, а съ-
пругата му Пенка до-
пълва: “Чрез цветните 
илюстрации исках да 
достигна до детските 
сърца, тези рисунки 
предполагат едно чис-
то отношение към ду-
шата. Стремяла съм се 
да предам светлината, 
която да се излъчва от 
рисунките”.

Повече от четири го-
дини работеха във фон-
дация “Библейска лига” 
за ревизията и осъвре-
меняването на текста, а 
около три години бяха 
необходими на кърджа-
лийските художници, 
за да направят 30 цвет-
ни илюстрации и над 
100 чернобели графики. 

Към цветните илюстра-
ции известният българ-
ски писател Димитър 
Коруджиев е написал 
разкази за деца. В Биб-
лията има мисли на 
световноизвестни хрис-
тиянски писатели и све-
тци, има и родословно 
дърво, като всеки може 
да записва важни дати 

от историята на свое-
то семейство – ражда-
не, женитба и пр.

С оригиналите на 
илюстрациите в се-
мейната Библия бяха 
организирани излож-
би в Габрово, Плевен, 
София, Варна, Стара 
Загора, Нова Загора 
и Кърджали. На тези 
изложби пред об-
ществеността  беше 
представена новата 
Библия, която пре-
дизвиква значителен 
интерес. “Радвам 
се, че от Кърджали 
дойде светлина  чрез 
тази семейна Биб-
лия”, заяви проф. д-р 
Иван Желев, дирек-
тор на Дирекцията 
по вероизповедани-
ята при МС. Спаска 
Панчева, директор на 
фондация “Библейска 
лига”, каза, че нужда-
та от подобно издание 
за България е много 
голяма.

Тома КИРИЛОВ

Той е наречен още “на-
шето верою”. Той е най-
важният документ от цър-
ковната история. В него 
ясно, сбито и в същото 
време в пълнота се дава 
единното учение и вяра за 
всички, които се наричат 
християни. 

Нека да го прочетем:

1. Вярвам в един Бог 
Отец, Вседържител, 
Творец на небето и 
земята, на всичко ви-
димо и невидимо.

2. И в един Господ 
Исус Христос, Сина 
Божи, Единородния, 
Който е роден от 
Отца преди всички 
векове; Светлина от 
Светлина, Бог исти-
нен от Бог истинен, 
роден, несътворен, 
единосъщен с Отца, 
чрез Когото всичко е 
станало.

3. Който заради нас, 
човеците, и заради 
нашето спасение 
слезе от небесата и 
се въплъти от Духа  
Светаго и Дева Мария 
и стана човек.

4. И бе разпнат за нас 
при Понтия Пилата, 

и страда, и бе погребан.

5. И възкръсна в третия ден, 
според писанията.

6. И възлезе на небесата, и седи 
отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде в слава да 
съди живи и мъртви, и цар-
ството му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, 
Животворящия, Който от 
Отца изхожда, Комуто се по-
кланяме и Го славим наравно с 
Отца и Сина, и Който е гово-
рил чрез пророците.

9. В една света, вселен-
ска, апостолска Църква.

10. Изповядвам едно 
кръщение за опрощение 
на греховете.

11. Чакам възкресението 
на мъртвите.

12. И живот в бъдещия 
век. Амин!

Този Символ на вярата е 
известен още като Никео-
Цариградски символ на 
Христовата вяра. Той отго-
варя точно на истината за 
Бога чрез Библията и е изра-
ботен от църковните отци на 
Първия и Втория вселенски 
събори, проведени съответ-
но през 325 и 381 година, 
свикани в Никея и Цари-
град. Целта на създаването 
му е пълно формулиране на 
правата Християнска вяра с 
цел  предпазване от отклоне-
ния и ереси. В изработване-
то му вземат участие общо 
468 епископи под надзора 
на  императорите Констан-
тин Велики и Теодосий І. От 
тогава до днес значенето и 
силата на Символ веруюто 
не е намаляла, тъй като той е 
изведен от същината на Бо-
жието Слово и продължава 
да бъде основният критерий 
за смисъла на вярата и днес. 
Той изразява в синтезиран 
вид правилното изповядване 
на Христовото учение, да-
дено от Бога за спасение на 
цялото човечество.

Предизвикателство и благословение - това 
изпитвахме, когато илюстрирахме Библията
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Всичките 332 пророчества за идването на Месия са се сбъднали

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус 
е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог 
Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. 
Защото със сърце човек вярва и се оправда-
ва, и с уста прави изповед и се спасява”. 

(Римляни 10:9-10)

Навсякъде в Новия Завет апостолите се по-
зовават на две неща в живота на Исус, за да 

потвърдят, че Той е Месия: на възкресението 
Му и на изпълнените месиански пророчества. 
Писан в продължение на повече от хилядоле-

тие, Старият Завет съдържа 332 (триста 
тридесет и две!) пророчества за идването на 

Месия. Всички те са се изпълнили 
в Исус Христос и доказват недвусмислено, че 

именно Той е Месия.
В своето второ послание ап.Петър пише: “И 
това да знаете преди всичко, че никое проро-

чество в Писанието не е собствено на пророка 
обяснение на Божията воля; защото никога 
не е идвало пророчество от човешка воля, но 

святите човеци са говорили от Бога; движени 
от Святия Дух” 

(2 Петрово 1:20-21).
Едно от възражени-

ята на невярващите 
е, че пророчествата 
за Исус са писани по 
Неговото време или 
вече след Него и за-
това са се “изпълни-
ли”. В отговор Джош 
Макдауъл пише: “Ако 
не ви е достатъчно 
това, че 450 г.пр.Хр. 
е историческата дата, 
когато Старият Завет 
(и всички пророчест-
ва за Христос в него) 
е бил завършен, не 
забравяйте следното: 
Септуагинта, гръцки-
ят превод на старо-
еврейското Свещено 
Писание, е започнат 
при царуването на 
Птоломей Филадел-
фийски (285-246 г.пр.
Хр.). Очевидно е, че 
ако гръцкият превод 
е започнат през 250 
г.пр.Хр., би трябвало 
преди него да е съ-
ществувал оригинал 
на староеврейски. 
Това е предостатъч-
но, за да се убедим, 
че пророчествата са 
писани най-малко 250 
години преди тяхното 
изпълнение в Хрис-
тос.”

Ще ви предложим 
само малка част от 
пророчествата за 
Исус в Стария Завет и 
тяхното изпълнение в 
Новия Завет:

Пророчество: “А 
ти, Витлеем-Ефраат, 
ако и да си малък сред 
Юдовите родове, от 
тебе ще произлезе за 
Мене Един, Който ще 
бъде владетел в Изра-
ил, Чийто произход е 
от началото, от веч-
ността” (Михей 5:2). 
Изпълнение: “А ко-
гато се роди Исус във 
Витлеем Юдейски…” 

(Матей 2:1).
Пророчество: “Ца-

рете на Тарсис и на 
островите ще доне-
сат подаръци; царе-
те на Шева и на Сева 
ще поднесат дарове” 
(Псалом 72:10). Из-
пълнение: “Мъдреци 
от изток пристигнаха 
в Ерусалим… падна-
ха, та Му се поклони-
ха; и отваряйки съкро-
вищата си, принесоха 
Му дарове” (Матей 
2:1, 11).

Пророчество: “Ка-
мъкът, който отхвър-
лиха зидарите, стана 
глава на ъгъла” (Пса-
лом 118:22). Изпъл-
нение: “За вас имен-

но, които вярвате, е 
скъпоценността Му, а 
за тези, които не вяр-
ват, “Камъкът, който 
отхвърлиха зидари-
те, Той стана глава 
на ъгъла” (1 Петрово 
2:7).

Пророчество: “За-
щото няма да оставиш 
душата ми в шеол, 
нито ще допуснеш 
угодника Си да види 
изтление” (Псалом 
16:10). Изпълнение: 
“Той нито беше оста-
вен в ада, нито плътта 
Му видя изтление” 
(Деяния на апостоли-
те 2:31).

Пророчество: “То-

гава им казах: Ако ви 
се види добро, дайте 
ми заплатата ми, но 
ако не – недейте. И 
тъй, те ми претеглиха 
за заплата тридесет 
сребърника” (Захария 
11:12). Изпълнение: 
“Какво ще ми дадете, 
и аз ще ви Го предам? 
И те му претеглиха 
тридесет сребърника” 
(Матей 26:15).

Пророчество: “По-
рази пастира и овце-
те ще се разпръснат” 
(Захария 13:7). Из-
пълнение: “Тогава 
всички Го оставиха и 
се разбягаха” (Марк 
14:50).

Пророчество: “Раз-

делиха си дрехите 
ми и за облеклото ми 
хвърлиха жребий” 
(Псалом 22:18). Из-
пълнение: “А войни-
ците, като разпнаха 
Исуса, взеха дрехите 
Му и ги разделиха на 
четири дяла, на всеки 
войник по един дял; 
взеха и ризата. А ри-
зата не беше шита, а 
изтъкана цяла от горе 
до долу; тогава те 
рекоха помежду си: 
Да не я раздираме, а 
да хвърлим жребий 
за нея, чия да бъде” 
(Йоан 19:23-24).

Пророчество: “В 
Твоята ръка преда-
вам духа Си” (Псалом 
31:5). Изпълнение: 
“И Исус извика със 
силен глас, и рече: 
Отче, в Твоите ръце 
предавам духа Си” 
(Лука 23:46).

Пророчество: “И 
те ще погледнат към 
Мене, Когото пробо-
доха” (Захария 12:10). 
Изпълнение: Оба-
че един от войници-
те прободе с копие 
ребрата Му” (Йоан 
19:34).

Пророчество: “И 
определиха гроба Му 
сред злодеите, но при 
смъртта Си бе при 
богатия” (Исая 53:9). 
Изпълнение: “Дой-
де един богаташ от 
Ариматея, на име Йо-
сиф… и поиска Ису-
совото тяло… Йосиф, 
като взе тялото, обви 
го с чиста плащаница, 
и Го положи в своя 
нов гроб” (Матей 

27:57-60).
А знаете ли каква е 

математическата ве-
роятност всичките 
(ама наистина всич-
ките!) тези 332 проро-
чества да се изпълнят 
в живота на един чо-
век. Това е 1 върху 840
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000 (нулите са 97). 
Едва ли някой може 
да побере в мислите 
си тази математиче-
ска вероятност! Камо 
ли да я изпълни.

Не е ли странно, че 
въпреки това, все още 
много хора не вярват 
в съществуването на 
Бог!Всевиждащото око на Бога                              Рисунка: Хари Атанасов

НАЙ - ПРЕВЕЖДАНАТА И ТИРАЖИРАНА КНИГА В СВЕТА

Какво казва
Библията за:

“Ако говоря с 
човешки и ангел-
ски езици, а любов 
нямам, аз съм ста-
нал мед, що звън-
ти, или кимвал, що 
дрънка. И ако имам 
пророческа дарба и 
зная всички тайни и 
всяко знание, и ако 
имам пълна вяра, 
така че планини да 
премествам, а лю-
бов нямам, нищо 
не съм. И ако раз-
дам всичкото си 
имане за прехрана 
на сиромасите, и 
ако предам тялото 
си на изгаряне, а 
любов нямам, как-
ва полза? Любовта 
дълго търпи и е ми-
лостива; любовта 
не завижда; любо-
вта не се превъзна-
ся, не се гордее, не 
безобразничи, не 
търси своето, не се 
раздразня, не дър-
жи сметка за зло, 
не се радва на не-
правдата, а се радва 
заедно с истината, 
всичко премълча-
ва, на всичко хваща 
вяра, на всичко се 
надява, всичко тър-
пи. Любовта никога 
не отпада… И тъй, 
остават тези трите: 
вяра, надежда и лю-
бов; но най-голяма 
от тях е любовта” .

(1 Коринтяни 
13:1-8, 13)

“Възпитавай де-
тето отрано в пътя, 
по който трябва да 
ходи; и не ще се от-
клони от него, кога-
то остарее” 

(Притчи 10:1).

“Деца, покорявай-
те се на родителите 
си във всичко, за-
щото това е угодно 
на Господа. Бащи, 
не раздразняйте де-
цата си, за да не се 
обезсърчават” 

(Колосяни 
3:20-21).

Няма друга книга, която да е превеждана по-
вече от Библията. Досега тя е преведена на 

повече от 4000 езици, наречия и диалекти, 
включително и на Брайл, като тази цифра 

расте с всеки изминат ден.  
Библията е най-често издаваната и най-ти-
ражираната книга на света. Средният годи-

шен тираж възлиза на 60 милиона екземпляра.
Библията е единствената книга надживя-

ла вековете. Досега от нея са запазени 8000 
манускрипта на латински, 4000 манускрипта 
на старогръцки, 13000 манускрипта на Новия 

Завет, манускриптите в Кумран и т.н. Тя е 
книгата с най-голямата читателска аудито-

рия на света, която не се ограничава до от-
делни народи, раси, континенти, възраст, 

пол, образование, социален статус или 
политическа принадлежност. Библията е 
достояние на цялото човечество за всички 

времена. Народите, които я почитат, са 
благословени.
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“Всичкото Писание е боговдъхновено и 
полезно за поучение, за изобличение, за по-
правление, за наставление в правдата; за да 
бъде Божият човек усъвършенстван, съвър-

шено приготвен за всяко добро дело” 

(2 Тимотей 3:16-17).

Библията е единствената 
древна книга, за която толкова 

много е писано, която днес е пре-
веждана, четена и изследвана на 

повечето от говоримите 
езици по света. Предизвикателна 

към всеки човек, който отваря 
страниците й, тя не го оставя 
безразличен. Той или я приема 

като вечно Божие Слово, или я 
отхвърля като абсурдна измисли-
ца. Преследвана, забранявана, го-

рена, но пак жива, тя продължава 
да звучи актуално и за съвремен-

ния читател.
Откъде води нача-

лото си първият пре-
вод на Библията на 
български език?

В периода на Про-
свещението в Европа 
и на Реформацията 
в църквата България 
се намира под тур-
ско робство. Първите 
националноосвобо -
дителни войни през 
17 и 18 век остават 
изолирани и без под-
крепа отвън. В този 
период стремежите 
на Паисий Хилендар-
ски и Софроний Вра-
чански да стимулират 
изграждането на цър-
ковна и национална 
идентичност не да-
ват веднага успешни 
и видими резултати. 
Българското Възраж-
дане се явява един 
бавен процес, който 
едва в последната си 
фаза – от 1800 г. до 
Освобождението, се 
характеризира като 
прогресивно време в 
историята ни.

През 19 век българ-
ският език премина-
ва през драматични 
структурни измене-
ния. По това време 
използването на Биб-
лията е ограничено, 
БПЦ продължава да 
си служи с църков-
нославянски и гръцки 
преводи на Свещено-
то Писание. Две съ-
бития извън България 
спомагат за превеж-
дането на Библията на 
съвременен български 
език. Първото е сфор-
мирането на Британ-
ското и чуждестранно 
библейско общество, 
регистрирано през 
1804 г. в Лондон. Де-
вет години по-късно 
в Санкт Петербург 
се регистрира Руско 
библейско общество, 
с личното одобрение 
на цар Александър. 
Тази организация се 
счита за първата, ко-
ято търси начин да 
преведе Библията на 
български език. Тук 
започва и обединява-
нето на евангелски и 
православни христи-

Спаска Панчева, директор на фондация 
“Библейска лига”,

със Славейковия превод на Библията от 1871

яни, обединени око-
ло една обща цел. 
През 1810 г. в Бос-
тън, САЩ, се сфор-
мира Американският 
Борд от най-старите 
чуждестранни миси-
онери в САЩ. Двете 
организации започват 
дейност почти едно-
временно и не след 
дълго достигат бъл-
гарския народ.

През 1815-1818 г. 
мисионерът Пинкер-
тон установява кон-
такт с българите и 
предлага на Британ-
ското и чуждестранно 
библейско общество 
да обмисли план за 
превод на Библията 
на български език. 
С помощта на тър-
новския митрополит 
Иларион Макарио-
полски се правят опи-
ти за превод на части 
от Библията, но те не 
отговарят на изисква-
нията и не се приемат 
добре от българското 
население. По това 
време българският 
учител Константин 
Фотинов, който жи-
вее в Смирна (днешен 
Измир), предлага да 
направи превод на 
Новия Завет от съвре-
менен гръцки език, за 
разлика от предишни-
те преводи от църков-
нославянски, гръцки 
и румънски.

През 1835 г. Бенджа-
мин Баркър се среща 
с Неофит Рилски в 
Габрово, който е пре-
поръчан от Иларион 
за напълно нов пре-
вод на Новия Завет. 
Неофит приема пред-
ложението в края на 
септември 1835 г. и 
започва работа неза-
бавно. На 12 януари 
1836 г. Неофит съоб-
щава, че преводът на 
четирите евангелия е 
готов. Той подписва 
договор за този пре-
вод в Габрово на 23 
март 1836 г.

През май 1836 г. 
Неофит изпраща по-
ловината от неговия 
превод на Баркър 

в Смирна, части от 
които вече са били 
отпечатани. Но Ца-
риградската пат-
риаршия забранява 
р а з п р о с т р а н е н и е т о 
на вече преведените 
книги от Новия За-
вет. Така за около две 
години се прекъсва 
връзката между Нео-
фит и Баркър. В нача-
лото на 1838 г. те се 
свързват отново и на 
18 април същата го-
дина Неофит изпраща 
в Смирна завършения 
български превод на 
целия Нов Завет. По 
молба на Баркър д-р 
Илайъс Ригс, който 
по това време работи 
върху Граматически 
записки на българ-
ския език (публику-
вани в Смирна през 
1844 г.), преглежда 
първото издание на 
Неофитовия превод, 
като ползва помощта 
на Константин Фоти-
нов.

През 1840 г. Бри-

танското и чуждес-
транно библейско 
общество тиражира 5 
хиляди екземпляра от 
първия пълен българ-
ски превод на Новия 
Завет в Смирна. На 
заглавната страница 
пише: “Новият За-
вет на нашия Господ 
Исус Христос. Нов 
превод от Славянски 
на български език, 
направен от Неофит, 
йеромонах П.П. от 
Рила. Прилежно из-
следван и одобрен от 
преподобния и всемъ-
дър Търновски Мит-
рополит Иларион. В 
Смирна. В печатни-
цата на А.Дамянов и 
компания. 1840 г.”

Въпреки преслед-
ванията от Гръцката 
патриаршия, интере-
сът на българите към 
превода и Новия За-
вет е изключително 
голям и първото из-
дание е разпродадено 
напълно. Второ изда-
ние, почти идентично 

с първото, излиза през 
1850 г. Трето издание 
следва през 1853 г. в 
15 хиляди екземпля-
ра. Константин Фоти-
нов се оказва водеща 
фигура при ревизира-
не изданията на бъл-
гарския Нов Завет в 
този период, като се 
има предвид фактът, 
че българският език 
коренно се променя 
през 1840-60 г. Този 
Нов завет е ревизиран 
и тиражиран общо де-
вет пъти.

Между 1851 и 1858 
г. К.Фотинов рабо-
ти върху превода на 
Стария Завет, като в 
края на този период 
му помага и Илайъс 
Ригс. Преведени и 
издадени са Псалми, 
Притчи, Еклисиаст и 
Петокнижието. След 
смъртта на Фотинов 
през 1858 г. д-р Ригс 
поканва да му пома-
га българския учител 
Христодул Костович. 
През 1857 г. д-р Ал-
бърт Лонг започва 
работа с Методистка-
та мисия в България. 
През 1862 г. Лонг и 
Ригс посещават бе-
лежития български 
писател Петко Рачов 
Славейков в Трявна, 
който се съгласява да 
помогне с превода на 
Библията. Той започ-
ва работа незабавно 
върху ревизирания 
Неофитов Нов Завет. 
Д-р Лонг се присъе-
динява към екипа за 
ревизиране на Новия 
Завет според източ-
ния диалект през 1863 
г. и паралелно про-
дължава да помага в 
превода на Стария За-
вет. През цялата 1863 
г. Славейков работи 
върху новозаветния 
превод на Неофит. По 
време на работата си 
той е подпомогнат от 
друг известен българ-
ски общественик Сто-
ян Михайловски (брат 
на Иларион Макарио-
полски). В резултат 
на съвместната им 
работа на 10 октом-
ври 1863 г. предва-
рителната ревизия на 
Стария Завет е завър-
шена.

В началото на 1864 
г. Славейков се пре-
мества от Трявна в 
Цариград, където еки-
път завършва своето 
дело. След като пре-
водът и редакцията са 
окончателно завър-
шени, започва работа 
по отпечатването му.

През юни 1871 г., 
след повече от 12 го-
дини упорит труд, 36 
хиляди екземпляра 
от превода на пъл-
ната Библия на съ-

временен български 
език са публикувани 
в Цариград (известна 
като Цариградско или 
Славейково издание). 
Библията е публи-
кувана в две версии 
(голям и малък фор-
мат), като и двете са 
с препратки. Поради 
големия интерес ця-
лата Библия е повтор-
но отпечатана в 1871 
г. с няколко после-
дователни издания. 
През 1923 г. цялата 
Библия с ревизирания 
Нов Завет от 1921 г. 
с новата ортография 
и Стария Завет със 
старата българска ор-
тография са публику-
вани в Придворната 
печатница в София от 
Британското и чуж-
дестранно библейско 
общество. Ревизира-
но издание на цялата 
българска Библия се 
прави през 1924 г.

Първият правосла-
вен превод на Биб-
лията е издаден от 
Св.Синод през 1925 
г. Работата над него 
продължава 20 годи-
ни. При този официа-
лен синодален превод 
е използван руският 
синодален превод, 
извършен от видни 
езиковеди през пери-
ода от 1858 до 1876 г. 
от еврейския и гръц-
кия оригинали, съ-
поставени с древните 
латински и сирийски 
преводи. Впослед-
ствие е направен нов 
превод на съвреме-
нен български език, 
който не е издаден. 
През 1982 г. е преиз-
даден на съвременен 
правопис преводът от 
1925 г. Нов превод от 
гръцкия оригинал на 
съвременен българ-
ски език е осъщест-
вен от преводаческа 
комисия от Богослов-
ския факултет на Со-
фийския университет 
“Св.Климент Охрид-
ски” и езиков стилист 
от БАН и е издаден от 
Българското библей-
ско дружество през 
2002 г.

Ревизирано изда-
ние на Славейковия 
превод е направено 
от фондация “Биб-
лейска лига”, което 
е отпечатано през 
2001 г. с препратки. 
Българското библей-
ско дружество прави 
свое ревизирано из-
дание, което се от-
печатва през същата 
година. От 1995 г. до 
сега Библейска лига 
е отпечатала и раз-
пространила над 80 
хиляди Библии. Ин-
тересът към Божието 
Слово в България се 
разпалва все повече 
и вече имаме на раз-
положение едно уни-
кално издание, което 
се отпечатва за първи 
път в България – това 
издание е Семейна-
та Библия с цветни и 
чернобели илюстра-
ции и графики.

Спаска ПАНЧЕВА
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Но събирайте си съкровища на небето, 
където ни молец, ни ръжда ги разяждат, и 

където крадци не подкопават, нито крадат” 

(Матей 6:20).

Защо в някои библии Старият Завет съдържа 39, а в други 50 книги?

Въпреки че има различия относно 
произхода на думата “канон”, то по 
отношение на смисъла всички учени 
са единодушни – тръстиково стъб-
ло, използвано като мерна единица. 
Постепенно понятието придобива 
смисъл на “списък в колона”, а също 
и “правило” или “норма”.

По отношение на Библията канон 
означава списък на онези боговдъх-
новени книги, които съдържат в 
себе си точните правила за наша-
та вяра в Бога, живот и спасение. 
Когато говорим за библейски канон, 
трябва да имаме предвид, че исто-
рически той се дели на старозаве-
тен и новозаветен библейски канон.

Коя е мярката за боговдъхнове-
ността на книгите, допускаща да 
бъдат включени те в Свещеното пи-
сание? Според някои изследователи 
има пет принципа за определяне на 
библейската книга като канонична:

- авторизирана ли е? – дошла ли е 
при нас с божествената препоръка 
“Така казва Господ”.

- пророческа ли е? – била ли е напи-
сана от божий човек.

- автентична ли е? – ако ръкопи-
сът е съмнителен, църковните дей-
ци са го отхвърляли на съборите.

- динамична ли е? – притежава ли 
в себе си преобразуващата сила на 
Божия Дух.

- възприема ли се, чете ли се, из-
ползва ли се? – има ли интерес към 
нея и резултати в живота на хора-
та.

В този материал ще разгледаме 
накратко кои са книгите в Библия-
та според канона на Стария и Но-
вия завет, както и кои са апокриф-
ните книги.

1. Да нямаш други 
богове освен Мене.

2. Не си прави ку-
мир, подобие на нещо, 
което е на небето горе, 
или което е на земята 
долу, или което е във 
водите под земята; да 
не им се кланяш, нито 
да им служиш; защото 
Аз Господ, твоят Бог, 
съм Бог ревнив, Който 
въздавам беззаконието 
на бащите върху чада-
та до третото и чет-
въртото поколение на 
онези, които Ме мра-
зят, и Който показвам 
милост към хиляди 
поколения на онези, 
които Ме любят и па-
зят Моите заповеди.

3. Не изговаряй на-
празно името на Гос-
пода, твоя Бог; защото 
Господ няма да счита 
за безгрешен онзи, кой-
то изговаря напразно 
името му.

4. Пази съботния ден, 
за да го освещаваш, как-
то Господ, твоят Бог ти 
заповяда. Шест дни да 
работиш и да вършиш 
всичките си дела; а се-
дмият ден е събота на 
Господа, твоя Бог; през 
него да не вършиш ни-
каква работа, ни ти, ни 
синът ти, ни дъщеря ти, 
ни слугата ти, ни слу-
гинята ти, ни волът ти, 
ни осилът ти, нито ня-
кой твой добитък, ни 
чужденецът, който е от-
вътре портите ти, за да 
си почива слугата ти и 
слугинята ти, както и 
ти. И помни, че ти беше 
роб в Египетската земя 
и че Господ, твоят Бог, 
те изведе оттам със сил-
на ръка и издигната ми-
шца; затова Господ, тво-
ят Бог, ти заповяда да 
пазиш съботния ден.

5. Почитай баща си и 
майка си, както ти запо-
вяда Господ, твоят Бог, 
за да се продължат дните 

ти и да благоденстваш 
на земята, която Гос-
под, твоят Бог, ти 
дава.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодейс-
твай.

8. Не кради.

9. Не свидетелствай 
против ближния си 
с лъжливо свидетел-
ство.

10. Не пожелавай 
жената на ближния 
си; не пожелавай къ-
щата на ближния си, 
ни нивата му, ни слу-
гата му, ни слугинята 
му, ни вола му, ни осе-
ла му, нито каквото и 
да е нещо, което е на 
ближния ти.

(Второзаконие 5:7-21)Мойсей със скрижалите от Доре

От хилядолетия няма по-добро мерило за праведност за човек, който ги спазва

Хората, които четат 
Библията, знаят колко 
книги съдържа тя. Но 
прави впечатление, че 
някъде Старият Завет 
съдържа 39, а другаде – 
50 книги. Защо е така? 
Следващите редове ще 
внесат яснота, макар и 
за някои те да се сторят 
сухи от многото избро-
явания. Надяваме се 
обаче, че повечето от 
читателите ще проявят 
интерес към проблема, 
който ги интересува.

КАНОН НА СТА-
РИЯ ЗАВЕТ

Отначало Мойсей, 
а след него и другите 

пророци съхраняват 
скрижалите и свещени-
те книги в Светая Све-
тих – пресвятото място 
на скинията. По-късно 
при Давид и Соломон 
са написани псалмите 
и притчите, а канонът 
на Стария Завет е ут-
върден от т.нар.Вели-
ка синагога, в която 
по всяка вероятност 
участват пророците 
Ездра, Агей, Захария 
и Малахи. Този канон 
е потвърден от Събора 
на юдейските богосло-
ви, проведен около 90 
г.сл.Хр. Трябва да от-
бележим, че еврейски-
ят и протестантският 
канони на Стария Завет 
са различават само в 

броя на книгите, но съ-
държанието им е едно и 
също. За разлика от тях 
Римокатолическата и 
Източноправославната 
църкви приемат в ста-
розаветния канон още 
11 други книги, нарече-
ни “апокрифи”.

Еврейският канон на 
Стария Завет съдържа 
24 книги, които са раз-
делени така:

1. Книгите на закона, 
познат още като Тора 
(Битие, Изход, Левит, 
Числа, Второзаконие).

2. Пророците:

- ранни пророци 

(Исус Навиев, Съдии, 
Самуилови, Царете).

- късни пророци 
(Исая, Еремия, Езекиил, 
Дванадесетте).

3. Писанията:

- поетични книги 
(Псалми, Притчи, Йов)

- пет свитъка (Песен 
на песните, Рут, Плачът 
на Еремия, Естир, Ек-
лисиаст).

- исторически книги 
(Даниил, Ездра-Нее-
мия, Летописи).

Протестантският ка-
нон на Стария Завет съ-
държа 39 книги, които 
са разделени така:

1. Законоучителни 
(Битие, Изход, Левит, 
Числа, Второзаконие).

2. Исторически (Исус 
Навиев, Съдии, Рут, 

Първа, Втора, Трета и 
Четвърта книга на царе-
те, Първа и Втора книга 
на летописите, Ездра, 
Неемия, Естир).

3. Поучителни или 
поетически (Йов, Псал-
ми, Притчи, Еклисиаст, 
Песен на песните, Пла-
чът на Еремия).

4. Пророци:

- големи пророци 
(Исая, Еремия, Езекиил, 
Даниил).

- малки пророци 
(Осия, Йоил, Амос, 
Авдия, Йона, Михей, 
Наум, Авакум, Софо-
ния, Агей, Захария, Ма-
лахи).

АПОКРИФНИТЕ 
КНИГИ

В източноправослав-
ния вариант на Стария 
Завет, като например ... 

На страница 9

Притчите 
на Исус
Христос

“И ето, някой за-
конник стана и Го 
изпитваше, казвай-
ки: Учителю, как-
во да правя, за да 
наследя вечен жи-
вот? А Той му рече: 
Какво е писано в 
закона, как четеш? 
А той в отговор 
каза: Да възлюбиш 
Господа, твоя Бог, 
от всичкото си сър-
це, от всичката си 
душа, с всичката си 
сила и с всичкия си 
ум, и ближния си 
както себе си. Исус 
му рече: Право си 
отговорил; това 
стори, и ще живе-
еш. Но той, понеже 
искаше да оправдае 
себе си, рече на Ис-
уса: А кой е моят 
ближен? В отговор 
Исус му каза: Ня-
кой си човек сли-
заше от Ерусалим в 
Ерихон; и налетя на 
разбойници, които 
го съблякоха и на-
раниха, и отидоха 
си, като го остави-
ха полумъртъв. А 
случайно някой си 
свещеник слизаше 
по оня път и като го 
видя, замина си по 
отсрещната стра-
на. Също и един 
левит, като стигна 
на това място и го 
видя, замина си по 
отсрещната страна. 
Но един самарянин, 
като пътуваше, 
дойде на мястото, 
където беше той, и 
като го видя, сми-
ли се, приближи се, 
та превърза раните 
му, като излива-
ше на тях масло и 
вино. После го качи 
на собственото си 
добиче, закара го 
в една гостилни-
ца и се погрижи за 
него. И на другия 
ден извади два ди-
нария, та ги даде 
на гостилничаря и 
рече: Погрижи се за 
него; и каквото по-
вече похарчиш, на 
връщане аз ще ти 
заплатя. Кой от тия 
трима ти се вижда 
да се е показал бли-
жен на попадналия 
сред разбойници-
те? Той рече: Оня, 
който му показа 
милост. Исус му 
каза: Иди и ти пра-
ви така!”

(Лука 10:25-36)
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“Защото Божието слово е живо, деятелно, 
по-остро от всеки двуостър меч, пронизва до 

разделяне душата и духа, ставите и мозъ-
ка, и издирва помислите и намеренията на 

сърцето” 
(Евреи 4:12).

От страница 8
руската и синодалната 

българска Библия, има 
50 книги.Единадесетте 
от тях в повече са ап-
окрифни. Римокатоли-
ческата църква също ги 
включва в своя староза-
ветен канон.

С думата апокриф 
евреите обозначавали 
такива книги, които не 
трябвало да се употребя-
ват при извършване на 
служение в синагогата. 
Първоначално думата 
не съдържала в себе си 
елемент на порицание. 
Но впоследствие, след 
като еретиците започ-
нали да изтъкват “сво-
ите писания”, Църквата 
погледнала с безпокой-
ство на тези книги и ги 
осъдила.

Апокрифите, които са 
прибавени в синодал-
ната Библия, са: Втора 
и Трета книга на Ездра, 
Товит, Юдит, Първа, 
Втора и Трета книга Ма-
кавейски, Премъдрост 
Соломонова, Премъд-
рост на Исуса син Си-
рахов, Послание на Ере-
мия и Варух. Освен това 
са добавени и отделни 
откъси и глави във Вто-
ра книга на летописите, 
Даниил, Естир, както и 
един псалом.

Апокрифните книги 
не са били официално 
признати от Църквата 
като част от канона на 
Стария Завет. Това ста-
ва на Трентския събор 
през 1546 г., когато са 
били признати само 
от Римокатолическата 
църква.

По време на Реформа-
цията отново се повдига 
въпросът за канонич-
ността на апокрифните 
книги. Най-ревностните 
дейци на Реформацията 
се връщат към еврейския 
текст като първоизточ-
ник и констатират, че в 
него апокрифите липс-
ват. По тази причина 
Джон Уайлд през 1382 
г. отрича боговдъхно-
веността им. По-късно 
подобно на него и т.нар. 
пуритани (дейци на Ре-
формацията в Англия) 
напълно ги отричат. 
Като цяло протестант-
ското богословие изтък-
ва четири основателни 
причини, за да не бъдат 
те канонизирани

- Изобилстват с исто-
рически и географски 
неточности.

- Учат доктрини, кои-
то са лъжливи, и поощ-
ряват тенденции, които 
са противни на боговдъ-
хновеното Писание.

- Прибягват до лите-
ратурни видове и раз-
криват умение в раз-
работване на тема и 
упражняване на стил, 
вместо да се придържат 
към основното учение 
на боговдъхновеното 

Писание.

- Липсват им отличи-
телни елементи, които 
придават на истинско-
то Писание неговия бо-
жествен характер, като 
например пророческа 
сила, поетично или ре-
лигиозно чувство.

Съществуват и други 
причини, за да не бъдат 
канонизирани апокриф-
ните книги:

- Господ Исус и апос-
толите не цитират нито 
веднъж от тези книги.

- Нито един от авто-
ритетите на древната 
еврейска литература не 
ги цитира.

- На нито един от цър-

или отнемат текстове.

Има три главни прин-
ципа, които допускат 
дадена книга да бъде 
приета в Новия Завет:

- Авторът на книгата 
бил ли е апостол? (Еван-
гелията на Марк и Лука 
не отговарят на това из-
искване, но двамата са 

Йоан).

- Деяния на апостоли-
те.

2. Поучителни книги:

- Съборни послания 
(на Яков, Първо и Вто-
ро послание на Петър, 
Първо, Второ и Трето 
послание на Йоан, на 
Юда).

- Послания на ап.Павел 
(към римляните, Първо 
и второ послание към 
коринтяните, към гала-
тяните, към ефесяните, 
към филипяните, към 
колосяните, Първо и 
Второ послание към со-
лунците, Първо и Второ 
послание към Тимотей, 
към Тит, към Филимон, 
към Евреите).

3. Една пророческа 
книга, наречена Откро-
вение на ап.Йоан.

Днес в окончателния 
си вид Библията съдър-
жа общо 66 канонични 
книги, 1189 глави  и 
31173 стиха. Делението 
на глави и стихове в нея 
става много по-късно от 
времето на написването 
на самите книги. В по-
вечето случаи това е на-
правено за удобство при 
намиране и цитиране на 
стиховете. Всичките 27 
книги на Библията от 
Новия Завет са еднакви 
за християните по света. 
В тях се съдържа пълна-
та истина за спасението 
на всеки човек, което 
става единствено чрез 
вяра в Исус Христос. 
Каноничните книги на 
Библията от Стария За-
вет са свързани в пълно 
духовно единство с тези 
от Новия Завет, защото 
и едните, и другите са 
вдъхновени от Святия 
Дух на Бога. Свързва-
щата нишка между два-
та завета е личността на 
Исус Христос – Божият 
Син, изпратен като Ме-
сия. Всичко, казано от 
Бога за Исус Христос в 
Стария Завет, се изпъл-
нява в Новия.

Библията е най-досто-
верната книга, писана 
някога. Тя е завърше-
на и окончателна като 
Слово на Бога. Всеки 
читател, който познава 
смисъла на посланието 
от Библията, ще види в 
нея образа на един Бог, 
Който обича хората и е 
загрижен за тяхното бъ-
деще във вечността.

ковните събори през 
първите четири века 
след Христа не са при-
знати като боговдъхно-
вени.

- Мартин Лутер и ос-
таналите реформатори 
също ги отричат.

Така че извеждането 
на основни библейски 
доктрини за вярата, 
както и принципи за 
поклонение на Бога от 
неканоничните книги се 
считат за неправилни и 
грешни.

Ще отбележим и още 
нещо. Славянският пре-
вод на Библията е свър-

лиян, Климент Алек-
сандрийски и Ориген. 
В пастирското послание 
на Атанасий от 397 г. е 
даден списъкът на Но-
вия Завет такъв, какъв-
то го познаваме и днес. 
Оттогава християнската 
църква е приела канона 
на Библията от Новия 
Завет за завършен. Така 
Новият Завет става об-
щоприет християнски 
източник за религиозно 
напътствие. Днес той е 
един и същ и важи ед-
накво за християните 
от всички църкви: като-
лически, православни и 
протестантски по целия 
свят и в него не може 
повече да се въвеждат 

били близки сътрудни-
ци на апостолите).

- Има ли книгата об-
щоприета библейска 
употреба?

- Съответства ли тя на 
стандартите на здравата 
библейска доктрина на 
вярата?

Новият Завет съдържа 
27 книги и се разделя на 
три групи:

1. Исторически кни-
ги:

- Евангелия (според 
Матей, според Марк, 
според Лука, според 

зан с имената на Кирил 
и Методий. Те съставят 
първата славянска азбу-
ка, след което превеж-
дат от гръцки език мно-
го богослужебни книги. 
Кирило-Методиевата 
Библия съдържа тексто-
вете само на канонични-
те книги (апокрифните 
липсват). Тяхната Биб-
лия е преведена от Сеп-
туагинтата (най-стария 
и най-значителен при-
знат превод на Стария 
Завет). 

КАНОН НА НОВИЯ 
ЗАВЕТ

През ІІІ век повечето 
книги от днешния Нов 
Завет получават кано-
ничен статут от общо-
приети християнски 
авторитети като Терту-

Какво казва
Библията за:

“На онези, които 
притежават богат-
ство на този свят, 
заръчвай да не ви-
сокоумстват, нито 
да се надяват на не-
постоянното богат-
ство, а на Бога”. 

(1 Тимотей 6:17)

“Недейте си съ-
бира съкровища 
на земята, където 
молец и ръжда ги 
разяждат и където 
крадци подкопават 
и крадат. Но съби-
райте си съкровища 
на небето, където 
ни молец, ни ръж-
да ги разяждат, и 
където крадци не 
подкопават, нито 
крадат; защото къ-
дето е съкровището 
ти, там ще бъде и 
сърцето ти”.

(Матей 6:19-21)

“Наистина всеки 
човек обикаля като 
сянка; напразно се 
лута; трупа съкро-
вища, но не знае кой 
ще ги прибере”. 

(Псалом 39:6)

“Не се старай 
да придобиеш бо-
гатство; остави 
тази мисъл; нима 
ще хвърлиш око 
на нещо, което го 
няма? Защото бо-
гатството наисти-
на си прави крила 
и отлита като орел 
към небето” .

(Притчи 23:4-5).

“А един от кни-
жниците Го попита: 
Коя заповед е пър-
ва от всички? Исус 
отговори: Първата 
е: “Слушай, Израи-
лю; Господ, нашият 
Бог, е един Господ; 
и да възлюбиш Гос-
пода, твоя Бог, с 
цялото си сърце, с 
цялата си душа, с 
всичкия си ум и с 
всичката си сила”. 
А втората подобна 
на нея е: “Да въз-
любиш ближния си 
като себе си”. Дру-
га заповед по-голя-
ма от тези няма” 

(Марк 12:28-31)

Йоан Евангелист пише Откровението
Гравюра от Гюстав Доре
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“Защото словото за кръста е глупост за 
тези, които погиват; а за нас, които се спася-

ваме, то е Божия сила” 

(1 Коринтяни 1:18)

От всички молитви 
„Отче наш” е най-ве-
ликата. И най-популяр-
ната. Защото в нея има 
всичко. Защото е мо-
литва от нашия Господ 
Исус Христос. Той ни 
посочи, че това е наша-
та връзка с Бога. Като 
каза: „А вие се молете 
така”, Той ни даде мо-
дела, даде ни молит-
вено ръководство, ко-
ето да спазваме. Не ни 
каза само да прочитаме 
или да наизустим тези 
думи (това, разбира се, 
правим), а да се молим 
„така”, което означава 
„по този начин, по този 
образец”.

В самата молитва на-
истина има всичко. Тя 
е съвършена. Както е 
съвършен и нашият Не-
бесен Отец. И най-пре-
красното е, че ние лично 
можем да разговаряме с 
Него. Да кажем на Този, 
Който ни обича, че ние 
също Го обичаме. Да 
прославим Бога и Него-
вото свято име. Да Му 
се поклоним. Да изиска-
ме Неговата воля за на-
шия живот. Да получим 
всичко, което ни е необ-
ходимо и в духовен, и в 
материален план. Чрез 

Отче наш,
Който си на небесата,
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля
както на небето,
така и на земята;
дай ни днес ежедневния хляб;
и прости ни дълговете,
както и ние простихме
на нашите длъжници;
и не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия, 
защото царството е Твое
и силата, и славата,
до вековете.Амин.

/Евангелие от Матей 6:9-13/

ла на молитвата, Исус 
ни посочи нещо, което 
е много важно – как 
трябва и как не трябва 
да се молим. Не трябва 
да бъдем като лицеме-
рите, за да ни виждат 
човеците, не трябва да  
говорим излишни думи 
като езичниците. Ние не 
се молим на човеците, а 
на Бога. 

Затова нека Му се мо-
лим в нашата вътрешна 
стаичка. В тайно. От ця-
лото си сърце. С малко 
думи, но с дух и истина. 
Нашият Отец знае от 
какво се нуждаем още 
преди да сме Му поис-
кали.

А след молитвата 
„Отче наш” има още два 
стиха, които също са из-
ключително важни. Те 
нямат нужда от комен-
тар – „Защото, ако вие 
простите на човеците 
съгрешенията им, то и 
Небесният ви Отец ще 
прости на вас. Но ако 
вие не простите на чо-
веците съгрешенията 
им, то и вашият Отец 
няма да прости вашите 
съгрешения.”

Симон ИВАНОВ

Неговата сила да бъдем 
опазени от лукавия. Да 
израстваме всеки ден. 
Да пребъдваме в Него. 
Да получим най-скъпо-
ценния дар – спасение и 
вечен живот.

Всичко това е запи-
сано в шеста глава на 

Евангелието от Матей 
само в пет стиха (9-13). 
Всичко това е казано 
само с 64 думи. И всич-
ко това е обещано на 
всеки един, който се 
моли.

Но има и друго. Пре-
ди да ни посочи моде-

Библията говори за чудото на умножение

коша.

С каква радост мом-
ченцето разправило 
на майка си как с при-
готвената от нея храна 
Исус нахранил такова 
голямо множество. Но 
майка му се съмнява и 
казва, че навярно всич-
ко това му се е присъ-
нило. За малкото мом-
ченце едва ли е имало 
по-голямо събитие в 
живота му. И ние мо-
жем да си представим 
как това момченце до 
дълбока старост разпра-
вя на всички как Исус е 
нахранил пет хиляди 

души с неговите някол-
ко хляба и рибки.

Не само майката на 
това момченце, но и 
много модерни люде 
днес не вярват в чудеса. 
Дори и в някои неделни 
училища може да чуете 
учители да казват на де-
цата, че това е само при-
казка, че нищо подобно 
не е ставало и че таки-
ва работи се разправят, 
само за да се покаже, че 
людете считали Исус за 
чудесен човек.

Истината е, че Исус 
не само извърши това 

чудо преди две хилядо-
летия, но върши такива 
чудеса и днес и може 
да нахрани хиляди по 
хиляди с малкото, ко-
ето сме готови да Му 
дадем.

Преди няколко годи-
ни една група добри 
люде решили да доста-
вят малко радост в една 
болница за недъгави 
деца. Устроили коледен 
банкет с коледно дърво 
за 350 деца. Ето какво 
казва един от участни-
ците в това добро дело: 
“Сега разбирам какво 
иска да каже Словото 
с думите: по-блажено е 
да дава някой, отколко-
то да получава. Светли-
ната и радостта в очите 
на тия деца стократно 
възнаградиха усилия-
та ни – малкото, кое-
то сторихме за тях”. А 
това значи умножаване 
на петте хляба и двете 
рибки.

Може ли вашият Исус 
да ме нахрани? - ще по-
пита някой. Моята кош-
ница е празна, как мога 
да я напълня и да благо-
словя други с нея? Чуй-
те за делото на Джор-
дж Мюлер от Бристол, 
който с вяра построил 
сиропиталище и отхра-
нил 2 000 сирачета в 
продължение на някол-

ко десетки години, 
без да проси нито 
един лев от когото и 
да било. Понякога ос-
тавали без стотинка и 
без храна, но въпреки 
това децата се нареж-
дали около трапезата 
и с песен благодарели 
на Бога за храна, ко-
ято нямали, но преди 
да свършат песента и 
да насядат около тра-
пезата, Бог по чуден 
начин отговарял на 
молитвата им с даро-
ве от всички краища 
по света. 

Нито едно от тия 
две хиляди деца нито 
веднъж не се лишило 
от храна, защото Бог 
винаги промислял. И 
ако Джордж Мюлер 
имал вяра да храни 
две хиляди сирачета, 
ние трябва да имаме 
достатъчно вяра, за 
да изхраним всеки 
един малкото си се-
мейство. “О, вие, ма-
ловерци”.

Донеси кошницата 
си при Исуса. В нея 
може да има само пет 
хляба и две рибки, 
или талантът ти може 
да е само един, но Той 
може да го употре-
би за благословение 
на пет хиляди или на 
петдесет хиляди.

Едно малко мом-
ченце искало да види 
Исус и да чуе гласа 
Му. То било слушало, 
че Исус обича децата 
и разправя приказки, 
които малките могат 
да разберат. Майка 
му му позволила да 
отиде като му пригот-
вила кошничка с хра-
на – пет ечемичени 
хляба и две рибки.

Момченцето се сбо-
гувало с майка си и 
тръгнало на дългия 
си път. Трябва да е 
бил хубав пролетен 
ден, защото когато 
стигнало където Исус 
проповядвал, то наме-
рило събрано голямо 
множество – пет хи-
ляди души без жените 
и децата. Това били 
хора, които търсели 
Божието царство, или 
от любопитство иска-
ли да чуят този Про-
поведник и Учител.

Исус свършил про-
поведта си и людете 
почнали да разискват 
върху казаното. Све-
черявало се и мом-
ченцето се радвало, 
че е взело храна със 
себе си, та да не чака 
за вечеря докато се 
върне обратно у дома 
си. Но тъкмо когато 
отваряло кошницата 

си, за да си хапне, при 
него дошъл един чо-
век и му казал: “Аз съм 
един от помощниците 
на Исус, ние търсим 
храна, за да могат всич-
ки да се нахранят. Ще 
отстъпиш ли на Исус 
кошницата си? Ти не ще 
останеш гладно, защото 
Исус иска всички да се 
нахранят”.

“Ето моята храна, от-
говорило момченцето, 
дайте я на Исуса и ако 
не стигне, аз мога и да 
не ям, ще чакам докато 
се върна у дома”. Мом-
ченцето се чудило как 
с неговите пет хляба и 
две рибки ще се нахра-
ни това голямо множе-
ство. Исус обаче никак 
не се смущавал и наре-
дил чрез учениците Си 
народът да се раздели 
на групи от по петде-
сет човека и да насядат. 
Картината ще да е била 
много красива. Исус 
вдигнал ръце, благосло-
вил храната, почнал да 
разчупва и да раздава на 
учениците. Те отнасяли 
храната и я раздавали 
на народа, а хлябовете 
и рибите все не свърш-
вали. Всички получили 
изобилно храна и тога-
ва учениците почнали 
да събират трохите и 
останките от хляба и 
напълнили дванадесет 

Библията и изобразителното изкуство

“Разпятие” от Дучо ди Бондоне
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2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“И да помните думите на Господа Исуса, 
как Той е казал: По-блажено е да дава чо-

век, отколкото да приема”. 
(Деяния на апостолите 20:35)

Прочетох статия за Библията 
и безброй коментари след нея. 
Беше негативна статия. В комен-
тарите се редяха черни бисери и 
ругатни срещу Библията. Сякаш 
тези млади и стари хора изли-
ваха злобата си върху Книгата. 
Но никой от тях не я познаваше. 
Колко странно. 

През вековете, за съжаление, 
мнозина са я изпозлвали за да 
подкрепят своите нелепи твър-
дения. И днес, и в тази статия 
авторът или преписвачът й из-
ползваха същата тази Библия, 
за да потвърдят своите повърх-
ностни и погрешни изводи. А 
именно, че тя е антихуманна и е 
спирачка на прогреса. “Истори-
кът”, написал статията, твърде-
ше, че Старият Завет е написан 
преди две хиляди години, а Но-
вият преди хиляда. Ако аз нари-
чах себе си историк, бих потънал 
от срам и бих скъсал и изгорил 
дипломата си след такова из-
казване. Най-старите преписи 
на почти всички старозаветни 
книги, подчертавам, преписи, са 
на повече от две хиляди и двес-
та години. Открити са в кумран-
ските пещери в днешен Израел. 
Учени /не псевдоучени/ от цял 
свят изследват тези текстове и се 
възхищават на точността на пре-
писите и на уникалната система 
на запазване на посланието.

Старият завет се състои от 
тридесет и девет книги, които се 
появяват постепенно във време-
то, като написването им започва 
между петнадесети и тринаде-
сети век преди Христос. Колко 
интересно, Христос е вододелът 
между две ери, колкото и да го 
мразят някои хора. До четвър-
ти век преди Христа, Староза-
ветният канон е завършен. Има 
неизброими археологически 
артефакти, както и надписи 
върху паметници, колони и гли-
нени плочки, които доказват и 
потвърждават историческото 
съществуване на библейските 
герои. 

Написването на Новия завет 
завършва до края на първи век 
след Христос, което значи, че не 
е писан преди хиляда, ами пре-

ди почти две хиляди години. 
Е, това е една малка грешка от 
хиляда години, какво предста-
влява тя за един полуграмотен 
“историк”. Какво да кажем, 
ако Бог сгреши и забави из-
грева на слънцето с хиляда го-
дини. Какво толкова, та нали 
Той е нематериален, само ние, 
дребните мравки по земята, 
ще умрем. Между другото 
какво са тези дребни мравки 
по земята, наречени хора? Та 
нима не заради тях Христос 
даде живота си, за да ни изба-
ви от смъртта? 

А като говорим за Христос, 
нека да видим как Той тълку-
ва и синтезира целия Стар За-
вет - “Да възлюбиш Господа, 
твоя Бог, с цялото си сърце, 
с цялата си душа и с целия 
си ум.” Това е най-голямата 
и първа заповед. А втора, по-
добна на нея, е тази: “Да въз-
любиш ближния си както себе 
си.” На тези две заповеди ви-
сят целият закон и пророците.

Ако целият Стар Завет се 
съдържа в тези две заповеди, 
има ли тогава книга, която да 
говори повече за любовта към 
Бога и човека от Библията? 
Ако има някой, който по-до-
бре разбира и тълкува Библия-
та от Христос, моля, покажете 
ми го и аз ще отида да му се 
поклоня. 

Но ако някой, който твърди, 
че търси и копнее за истината, 
дойде с мързеливи и “на го-
тово” изводи, защото просто 
така му харесва, по-добре да 
бъде честен със себе си и да си 
признае, че не търси истината. 
Такъв просто иска да си скрие 
главата в пясъка и да си мисли, 
че е невидим. 

А относно Библията, ако е 
рекъл Бог свят да съществува, 
тази книга ще надживее всич-
ки смешни драсканици и ще 
учи на мъдрост всеки, който е 
жаден за нея. Защото небето и 
земята ще преминат, но нито 
една йота или точка от закона 
няма да премине.

Людмил  ЯТАНСКИ

Свидетелство

Беше 1 януари 2001 г. 
Малко след настъпва-
нето на Новата година 
майка ми след тежко и 
мъчително боледуване 
премина при Господа. 
Трябваше да подготвя 
тялото й и затова помо-
лих баща си да излезе 
навън, да се поразхо-
ди. Не мога да забравя 
думите му: “При кого 
да отида? Нямам вече 
къде…” Само след 45 
дни той почина, със 
самотно и разбито от 
скръб сърце. Не позна-
ваше Бога. Нямаше за 
него утеха. Майка ми 
беше неговият дом и 
единствено прибежище. 
Месеци, дори години 
след тази загуба, моето 
единствено прибежище 
и утеха беше Бог. Едва 
ли щях да оцелея без 
Него.

В Евангелието на 
Йоан има един епи-
зод, когато мнозина 
от последователите на 
Господа Го изоставят. 
“Исус рече на двана-
десетте: Да не искате и 
вие да си отидете? Си-
мон Петър Му отгово-
ри: Господи, при кого 
да отидем? Ти имаш 
думи на вечен живот” 
(Йоан 6:67-68).

С колко неволи, бол-
ки и страдание е пълен 
човешкият живот! Все-
кидневна битка за оце-
ляване – понякога жес-
тока, изтощителна… 
Проблеми ни притискат 
отвсякъде, спускат се 
над нас грижите като 
черни облаци. При кого 
да отидем?

Вече две хилядолетия 
християните прибягват 
за подкрепа и утеха при 

вечния Бог и вечното 
Негово Слово – Библи-
ята. Там има думи на 
насърчение, думи на 
изцеление, думи на на-
дежда. Помощ за всяка 
ситуация в живота ни. 
Обещание за закрила и 
избавление от зло. Неж-
ни думи на обич. Мъд-
ри думи на съветване. 
Думи, които повдигат 
и възстановяват. Думи 
на прошка и милост… 
Думи на вечен живот!

При Кого да отидем?

“Издигам очите си 
към хълмите, отдето 
иде помощта ми. По-
мощта ми е от Госпо-
да, Който е създал не-
бето и земята” (Псалом 
121:1-2)

Цецка АПОСТОЛОВА

Притчите на Исус Христос

“Друга притча им 
предложи, като каза: 
Небесното царство се 
оприличава на човек, 
който е посял добро 
семе на нивата си; но 
когато спяха човеците, 
неприятелят му дойде, 
та пося и плевели меж-
ду житото и си отиде. 
И когато поникна зла-
кът и завърза плод, 
тогава се появиха и 
плевелите. А слугите 
на домакина дойдоха и 
му казаха: Господарю, 
не пося ли добро семе 
на нивата си? Тогава 
откъде са плевелите? 
Той им каза: Някой не-
приятел е сторил това. 
А слугите му казаха: 
Като е тъй, искаш ли 

да идем да ги оплевим? 
А той каза: Не искам; 
да не би, като плевите 
плевелите, да оскубете 
заедно с тях и житото. 
Оставете да растат и 
двете заедно до жетва; 
а по време на жетва 
ще река на жетварите: 
Съберете първо плеве-
лите и вържете ги на 
снопове за изгаряне, 
а житото приберете в 
житницата ми… А в 
отговор Той каза: Се-
ячът на доброто семе 
е Човешкият Син; ни-
вата е светът; доброто 
семе, това са чадата на 
царството; а плевелите 
са чадата на лукавия; 
неприятелят, който ги 
пося, е дяволът; же-
твата е свършването 

на века; а жетварите 
са ангели.  И тъй както 
събират плевелите и ги 
изгарят в огън, така ще 
бъде и при свършека на 
века. Човешкият Син 
ще изпрати ангелите 
си, които ще съберат 
от царството Му всич-
ко, което съблазнява, 
и онези, които вър-
шат беззаконие, и ще 
ги хвърлят в огнената 
пещ; там ще бъде плач 
и скърцане със зъби. 
Тогава праведните ще 
блеснат като слънцето 
в царството на Отца 
си. Който има уши да 
слуша, нека слуша.”

(Матей 13:24-30; 
37-43)

Какво казва Библията за:

“Защото Бог толко-
ва възлюби света, че 
даде Своя Единороден 
Син, за да не погине 
нито един, който вярва 
в Него, но да има вечен 
живот”. 

(Йоан 3:16)

“Но Бог показва Сво-
ята любов към нас в 
това, че когато бяхме 
още грешници, Хрис-
тос умря за нас”.

(Римляни 5:8)

“Ако прилежно слушаш 
гласа на Господа, своя 
Бог, и вършиш онова, кое-
то Му е угодно, и слушаш 
заповедите Му, и пазиш 
всичките Му повеления, 
не ще ти нанеса ни една от 
болестите, които нанесох 
върху египтяните; защото 
Аз съм Господ, Който те 
изцелявам”.(Изход 15:26)

“Благославяй, душе 
моя, Господа, и не забра-
вяй ни едно от всичките 
Му благодеяния. Той е, 
Който прощава всичките 

ти беззакония, изцелява 
всичките ти болести” 

(Псалом 103:2-3)

“Защото ще ти възстано-
вя здравето и ще те изцеля 
от раните ти – казва Гос-
под” .(Еремия 30:17)

“И довеждаха при Него 
всички болни, страдащи 
от разни болести и мъки, 
хванати от бяс, епилепти-
ци и парализирани; и ги 
изцели”. 

(Матей 4:24)

“Защото, ако изповяд-
ваш с устата си, че Исус 
е Господ, и повярваш 
със сърцето си, че Бог 
Го е възкресил от мърт-
вите, ще се спасиш”. 

(Римляни 10:9)

“Исус му казва: Аз 
съм пътят и истината, и 
животът; никой не идва 
при Отца, освен чрез 
Мене”.

 (Йоан 14:6)

Най-старите преписи на почти 
всички старозаветни книги са 

открити в кумранските пещери.
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Гърците днес имат две 
неща, с които се горде-
ят пред света. Едното е 
древногръцкото култур-
но наследство, а друго-
то е езикът, на който е 
написан Новият Завет 
от Библията. И двете са 
оказали влияние върху 
света, в който живеем 
днес.

Древногръцката кул-
тура и устройството на 
държавата – демокраци-
ята, са оказали огромно 
влияние върху римската 
империя, а от там и към 
нашия свят днес. Произ-
веденията на гръцката 
скулптура пък са оказа-
ли своето влияние вър-
ху стилистиката и изку-
ството на Ренесанса в 
Европа през 14-16 век и 
в повечето академии по 
света днес за обучение 
се рисуват образци от 
тези произведения.

Съвременната гръц-

ка азбука е най-старата 
азбука от древния свят, 
която се използва и 
днес. Разбира се, старо-
гръцкият език и днеш-
ният гръцки език не са 
съвсем идентични пора-
ди съществените проме-
ни, претърпени във вре-
мето. Първата буква в 
гръцката азбука е алфа, 
а последната е омега.

Старогръцки език са 
говорили още древните 
елини. Той се разпрос-
транил в пределите на 
античния свят към края 
на ІV в. пр.Хр. Този 
език се сформирал от 
повече от 100 същест-
вуващи в древността 
наречия и е бил езикът 
на Александрийската и 
Гръко-римската епохи. 
По времето на Римска-
та империя старогръцки 
език се е говорил в це-
лия Ориент, а по-късно 
той станал официален 
език във Византия.

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“Затова, като отхвърлите всяка нечистота 
и преливаща злоба, приемете с кротост вса-

деното слово, което може да спаси душите 
ви”. 

(Яков 1:21)

Аз съм Алфа и Омега

По времето на Исус 
Христос, от рождение-
то на Който започва на-

шето летоброене, и на 
Неговите ученици от 1 
век сл.Хр. именно ста-

рогръцкият език е бил 
официалният говорим и 
писмен език в Римската 
империя. Точно заради 
това целият Нов Завет 
на Библията, писан от 
апостолите и ученици-
те на Исус Христос, е 
на старогръцки език, 
докато Старият Завет е 
на иврит, староеврей-
ски език. От последната 
книга на Стария Завет 
до първата книга в Но-
вия има голям период 
на „мълчание” от око-
ло 400 години. Новият 
Завет започва с Еванге-
лието от Матей, бившия 
бирник, и завършва с 
книгата Откровение на 
Йоан, любимия ученик 
на Исус.

Именно Йоан в книга-
та Откровение е записал 
как Исус Христос му се 
явява в небесно видение 
и казва великите думи, 
използвайки първата 
и последната букви от 

гръцката азбука: „Аз 
съм Алфа и Омега, На-
чалото и Краят” (От-
кровение 21:6). С това 
Господ иска да каже на 
хората, че Той е нача-
лото и краят на всичко. 
Всичко зависи от Него.

Ако говоримият език 
по онова време бе бъл-
гарският, то думите на 
Исус Христос щяха да 
звучат така: „Аз съм А 
и Я, Началото и Краят”. 
В самата Си същност 
обаче, Господ, живото 
Слово Божие, може да 
говори, разбира и Сам 
е преди всеки език на 
земята, т.е. Той е без 
начало и без край, а Ал-
фата и Омегата на всеки 
език и на всяко време 
чрез Него съществуват. 
Именно това означава 
и изразът „Аз съм Алфа 
и Омега, Първият и По-
следният…” от книгата 
Откровение.

Хари АТАНАСОВ

Притчите на Исус Христос

“Падението 
на блудния син”

Картина 
от Музея 

за изкуство
 във Филаделфия

“Каза още: Ня-
кой си човек имаше 
двама сина. И по-
малкият от тях рече 
на баща си: Тате, 
дай ми дела, който 
ми се пада от имо-
та. И той им разде-
ли имота. И не след 
много дни по-мал-
кият син си събра 
всичко и отиде в да-
лечна страна, и там 
прахоса имота си с 
разпуснатия си жи-
вот. И като пропи-
ля всичко, настана 
голям глад в оная 
страна; и той из-
падна в лишение. И 
отиде, та се присъ-
едини към един от 
гражданите на оная 
страна, който го 
прати на полетата 
си да пасе свине. И 
желаеше да се наси-
ти с рожковите, от 
които ядяха свине-
те; но никой не му 
даваше. А като дой-

де на себе си, рече: 
Колко наемници на 
баща ми имат изли-
шък от хляб, а пък аз 
умирам от глад! Ще 
стана да ида при баща 
си и ще му река: Тате, 
съгреших против не-
бето и пред тебе; не 
съм вече достоен да 
се наричам твой син; 
направи ме като един 
от наемниците си. И 
стана, и дойде при 
баща си. А когато бе 
още далеч, видя го 
баща му, смили се и 
като се завтече, хвър-
ли се на врата му, и го 
целуваше. Рече му си-
нът: Тате, съгреших 
против небето и пред 
тебе; не съм вече дос-
тоен да се наричам 
твой син. Но бащата 
рече на слугите си: 
Скоро изнесете най-

хубавата премяна и 
облечете го, и сложе-
те пръстен на ръката 
му и обуща на нозете 
му; докарайте угоено-
то теле, та го заколете 
и нека ядем и се весе-
лим; защото този мой 
син бе мъртъв, и ожи-
вя, изгубен бе, и се 
намери. И започнаха 
да се веселят. А по-
големият му син беше 
на нивата; и като си 
идеше и се приближи 
до къщата, чу песни и 
хора. И повика един 
от слугите, и попита 
какво е това. А той му 
каза: Брат ти си дойде 
и баща ти закла уго-
еното теле, защото го 
прие здрав. И той се 
разсърди и не искаше 
да влезе; и баща му 
излезе, и го молеше. 
А той в отговор рече 

на баща си: Ето, 
толкова години ти 
работя и никога 
ни съм пристъпил 
някоя твоя запо-
вед; но пак на мене 
дори яре не си дал 
някога да се пове-
селя с приятелите 
си; а щом си дойде 
този твой син, кой-
то изпояде имота 
ти с блудниците, за 
него си заклал уго-
еното теле. А той 
му каза: Синко, ти 
си винаги с мене и 
всичко мое е твое. 
Но прилично беше 
да се развеселим и 
да се зарадваме, за-
щото този твой брат 
бе мъртъв, и оживя, 
изгубен бе, и се на-
мери.”

(Лука 15:11-32)

В магазина за плодове и зеленчуци стояла 
продавачка. В ръцете си държала Библия, ко-
ято много обичала да чете в свободното от ра-
бота време. Млад човек, който често пазарял 
в този магазин, я попитал:

- През всичкото време четете една и съща 
книга. Нима тя е толкова интересна? Що за 
книга е това?

- О, - отговорила продавачката – това е Биб-
лия, Слово Божие!

- Но откъде знаете, че Библията е Слово Бо-
жие? Кой ви е казал това?

- Сам Бог!

- Така значи, с вас е говорил Бог? Докажете 
ми, че Библията е Божие Слово!

Продавачката се объркала, как може да му 
докаже... Но като помислила малко тя повдиг-
нала очи и, посочвайки към греещото слънце, 
казала:

- Уважаеми, можете ли да докажете, че това 
е слънце?

- Да докажа?  Ами то е много лесно. Най-го-
лямото и най-добро доказателство е това, че 
то ни дава топлина и светлина.

- Правилно! – възкликнала продавачката. – 
Библията е Слово Божие, защото тя дава то-
плина и светлина на душата ми.
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“Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе 
някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза 

при него и ще вечерям с него, и той с Мене”. 

(Откровение 3:20)

Има ли значение, Спасителю, ако Те приемаме безрезервно!
Исус или Иисус? С 

едно “и” или с две “и”? 
Спорове, които поня-
кога прерастват дори и 
до обърнати гърбове на 
цели клонове от христи-
янството. Макар че точ-
но Исус или Иисус ни е 
казал да обичаме дори и 
враговете си.

Ние няма да вземаме 
страна по въпроса. За-
щото за нас такъв не съ-
ществува. Само съвсем 
накратко ще споменем 
как се е изписвало име-
то според православни-
те традиции.

В най-старите старо-
български паметници се 
среща транслитерация-
та Исоусъ Хрьстось, 
както и Иисоусъ Хрьс-
тось, но това е твърде 
рядко, понеже в ръко-
писите често употребя-
вани имена и думи се 
съкращават – в случая 
ИС, ИСЪ, Исви, Исвъ 
и съответно Хрьсть, 
Хса, Хсоу, Хоу. На 
иконите задължител-
но се пише гръцката 
монограма IС  ХС. В 
Речник на Светото Пи-
сание, Цариград 1884 г., 

е написано “Iисус”. В 
българските църковни 
и научни издания общо-
приетата форма е “Ии-
сус”, но в по-популяр-
ни български издания 
много често се среща и 
формата “Исус”,  която 
е подобна на старата ру-
ско-църковнославянска 
форма, поправена през 
17 век от руския патри-
арх Никон на “Iисус” и 
заменена след послед-
ните реформи (след 
Първата световна вой-
на) на “Иисус”. В Русия 
допълнителната буква 
“и” става една от най-
важните причини за ка-
нона на староверците.

Името Исус е гръцка-
та форма на арамейско-
то име Йешуа. Очевид-
но изписването е въпрос 
на транскрипция. Освен 
това според езика името 
на Исус звучи различно 
- Иса на турски, Джизъс 
на английски. И едва ли 
ще бъде толкова важно 
как ще се изписва име-
то, ако приемаме безре-
зервно Исус като Гос-
под и Спасител.

Какво казва Библията за:

“След това видях един голям бял престол и 
Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побяг-
наха земята и небето, и не се намери място за тях. 
Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред 
престола; и едни книги се разгърнаха; разгърна се 
и друга книга, която е книгата на живота; и мърт-
вите бяха съдени според делата си по написаното 
в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха 
в него; и Смъртта и Адът предадоха мъртвите, ко-
ито бяха в тях; и те бяха съдени всеки според дела-
та си. И Смъртта и Адът бяха хвърлени в огненото 
езеро. Това – присъдата за огненото езеро – е вто-
рата смърт. И ако някой не бе записан в книгата на 
живота, той беше хвърлен в огненото езеро”. 

(Откровение 20:11-15)
“Обаче, когато дойде, Човешкият Син ще на-

мери ли  вяра на земята?”   (Лука 18:8)

Преди пробиването 
на тунела „Санкт Го-
тхард” между Италия 
и Швейцария всич-
ки пътешественици 
е трябвало да преми-
нават пеша билото на 
планината в едната 
или другата посока.

Един ден група ка-
менари от Лугано 
заминали на работа 
в Швейцария. Млад 
мъж на име Анто-
нио по пътя завързал 
разговор с възрастна 
дама. Тя започнала 
да говори с него за 
Исус Христос, за спа-
сението, но на Анто-
нио дори не му се и 
слушало. Дамата го 
помолила да приеме 
от нея подарък – кра-
сива Библия в кожена 
подвързия. За да не я 
обиди, Антонио взел 
подаръка, но не запо-
чнал да чете.

По време на прес-
тоя си в Глазус Анто-
нио се наел да работи 
като строител в голям 
дом. Заедно с негови-
те приятели често се 
подигравали и при-
смивали на всичко. 
Веднъж като измазвал 
една стена Антонио 
забелязал, че имало 
отвор, който трябвало 
да запуши с мазилка. 
Тогава, спомняйки се 
за Библията, която се 
намирала в денка му с 
вещи, той се засмял и 
казал на своите друга-
ри: „Момчета, вижте, 
ето я оная Библия, по-
дарена ми от дамата, 
за която съм ви раз-
казвал. Сега ще я за-
зидам тук в стената”. 
Библията едва влязла 
в отвора, даже под-
вързията й се повре-
дила малко. „Сега ще 
видя – смеел се Анто-

нио, - дали Исус Хрис-
тос може да измъкне 
тази Библия от тук”.

Когато свършили ра-
ботата, Антонио и при-
ятелите му се прибрали 
в родината.

На 10 май 1861 г. в 
Глазус избухнал голям 
пожар. Изгорели повече 
от 400 сгради. След това 
при възстановяването 
на разрушеното от по-
жара наново били наети 
работници от Северна 
Италия. На един май-
стор-строител на име 
Йоанес било възложено 
да огледа част от разру-
шения от пожара град.

Той се заел с работа. 
Почуквайки весело по 
стената, Йоанес вне-
запно спрял. Пред него 

паднало парче мазилка. 
Той видял пред себе си 
пролука, в която била 
сложена книга. Йоанес 
внимателно я взел в 
ръце. Оказала се Биб-
лия. Как била попадна-
ла там? За Йоанес било 
много чудно. Някога 
той също имал такава 
книга и дори бил по-
чнал да я чете, но някой 
му я взел. „Този път ни-
кой няма да ми я вземе”, 
помислил си Йоанес. От 
този момент започнал 
да изучава Словото Бо-
жие. Всичко далеч не 
му било понятно, но той 
продължавал да чете с 
голямо усърдие. След 
време разбрал, че е 
грешник, но Бог го оби-
ча и обръщайки се към 

Него чрез Исуса Христа 
може да получи прошка 
за всички свои грехове. 
През есента се прибрал в 
родината и семейството 
си и радостно разказал 
как чрез Библията наме-
рил спасение. От тогава 
той посветил живота си 
за спасяване на други, 
разпространявайки Бо-
жието Слово. Той ходел 
често с куфар до близ-
ките села, там раздавал 
Библии и разказвал на 
хората за спасението.

Един ден той дошъл 
до селото където жи-
веел Антонио и както 
винаги наредил щанд с 
Библии. По някое време 
край него минал сами-
ят Антонио, спрял се и 
казал: „У-у, Библии! Не 

ми трябват те на мен. 
Имах аз една в Глазус, 
но я зазидах в стената 
на къщата, която стро-
яхме. Напълно съм уве-
рен, че никакъв Христос 
не може да я измъкне от 
там!”

Йоанес погледнал се-
риозно Антонио и се 
досетил с кого си има 
работа. „Бъдете вни-
мателен, млади момко, 
лесно е на човек да се 
подиграва. А какво ще 
кажете, ако ви покажа 
вашата Библия?”

Антонио се разсмял: 
„О, аз и сега мога да я 
разпозная. Но съм на-
пълно уверен, че Хрис-
тос не може да я извади 
от стената!”

Йоанес извадил Биб-
лията и запитал: „Ще 
познаете ли вашата 
Библия?” Антонио бил 
толкова смаян, че нищо 
не могъл да отговори. 
А Йоанес продължил: 
„Това е направил Бог, за 
да можете да се убедите, 
че Той е жив. Христос 
иска и вас да спаси!”

Тези думи ожесточи-
ли Антонио, въпреки че 
съвестта му го обвиня-
вала. Той повикал прия-
телите си, разбили щан-
да с Библиите, самия 
Йоанес набили и бързо 
се изпокрили между 
притеклите се жители 
на селото. От този мо-
мент Антонио започнал 
да пие още повече. Един 
ден като бил в нетрезво 
състояние, той паднал 
от скелето, наранил се 
тежко и бил откаран в 

болница.
Йоанес узнал за 

случилото се, купил 
букет цветя и го посе-
тил в болницата. По-
сещението направило 
дълбоко впечатление 
на Антонио, но сър-
цето му оставало ка-
менно.

Всяка седмица Йо-
анес посещавал Ан-
тонио и много му раз-
казвал за Библията. 
Постепенно, отнача-
ло от скука, а после 
от интерес, Антонио 
започнал да чете Бо-
жието Слово. Когато 
прочел в Посланието 
към евреите 12:5-6: 
„...не презирай нака-
занието от Господа, 
нито отпадай духом, 
когато те изобличава 
Той; защото Господ 
наказва онзи, кого-
то люби...”, Антонио 
разбрал, че Господ 
дълго чука в сърцето 
му и с наведена гла-
ва и съкрушено сър-
це поискал от Бога 
прошка.

Въпреки че от тога-
ва Антонио не можел 
повече да работи по 
своята специалност 
заради повредено-
то си бедро, той бил 
щастлив, че душата 
му намерила изцеле-
ние в Исус Христос. 
Наскоро след оздра-
вяването  си намерил 
по-лека работа, оже-
нил се за дъщерята на 
Йоанес, който му ста-
нал не само тъст, но и 
най-добър приятел.

Антонио отдавна е 
в небесната си родина 
при Бога, а зазиданата 
Библия е най-голямо-
то наследство, което 
е останало от него за 
неговите потомци.

Истинска история
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Разказ от Ханс Кристиян АндерсенИмало едно време 
могъща кралица, в 
чиято градина цъф-
тяха най-красиви-
те цветя, по едно за 
всяко от годишните 
времена и от всички 
краища на света. Но 
най-много от всички 
цветя обичаше рози-
те, затова и имаше 
от тях най-различ-
ни видове, от дивия 
храст с ухаещите на 
ябълка зелени листа 
чак до най-красивите 
провансалски рози. 
Те растяха нагоре по 
стените на двореца, 
увиваха се около ко-
лоните и первазите 
на прозорците, вътре 
в коридорите и на-
горе по таваните на 
всички зали; и всич-
ки се различаваха 
по аромат, форма и 
цвят.

В двореца обаче 
цареше тъга и печал; 
кралицата лежеше 
на смъртно легло и 
лекарите предрича-
ха, че ще умре.

- И все пак има спа-
сение за нея – каза 
най-мъдрият измеж-
ду тях. – Донесете й 
най-хубавата роза на 
света, тази, която е 
израз на най-възви-
шената и най-чиста-
та любов; появи ли 
се пред очите й, пре-
ди те да престанат 
завинаги да виждат, 
тогава тя няма да 
умре.

И млади, и ста-
ри запристигаха от 
околността с рози, 
най-красивите от ко-
ито цъфтяха в техни-
те градини. А най-
хубавата не бе сред 
тях; от градината на 
любовта трябваше 
да се донесе цветето. 
Коя от розите оба-
че олицетворяваше 
н а й - в ъ з в и ш е н а т а , 
най-чистата любов?

И певците запяха 
за най-хубавата роза 
на света и всеки спо-
менаваше своята. И 
вестта бе разпрате-
на из цялата страна, 
до всяко сърце, кое-
то биеше от любов, 
до всяко съсловие и 
всяка възраст.

- Никой не е споме-
навал все още цвете-
то – каза мъдрецът. 
– Никой не е показал 
мястото, където то 
е разцъфтяло в ця-
лата си прелест. То 
не е роза от ковчега 
на Ромео и Жулиета, 
или от гроба на Вал-
борг, въпреки че тези 
рози ще ухаят вечно 
чрез предания и пес-
ни, не са и розите, 
които поникнаха от 
кървавите копия на 
Винкелрайд, от свя-
тата кръв, бликаща 
от гърдите на героя, 
който умря за оте-

чеството, въпреки 
че от тази смърт по-
сладка няма, няма 
и роза по-червена 
от тази кръв. Не е и 
онова чудно цвете, в 
грижи за което човек 
с години, през дъл-
ги безсънни нощи, в 
самотни стаи, отдава 
цветущия си живот – 
вълшебната роза на 
науката.

- Аз зная къде цъф-
ти тя, – каза една 
блажена майка, до-
шла при ложето на 
кралицата с рожбата 
си, пеленаче. – Знам 

къде се намира най-
хубавата роза на све-
та! Тази роза цъфти 
по румените бузки 
на сладкото ми де-
тенце, когато то, 
укрепнало от съня, 
разтвори очички и се 
засмее към мен с ця-
лата си любов!

- Хубава е тази 
роза, но има и по-
хубави от нея! – каза 
мъдрецът.

- Да, има една мно-
го по-хубава! – рече 
друга от жените. – Аз 
съм я виждала, няма 

по-възвишена, по 
свята от нея, но тя е 
бледа, като цвета на 
чайната роза; видях 
я по страните на кра-
лицата; тя бе свали-
ла царската си коро-
на и вървеше сама в 
дългата скръбна нощ 
с болното си дете, 
плачеше над него, 
целуваше го и се мо-
леше на Бога, тъй 
както само една май-
ка може да се моли в 
момент на страх.

- Свята и чудна в 
могъществото си е 
бялата роза на скръб-

та, но и тя не е най-
хубавата от всички!

- Не, най-хубавата 
роза на света видях 
пред Божия олтар, – 
каза благочестивият 
стар епископ. – Ви-
дях я да свети, яви се 
като лика на ангел. 
Млади девойки се 
приближаваха към 
олтара, подновява-
ха договора на све-
тото си кръщение и 
по свежите им стра-
ни заруменяваха и 
пребледняваха рози. 
Там стоеше и една 
млада девойка, коя-
то погледна към Бог 
с цялата си душевна 
чистота и любов; из-
раз на най-чистата и 
най-възвишена лю-
бов!

- Благословена да 
е! – каза мъдрецът. – 
Но въпреки това, ни-
кой от вас не е спо-
менал най-хубавата 
роза на света.

Тогава в стаята 
влезе едно дете, мал-
кият син на крали-
цата; сълзи имаше и 
в очите, и по бузите 
му; носеше голяма 
разтворена книга, 
подвързана с кадифе 
и големи сребърни 
закопчалки.

- Мамо, - каза мал-
кият, - чуй само как-
во прочетох! И дете-
то седна до леглото 
и зачете в книгата за 
този, който сам при-
ел смъртта на кръста, 
за да спаси хората, 
дори и неродените 
поколения. – По-го-
ляма любов няма!

И по бузите на 
кралицата се поя-
ви розовина, очите 
й станаха големи и 
ясни, тъй като видя 
от страниците на 
книгата да се издига 
най-хубавата роза на 
света, изображение-
то на тази, която по-
никна от Христовата 
кръв върху кръста.

- Виждам я! – каза 
тя. – Никога няма 
да умре този, който 
види тази роза, най-
хубавата на света!

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“Преди всичко имайте усърдна любов по-
между си, защото любовта покрива множе-

ство грехове”. 
(1 Петрово 4:8)

Чудесата
в Библията

“После Бог каза още на 
Авраам: Не наричай вече Са-
рая жена си, Сарая; но Сара да 
бъде името й. Аз ще я благо-
словя и син ще ти дам от нея. 
Да! Ще я благословя и тя ще 
стане майка на народи; царе на 
народи ще произлязат от нея. 
Тогава Авраам падна по лице 
и се засмя, и рече в сърцето си: 
на стогодишен човек ли ще се 
роди дете? И Сара, която е на 

деветдесет години, ще роди 
ли? И тъй, Сара се засмя в себе 
си, като си казваше: Като съм 
остаряла и като господарят ми 
е стар, дали ще има за мене 
удоволствие? А Господ каза на 
Авраам: Защо се засмя Сара и 
каза: Като съм остаряла, дали 
наистина ще родя? Има ли 
нещо невъзможно за Господа? 
На определеното време дого-
дина ще се върна при тебе и 

Сара ще има син.
И Господ посети Сара, както 

беше казал; и Господ стори на 
Сара, както бе обещал. Защо-
то Сара зачена и роди син на 
Авраам в старините му, на оп-
ределеното от Бога време. И 
Авраам наименува сина, кой-
то му се роди, когото Сара му 
роди, Исаак.”

(Битие 17:15-17; 18:12-14; 
21:1-3)

Илюстрация: Пенка Атанасова
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Един просяк дойде и 
седна пред мен. Каза:

- Искам хляб.

- Много мъдро – пох-
валих го аз. – Точно от 
хляб имаш нужда. И си 
улучил най-добрата пе-
карня.

После снех от лавица-
та готварската си книга 
и започнах да му разказ-
вам всичко, което зная 
за хляба.

Говорих за житото и 
брашното, за зърното и 
ечемика. Докато реци-
тирах съотношенията и 
мерките, от мен стру-
еше такова знание, че 
чак самият аз бях впе-
чатлен. Но когато по-
гледнах човека, с изне-
нада открих, че той не е 
доволен. Просякът каза: 

- Аз просто искам 
хляб.

- Много мъдро – го 
поздравих. – Ела с мен 
и ще ти покажа пекар-
нята.

Поведох го из коридо-
рите, като спирах за да 
му покажа помещения-
та, в които се меси тес-
тото и в които се пече 
хлябът.

- Никъде другаде няма 
да видиш подобно обо-
рудване. Произвеждаме 
хляб за всякакви случаи. 
Но ето кое е най-стра-
хотното – заявих гордо 
аз, отваряйки двукри-

лата врата. – Ето тук се 
вдъхновяваме.

Бях сигурен, че когато 
пристъпихме в огромна-
та зала с пъстроцветни 
прозорци, той се раз-
вълнува.

Просякът не продум-
ваше. Знаех защо. Про-
тегнах ръка през рамото 
му и промълвих:

- И аз не мога да из-
кажа възхищението си. 

– После скокнах на по-
диума и заех любимата 
си поза като проповед-
ник зад амвона. – Хо-
рата минават десетки 
километри за да дойдат 
да ме слушат. Един път 
седмично събирам всич-
ки работници и им чета 
рецептите от книгата на 
живота.

Видях, че просякът 
вече си е намерил мяс-
то на първия ред. Знаех 

какво иска.

- Искаш ли да ме 
чуеш?

- Не – отвърна той. – 
Но няма да откажа мал-
ко хляб.

- О, колко мъдро – от-
говорих. Тогава го заве-
дох до входната врата на 
пекарнята. – Това, което 
сега ще ти кажа, е мно-
го важно – казах, дока-
то стояхме отвън. – На 
тази улица има много 
пекарни. Но внимавай 
– техният хляб не е ис-
тински. Познавам едни, 
които слагат две лъжи-
ци сол вместо една. На 
едни други пък пещта 
им е с три градуса по-
гореща. Те му казват 
“хляб” – предупредих 
го аз, - но не го правят 
според готварската кни-
га.

Просякът ми обърна 
гръб и започна да се от-
далечава.

- Не искаш ли хляб? – 
попитах го аз.

Той спря, обърна се 
и ме погледна, после 
каза:

- Май ми изчезна апе-
титът.

Поклатих глава и се 
върнах в офиса си. “Сра-
мота – помислих си. – 
Светът вече не е гладен 
за истински хляб”.

Макс ЛУКАДО

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“По-добре малко с правда, отколкото голе-
ми доходи с неправда”. 

(Притчи 16:8)

Ние имаме по-високи сгради, но по-избух-
ливи характери;

- харчим повече, но притежаваме по-малко;
- имаме по-големи къщи, но по-малки се-

мейства;
- имаме повече медицински познания, но 

повече боледуващи;
- консумираме повече алкохол и пушим 

повече цигари, харчим безразборно, смеем 
се малко, караме твърде бързо, ядосваме се 
твърде бързо, стоим до късно вечер и се съ-
буждаме твърде уморени, четем рядко, гледа-
ме твърде много телевизия, молим се много 
малко;

- дори когато сме умножили притежанията 
си, сме снижили материалните си стойности;

- говорим твърде много, обичаме твърде 
малко и лъжем твърде често;

- знаем как да устроим живота, но не и как 
да го живеем;

- прибавили сме години към живота си, но 
не и живот в годините си;

- ходили сме до Луната и обратно, но изпит-
ваме угризения да пресечем улицата, за да се 
запознаем с новия си съсед;

- прочистили сме въздуха, но сме замърсили 
душите си;

- пишем повече, но по-малко научаваме;
- планираме повече, но по-рядко осъществя-

ваме плановете си;
- консумираме повече храна, но все по-мал-

ко се чувстваме заситени;
- имаме повече познати, но по-малко прия-

тели.
Това са времена на бързо хранене и забаве-

но храносмилане, големи печалби и повърх-
ностни взаимоотношения.

Това са времена на световен мир, но на го-
леми семейни войни, на по-голямо разноо-
бразие от храни, но с по-малки хранителни 
качества.

Това са времена на великолепни къщи, но 
на повече разбити семейства. И т.н., и т.н.

Всичко това се случва, защото все по-малко 
се спазват Божиите норми и принципи, запи-
сани в Библията.

Притчите на Исус Христос:

“И каза им притча, 
като рече: Нивите на 
един богаташ роди-
ха много плод. И той 
размишляваше в себе 
си: Какво да правя, 
защото нямам къде 
да събера плодовете 
си. И рече: Ето какво 
ще направя: Ще съ-

боря житниците си и 
ще построя по-голе-
ми, и там ще събера 
всичките си жита и 
благата си. И ще река 
на душата си: Душо, 
имаш много блага, 
натрупани за много 
години; успокой се, 
яж, пий, весели се. 
А Бог му рече: Глу-
пецо! Тая нощ ще 
ти изискат душата; 
а това, което си при-
готвил, чие ще бъде? 
Така става с този, 
който събира имот за 
себе си, а не богатее 
в Бога.”

(Лука 12:15-21)

В древен Рим по вре-
ме на император Тибе-
рий живял един мно-
го добър човек, който 
имал двама сина. Еди-
ният бил военен и ко-
гато влязъл в армията, 
го изпратили в най-да-
лечните провинции на 
империята. Другият 
бил поет и цял Рим се 
възхищавал на хуба-
вите му стихове. Една 
нощ старецът сънувал 
сън. Явил му се ангел и 
му казал, че единият от 
синовете му ще се про-
чуе със словата си, ко-
ито бъдещите поколе-
ния ще повтарят по цял 
свят. Старият човек се 
събудил, плачейки от 
радост, и благодарил на 
живота, който бил тол-
кова щедър към него и 
му бе разкрил нещо, с 
което всеки баща би се 
гордял. 

Наскоро след това 
старецът умрял, опит-
вайки се да спаси дете, 
което щяло да попадне 
под колелата на една 
колесница. Тъй като 
бил живял честно и 
праведно, отишъл пра-
во в рая и там срещнал 

същия ангел, който бил 
му се явил в съня.

- Ти беше добър чо-
век – казал му ангелът. 
– Съществуването ти 
бе изпълнено с любов, 
а смъртта ти бе дос-
тойна. Готов съм да 
осъществя всяко твое 
желание.

- Животът също бе до-
бър към мен – отвърнал 
старецът. – Когато ти се 
яви в съня ми, почувст-
вах, че усилията ми не 
са били напразни, за-
щото стиховете на сина 
ми ще останат за бъ-
дещите поколения. За 
себе си нищо не искам. 
Всеки баща обаче би се 
гордял, ако можеше да 
види славата на детето 
си, което е отгледал и 
възпитал. Бих искал да 
погледна в далечното 
бъдеще и да чуя думите 
на моя син.

Ангелът докоснал 
стареца по рамото и 
двамата се пренесли 
в далечното бъдеще. 
Озовали се на огромен 
площад с хиляди хора 
около тях, които гово-
рели на някакъв стра-
нен език. Старецът зап-

лакал от радост:
- Знаех, че стихове-

те на сина ми, който е 
поет, са много хубави 
и ще живеят вечно – 
през сълзи казал той на 
ангела. – Бих искал да 
ми кажеш кое точно от 
стихотворенията му ре-
цитираха тези хора?

Ангелът се прибли-
жил до стареца и гриж-
ливо го отвел да седне 
на една от пейките на 
огромния площад.

- Стиховете на сина 
ти, който бе поет, бяха 
много известни в Рим – 
казал ангелът. – Всички 
ги харесваха и се раз-
вличаха с тях. Но кога-
то свърши царуването 
на Тиберий, стиховете 
на сина ти бяха забра-
вени. Думите, които 
чуваш, са на другия ти 
син, който влезе в ар-
мията.

Старецът погледнал 
изненадано ангела.

- Синът ти бе изпра-
тен на служба в много 
далечна провинция. 
Беше добър и справед-
лив човек. Веднъж един 
от слугите му се разбо-
лял толкова тежко, че 

бил на смъртно легло. 
Синът ти чул да се го-
вори за някакъв равин, 
който умеел да лекува 
всички болести. Тръг-
нал да го търси и вър-
вял много дни. По пътя 
обаче открил, че чове-
кът, Когото търсел, бил 
Божият Син. Срещнал 
други хора, които били 
излекувани от Него, на-
учил проповедите Му 
и се покръстил в Него-
вата вяра, въпреки че 
бил римски служител. 
Докато най-сетне една 
сутрин се явил пред 
равина. Разказал Му за 
болестта на слугата си. 
Равинът се съгласил да 
отиде в дома му, но той 
бил вярващ и поглеж-
дайки право в очите 
на равина, разбрал, че 
стои пред Божия Син. 
Тогава синът ти казал 
следните думи, които 
никога не били забра-
вени: 

- Господи, не съм дос-
тоен да влезеш в дома 
ми. Но е достатъчно да 
кажеш само една дума 
и моят слуга ще бъде 
спасен!

Така и станало!
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Библията и изобразителното изкуствоН епроглед-
на нощ. 
Т ъ м н и н а -
та е скрила 
х о р и з о н т а 
и е сляла в 

дълбоката си прегръдка 
небето и земята. Някъ-
де в далечината едва се 
забелязват силуетите на 
някаква група от хора. 
Пред нас студена свет-
лина осветява земята 
и загатва някакъв път, 
който се скрива в тъм-
нината. На него точно 
в средата е застанала 
загърната фигура. Не 
можем да видим лице-
то, но леко приведеният 
гръб и свитите отпред 
на гърдите ръце ни го-
ворят за самота и дъл-
боко отчаяние.

Това виждаме, когато 
застанем пред картината 
“Съвест” на руския ху-
дожник от 19 век Нико-
лай Николаевич Ге. Тя 
е с подзаглавие “Юда” 
и със сюжет, вдъхновен 
от библейската история 
за предаването на Исус 
Христос от неговия уче-

ник Юда Искариотски. 
Картината е с размер 
149/210 см и е изпъл-
нена в маслена техника 
върху платно. Днес тя е 
собственост на Третяк-
овската галерия в Мос-
ква, Русия.

За Николай Ге има 
изписани студия – из-
следвания на негово-
то творчество, и от тях 
разбираме, че той е 
един уникален за своето 
време художник, чие-
то творчество (особено 
картините с библей-
ски сюжети) е предиз-
викало полемика сред 
съвременниците му. 
Традиционалистите са 
отхвърляли произведе-
нията му от изложбите, 
но неговите почитатели 
са оценявали таланта му 
и са направили всичко 
възможно да съхранят 
и опазят едни от най-
сериозните му творби, 
създадени в края на жи-
вота му – “Излизане от 
Тайната вечеря”, “Що 
е истина?”, “Съвест”, 
“Синедрион” и “Разпя-
тие”.

Николай Ге е роден 
на 27 февруари 1831 го-
дина във Воронеж в се-
мейството на дворянин-
земевладелец. Неговата 
необичайна за Русия 
фамилия идва от френ-

ското му потекло – дядо 
му е емигрирал от Фран-
ция в края на 18 век. 
Детството му премина-
ло в семейното имение. 
През 1841 година той 
заминал за Киев, за да 
получи добро образо-
вание. Учил е в Първа 
Киевска гимназия, а 
след това във Физико-
математическия факул-
тет на Университета 
(първо в Киев, после в 
Петербург). През 1850 
година напуска Универ-
ситета и постъпва в Ху-
дожествената академия 
в Петербург, където 
учи в продължение на 
7 години под ръковод-
ството на П.Басин. Още 
като студент той полу-
чава награди за негови 
картини, като най-голя-
мата е златен медал и 
командировка в чужби-
на за композицията му 
“Саул при Ендорската 
врачка”. Престоят му 
във Франция и Италия 
и докосването до изку-
ството на толкова вели-
ки художници от тези 
две държави оставя тра-
ен отпечатък в неговото 
творчество. През този 
период той рисува мно-
го от натура – портрети 
и пейзажи, но създава и 

творби с историческа и 
библейска тематика. За 
картината си “Тайната 
вечеря”, с която участ-
ва през 1863 година на 
есенната изложба в Ака-

Картината “Съвест” на руския художник Николай Ге

Портрет на Николай Ге, рисуван от 
Н.Ярошенко

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“Ако каже някой: Любя Бога, а мрази бра-
та си, той е лъжец; защото, който не люби 
брата си, когото е видял, не може да люби 

Бога, Когото не е видял”. 

(1 Йоан 4:20)

“Тогава Илия му каза: Стой 
тук, моля,  защото Господ ме 
прати до Йордан. А той каза: 
Заклевам се в живота на Гос-
пода и в живота на душата 
ти, няма да те оставя. И тъй, 
тръгнаха и двамата. И пет-
десет мъже от пророческите 
ученици отидоха, и застана-
ха отдалеч насреща им. А те 
двамата стояха при Йордан. 
И като взе Илия кожуха си 
и го сгъна, удари водата; 
и тя се раздели на едната и 

на другата страна така, че 
двамата преминаха по сухо. 
И когато преминаха, Илия 
каза на Елисей: Искай какво 
да ти сторя, преди да бъда 
взет от тебе. И рече Елисей: 
Нека бъде в мене двоен дял 
от духа ти. А той рече: Мъч-
но нещо поиска ти; но, ако 
ме видиш, когато бъда взет 
от тебе, ще ти бъде така; ако 
ли не, не ще бъде. И докато 
те още вървяха и се разгова-
ряха, ето появиха се огнена 

колесница и огнени коне, и 
ги разделиха един от друг; 
и Илия се издигна с вихруш-
ка в небето. А Елисей, като 
гледаше, извика: Татко мой, 
татко мой, колесница Изра-
илева и конница негова! И 
не го видя повече. И хвана 
дрехите си, та ги разкъса на 
две части.

И като вдигна кожуха на 
Илия, който падна от него, 
върна се и застана на брега на 
Йордан. И взе кожуха, който 

падна от Илия, удари водата 
и рече: Къде е Господ, Или-
евият Бог? И като удари и 
той водата, тя се раздели на 
едната и на другата страна; 
и Елисей премина. А проро-
ческите ученици, които бяха 
в Ерихон, като го видяха от-
среща, казаха: Илиевият дух 
остана върху Елисей.”

(Четвърта книга на 
царете 2:6-15)

демията в Петербург, 
той получава званието 
професор. По-нататък 
животът му е изпълнен 
с пътуване до Флорен-
ция и завръщане в Ру-

сия, където си купува 
малко имение и остава 
в него до края на дните 
си, с успехи и отхвър-
ляния. Той е първият 
руски художник, уловил 
новото реалистично на-
правление в библейски-
те композиции, което го 
пренася далеч напред 
във времето. Негови-
те творби с евангелски 
сюжети впечатляват не 
само с художествено-
то си майсторство, но 
и с посланието си, ко-
ето кара зрителят да се 
замисли за смисъла на 
човешкия живот, за ети-
ката във взаимоотноше-
нията между хората, за 
смисъла на жертвата на 
Исус Христос.

Такава творба е и кар-
тината “Съвест”, вдъ-
хновена от библейския 
текст на Евангелията, 
от която научаваме как 
на последната вечеря с 
учениците си (извест-
на повече като Тайната 
вечеря) Исус Христос 
им разкрива, че един от 
тях ще Го предаде. На-
учаваме, че това е Юда 
Искариотски, който за 
30 сребърника предава 
своя учител на Синед-
риона (висшата духовна 

власт на Израел). След-
ват разпити, унижения, 
побоища, съд и унизи-
телна смърт на кръст. 
Следва жертвата на 
Исус Христос, чрез ко-
ято се дава шанс за все-
ки човек на земята да 
бъде свободен от грях. 
И някъде там в цялата 
история е записано как 
Юда в един миг осъзна-
ва, че е направил нещо 
ужасно и се опитва да 
върне парите, но бива 
презрително отхвърлен. 
Никой не иска да прите-
жава “кървавите” пари. 
Никой не обича преда-
телите! Юда остава сам 
с ужаса на стореното от 
него зло. Да, той пре-
даде своя учител, Този, 
Който го беше приел и 
обичал и му се бе дове-
рил, откривайки пред 
него и останалите уче-
ници тайната на Божи-
ето царство. Художни-
кът изобразява точно 
този момент на самота и 
отчаяние, на невъзмож-
ност да се намери пътя 
на прошката, като по-
ставя на предния план 

на картината самотно 
стояща на пътя фигура, 
обърнала гръб на свет-
лината и насочена към 
мрака пред нея. Усеща-
нето за дълбочината на 
драматизма на тази ис-
тория се засилва от кон-
траста на светло-тъмно 
и от студения колорит, 
който Николай Ге май-
сторски е използвал.

Колкото повече гле-
дам картината, в мен 
възниква въпросът дали 
това е фигурата на Юда, 
или е образът на него-
вата съвест? А може 
би и двете. Отчаяната 
фигура на Юда, издава-
ща безнадеждност, и в 
същото време неговата 
съвест, останала самот-
на на пътя. Изоставена, 
ненужна. Художникът 
си поставя за цел да 
провокира зрителя вър-
ху етическите норми в 
човешкия живот. Чрез 
картината си “Съвест” 
той ни кара да се зами-
слим за това как използ-
ваме нашата съвест. 
Дали оценяваме този 
чуден дар от Бога, чрез 
който Той ни говори в 
сърцата? Успяваме ли 
да опазим съвестта си 
чиста? Или сме я оста-
вили някъде там по пътя 
на своя живот?

Пенка АТАНАСОВА

Чудесата
в Библията
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“Който угнетява сиромаха, за да умножи 
богатството си, и който дава на богатия, 

непременно ще изпадне в немотия”. 

(Притчи 22:16)

Кратък обзор на библейските 
речници и помагала на 

български език
Първият библей-

ски речник, излязъл 
на български език, е 
“Речникъ на Святото 
Писание”, отпечатан 
в Цариград през 1884 
г. Речникът е написан 
като помагало към Ца-
риградския превод на 
Свещеното Писание от 
западните мисионери 
д-р Илайъс Ригс, д-р 
Алберт Лонг и др. Със-
тои се от 620 страници 
и включва 1923 статии, 
карти, хронологична 
таблица на Библията, 
таблица, която показ-
ва кои пророци кога 
пророкуват, таблица 
на мерки, теглилки и 
монети, които се спо-
менават в Писанието. 
В продължение на по-
вече от столетие това е 
единственият библей-
ски речник на българ-
ски език. След 1989 г. е 
издаден фототипно.

110 години по-къс-
но издателство “Нов 
човек” попълни тази 
сериозна празнота с из-
даването на Библейски 
речник, който е прево-
ден. В подготовката на 
българското издание 
с консултации участ-
ват проф.Н.Шиваров, 
проф.Славчо Вълча-
нов, Никола Атанасов 
и п-р Вениамин Пеев. 
Богословската редак-
ция е на Константин 
Златев. Речникът се 
състои от 670 страници 
и съдържа 2200 статии, 
раздел с цветни карти и 
илюстрации. Написан 
е на достъпен език и е 
предназначен за широк 
кръг читатели.

Библейският речник 
с автор Лиляна По-
пова, издание на ИК 
“Истина”, излиза в 
пет книжки в периода 
1992-1997 г. По думите 
на авторката “при със-
тавянето на речника не 
е ползвана странична 
литература, а обясни-
телните текстове се 
основават само на фа-
ктите, които съдържа 
Библията”.

Тази година излезе 
от печат Нов библей-

ски речник, отново 
на издателство “Нов 
човек”. Това е разши-
рено българско изда-
ние върху основата 
на третото издание на 
речника на Inter-Varsiti 
Press. Съдържа статии, 
карти, схеми, диаграми 
и речников апарат на 
Стронг Конкорданс. 
През 1995 г. излезе 
Речник на библейските 
символи със състави-
тел прф.Н.Шиваров, 
който представя пре-
носните значения и 
употреби на повече от 
400 думи и изрази в 
библейския текст. През 
1998 г. пак издателство 
“Нов човек” пусна бъл-
гарското издание на 
Оксфордския библей-
ски атлас, който има 
четири раздела – въве-
дение, картографски 
раздел, археологията и 
Библията и показалец 
на географските и ис-
торически понятия.

В този кратък обзор 
трябва да се споменат 
и трите помагала за 
деца (които са полезни 
и за всички възрасти), 
особено подходящи за 
въведение в света на 
Библията – Справоч-
ник за изучаване на 
Библията, Библейски 
личности – пътево-
дител за изучаване на 
Библията, както и Уче-
бен библейски атлас. И 
трите помагала са из-
дание на Българското 
библейско дружество.

Така постепенно се 
попълва празнотата 
от помощна литерату-
ра при изучаването на 
Свещеното Писание. 
Библията е сложна 
книга за този, който 
пристъпва за първи 
път към нея, и това е 
главната цел на биб-
лейските речници – да 
подпомогнат четенето 
и да бъдат, по думите 
на авторите на първия 
библейски речник на 
български език, “дру-
гар на Библията”.

Ас.Стефка 
КЪНЧЕВА

“Тогава рече Господ на 
Мойсей: Защо викаш към 
Мене? Кажи на израиля-
ните да вървят напред. 
А ти вдигни жезъла си 
и простри ръката си над 
морето и ги раздели, и 
израиляните ще преми-
нат през морето по сухо. 
И аз, ето, ще закоравя 
сърцето на египтяните, и 
ще влязат след тях; и ще 
се прославя над Фараон 
и над цялата му войска, 
над колесниците му и над 
конниците му. И когато 
се прославя над Фараон, 
над колесниците му и над 
конниците му, египтяни-
те ще познаят, че Аз съм 
Господ.

Тогава Ангелът Божи, 
който вървеше пред Из-
раилевото множество, се 
вдигна и дойде зад тях; 
вдигна се и облачният 
стълб отпред тях и заста-
на зад тях, и дойде между 
египетското множество и 
Израилевото; на едните 
беше тъмен облак, а на 
другите светеше през но-
щта, така че едните не се 
приближиха до другите 
през цялата нощ. И тъй, 
Мойсей простря ръката 
си над морето; и Господ 
направи да се оттегля мо-
рето цялата онази нощ от 
силен източен вятър, и се 
пресуши морето, и води-
те се раздвоиха. Така из-
раиляните влязоха сред 
морето по сухо; и водите 
бяха за тях преграда от 
дясната и от лявата им 
страна. А египтяните – 
всичките коне на Фараон, 
колесниците му и конни-
ците му, като ги погнаха, 
навлязоха след тях сред 
морето. Но в утринната 
стража Господ погледна 
от огнения и облачния 
стълб на египетската вой-
ска и смути войската на 
египтяните; Той извади 
колелата от колесниците 
им и те се теглеха трудно, 
така че египтяните реко-
ха: Да бягаме от Израил, 
защото Еова воюва за тях 
против египтяните. Тога-
ва Господ рече на Мой-
сей: Простри ръката си 
над морето, за да се вър-
нат водите върху египтя-
ните, върху колесниците 
им и върху конниците 
им. И тъй, Мойсей прос-
тря ръката си над морето; 
и на зазоряване морето 
се върна на мястото си; 
а като бягаха египтяни-
те пред водите, Господ 
потопи египтяните сред 
морето. Защото водите се 
върнаха и покриха колес-
ниците, конниците и ця-
лата Фараонова войска, 
която беше влязла след 
тях в морето; не остана ни 
един от тях. А израиляни-
те минаха през морето по 
сухо; и водите бяха за тях 
преграда от дясната и от 
лявата им страна.”

(Изход 14:15-29)

Чудесата в 
Библията

Свидетелство

Беше прекрасен октом-
врийски ден на 1890 г. В 
едно купе на бързия влак 
Лион-Париж седяха двама 
души: един белобрад ста-
рец на около 65 години и 
един 25-годишен младеж. 
Между двамата се проведе 
разговор. Младият човек 
Гастон Леру разказа, че за-
вършил естествени науки 
и сега пътува за Париж на 
специализация в института 
на прочутия професор Луи 
Пастьор. Като чу това очите 
на стареца светнаха и той 
каза на младежа: “Радвам се 
за вас, ученолюбиви госпо-
дине. Науката, която сте из-
брали за ваша специалност, 
е повече от интересна. Тя 
ще ви достави много случаи 
да се убедите в чудната пре-
мъдрост на Твореца. Вие 
сигурно сте религиозен чо-
век, нали?”

Неприятно изненадан, 
младежът си помисли, че 
събеседникът му е някой 
неук от старото поколение 
и с насмешка отговори: “Ре-
лигиозен ли? Не! Мисля, че 
науката върши работата си 

и без Бога. Аз, който завър-
ших висше образование, 
никога досега не съм имал 
нужда от религия.”

Старецът не очакваше 
подобен отговор, но доба-
ви спокойно: “О, за себе си 
вие сте прав. И не са малко 
интелектуалците като вас, 
които мислят същото. Но 
науката, драги господине, 
науката, чистата, истинска-
та наука…”

“Съжалявам – прекъсна 
го неучтиво младежът, - но 
не съм съгласен с вас. Както 
изглежда, говорите за наука, 
която вече не съществува, 
която отдавна си е изпяла 
песента. Днешната наука е 
друга. Днес ние буквално 
летим напред, без да имаме 
каквато и да било нужда от 
Бога или от тем подобни 
предразсъдъци”. И като за-
пали цигара, той самодовол-
но се облегна на седалката.

Старецът разбра, че е без-
полезно да разговаря с този 
млад учен, извади от чанта-
та си малка Библия, отвори 
я, благоговейно се помоли 

и се задълбочи в четене… 
Времето летеше. Младежът 
изпуши доста цигари, а ста-
рецът прочете доста страни-
ци от Светата Книга. Скоро 
влакът спря на парижката 
гара. Докато младежът се 
занимаваше с куфарите си, 
старецът му подаде визит-
ната си картичка и любезно 
му каза: “Когато постъпите 
в института, драги господи-
не, обадете ми се. Въпреки 
разликата в нашите възгле-
ди, може би ще ви бъда с 
нещо полезен”. И той изчез-
на всред навалицата.

Младежът хвърли небре-
жен поглед върху картич-
ката и с много голяма изне-
нада прочете на нея името: 
професор Луи Пастьор. 
Едва тогава той си спомни, 
че това лице наистина му 
бе познато. Ядосан от не-
почтителното си държание 
към своя бъдещ професор, 
той беше и силно озадачен 
от факта, че този светов-
ноизвестен учен, истински 
корифей на положителната 
наука, беше дълбоко вяр-
ващ в Бога човек…

Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя 
на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; но се 
наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и 
нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци вода, което дава плода 
си на времето си и чието листо не повяхва; във всичко, което върши, ще 
благоуспява. Не така е с нечестивите; но те са като плявата, която вятъ-
рът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в 
събранието на праведните; защото Господ познава пътя на праведните; 
а пътят на нечестивите ще бъде погибел. (Псалом 1)

Рисунка: Пенка Атанасова
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Притчите на Исус Христос:

“Имаше някой си бо-
гаташ, който се облича-
ше в мораво и висон, и 
всеки  ден се веселеше 
бляскаво. Имаше и един 
сиромах, на име Лазар, 
покрит със струпеи, 
когото слагаха да лежи 
пред портата му, като 
желаеше да се нахрани 

от падналото от трапезата 
на богаташа; а и кучетата 
идваха, та лижеха рани-
те му. И сиромахът умря; 
и ангелите го занесоха в 
Авраамовото лоно. Умря 
и богаташът, и бе погре-
бан. И в ада, като беше на 
мъки и повдигна очи, видя 
отдалеч Авраам, и Лазар в 
неговите обятия. И той из-
вика, казвайки: Отче Авра-
аме, смили се над мене и 
изпрати Лазар да натопи 
края на пръста си във вода 

и да разхлади езика ми, 
защото съм на мъки в тоя 
пламък. Но Авраам рече: 
Синко, спомни си, че ти 
си получил своите блага 
приживе, а Лазар – лошо-
тиите; но сега той тук се 
утешава, а ти се мъчиш. И 
освен всичко това, между 
нас и вас е утвърдена го-
ляма бездна, така че оне-
зи, които биха искали да 
минат оттук към вас, да не 
могат, нито пък оттам да 
преминат към нас. А той 

рече: Като е тъй, моля ти 
се, отче, да го пратиш в 
бащиния ми дом; защо-
то имам петима братя, 
за да ги предупреди, да 
не би да дойдат и те на 
това мъчително място. 
Но Авраам каза: Имат 
Мойсей и пророците; 
нека слушат тях. А той 
рече: Не, отче Аврааме, 
но ако отиде при тях ня-
кой от мъртвите, ще се 
покаят. И той му каза: 
Ако не слушат Мойсей 
и пророците, то и от 
мъртвите да възкръсне 
някой, пак няма да се 
убедят.”

(Лука 16:19-31)

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“Облечете смирението; защото Бог 
се противи на горделивите, а на сми-

рените дава благодат”. 

(1 Петрово 5:5)

Теология и 
съвременност

Какво казва Библията за:

Още от дълбока 
древност историята 
на град Вавилон е 
привличала внима-
нието на художници, 
изследователи и хора 
на перото. Кулата, 
построена в този 
град, е тема в изку-
ството, изобразявана 
от мнозина худож-
ници. Защо? С какво 
този мотив привли-
ча творците, които, 
както знаем, винаги 
откриват някоя по-
учителна истина за 
поколенията.

Кулата е позната 
още с името „Бабел”, 
което значи „Порта 
на Бога”. Тя е била 
проектирана в ком-
плект с древния град 
Вавилон от цар Ним-
род. В самия про-
ект е било заложено 
върхът й да достигне 
небесата.

Ако погледнем през 
призмата на времето 
чрез събитията, оп-
исани в Библията, 
ще разберем кога се 
е случило всичко и 
какво точно е стана-
ло в древността на 
човешката история.

Ето... потомците на 
Ной 120 години след 
всемирния потоп се 
насочват на изток и 
намират плодород-
ната земя, изобилно 
напоявана от водите 
на река Ефрат, на-
мират Сенаарската 
земя, която е днешен 
Ирак. Това е място-
то, на което те ре-
шават да осъществят 
своя замисъл по из-
граждането на гран-
диозен град с кула. 
Събитието е описа-
но в първата книга 
от Светото Писание, 
в книгата Битие. „И 
казаха си един на 
друг: Елате да на-
правим тухли и да 
ги изпечем в огъня. 
Тухли употребява-
ха вместо камъни, а 
смола употребяваха 
вместо кал” (Битие 
11:3).

В наши дни немски 

археолози е трябвало 
да разчистят 30 000 
куб. метра развали-
ни, докато разкри-
ят част от кулата. 
Дори посочената в 
Библията зидарска 
техника напълно от-
говоря на резултати-
те от изследванията. 
При построяването 
й наистина са били 
употребявани зас-
молени тухли, най-
вече в основата на 
постройката. Това 
е било необходимо 
заради здравината и 
сигурността. Поради 
близостта на реката 
е трябвало да бъдат 
взети предвид ре-
довните високи води 
и постоянната влаж-
ност на почвата. От 
направените измер-
вания при разкопки-
те се установило, че 
размерите в основата 
на кулата от Вавилон 
са 90/90 метра. Тога-
ва тя трябва да е била 
висока около 90 ме-
тра, но понастоящем 
е 33. Представлява-
ла е 7-8-етажен зи-
курат. Историята ни 
говори, че през 681 
г.пр.Хр. цар Асарха-
дон я възстановява и 
построява на върха й 
храм на божеството 
от вавилонския пан-
теон Мардук (идол 
с образа на дракон). 
В 472 г.пр.Хр. оба-
че персийският цар 
Ксеркс я разрушава 
окончателно.

Но има едно изклю-
чително важно за чо-
вечеството събитие, 
което се е случило 
по време на първо-
началния строеж на 
Вавилонската кула. 
Мотивът на ноевите 
потомци за изграж-
дането на такава го-
ляма кула е бил: „...
да си спечелим име, 
да не би да се раз-
пръснем по лице-
то на цялата земя” 
(Битие 11:4). Това 
тяхно желание, плод 
на гордостта, оче-
видно е било против-
но на Бога, тъй като 
чрез тези си намере-

ния те са поели път 
на идолопоклонство.

„И каза Господ: 
Ето, един народ са и 
всички говорят един 
език; и щом са започ-
нали да правят това, 
не ще може вече да 

им се забрани какво-
то и да било нещо, 
което биха намис-
лили да направят. 
Елате, да слезем и 
да разбъркаме езика 
им, за да не се разби-
рат един друг. Така 
Господ ги разпръс-

“Мерзост пред Господа е всеки с гордели-
во сърце, но можеш да се обзаложиш, че той 
няма да остане ненаказан”. 

(Притчи 16:5)

“Защото всеки, който възвишава себе си, ще 
се смири, а който смирява себе си, ще се въз-
виси”. 

(Лука 14:11)

“Бог се противи на горделивите, а на смире-
ните дава благодат”. 

(1 Петрово 5:5)

на оттам по лицето 
на цялата земя; и те 
престанаха да градят 
града. Затова той се 
наименува Вавилон 
(което значи бърко-
тия, разбъркване), 
защото там Господ 
разбърка езика на 
цялата земя; и от-
там Господ ги раз-
пръсна по лицето на 
цялата земя” (Битие 
11:6-9).

В разрез с Божии-
те повеления хората 
искали да построят 
високата кула, за да 
избегнат евентуален 
втори потоп, респек-
тивно Божието нака-
зание за злите си по-
стъпки. Така те биха 
могли сами да оп-
ределят съдбата си 
и да живеят по своя 
етика и морални за-
кони, незачитащи 
съвършената чистота 
и етика на Твореца.

Тук трябва да отбе-
лежим, че разнообра-
зието в говоримите 
езици, наречия и ди-
алекти води начало-
то си от този прело-
мен момент в живота 
на хората, а именно 
2 400 години преди 
Христа. Днес в света 
има над 200 страни, 
съставени от 370 на-
родности, говорещи 
на 6 528 езика. Чо-
вечеството вече е 
над 6 милиарда. Хо-
рата непрекъснато 
се сблъскват с най-
различни противоре-
чия: етнически, кул-
турни, религиозни, 
политически, иконо-
мически и екологи-
чески. Светът днес 
– объркан и задъхан, 
прилича на древния 
Вавилон, строящ 
своята кула към не-
бето, но отново без 
искрения стремеж за 
познаването на жи-
вия Бог. Би трябвало 
всички днес да имат 
единна стратегия в 
преодоляването на 
всичките съществу-
ващи противоречия 
и различия. Път към 
това и разрешение на 

проблема е дал Са-
мият Бог в Библията, 
описваща идването, 
смъртта и възкресе-
нието на Исус Хрис-
тос на земята, при-
емащ греховете на 
всички върху Себе 
Си. Чрез Бог Той из-
явява съвършената 
си любов към всички 
хора – без разлика и 
изключение, показ-
вайки истинския път 
за достигане до Не-
бето. Не чрез кули 
и велики човешки 
постижения, повече-
то от които употре-
бявани за унищоже-
ние, но чрез любов, 
постижима чрез вяра 
в Сина Божи – Исус.

Писанието казва: 
„Няма вече юдеин, 
нито грък, няма 
роб, нито свободен, 
няма мъжки пол, ни 
женски; защото вие 
всички сте едно в 
Христа Исуса” (Га-
латяни 3:28).

Днес 4,2 процента 
от говоримите езици 
притежават превод 
на цялата Библия, но 
тези езици предста-
вляват 76 на сто от 
населението на пла-
нетата.

Всеизвестна биб-
лейска истина е, че 
благовестието на 
царството Божие ще 
се проповядва по це-
лия свят на всичките 
езици и между всич-
ките народи и когато 
всички чуят за него, 
ще дойде свършекът 
на света. А всеки, 
който призове името 
Господне, т.е. Исус, 
ще се спаси.

Поглеждайки към 
древната история на 
град Вавилон и него-
вата кула, открива-
ме, че не е случаен 
интересът на хората 
към тази тема. Кри-
еща в себе си поука 
от миналото, тя по-
мага на човечество-
то да открие и пътя 
към бъдещето.

Любомир 
КАРАЧОМАКОВ

Защо хората говорят на различни езици днес?

Вавилонската кула                   Гюстав Доре
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Назад във времето 

Графика: Хари Атанасов                                           Колаж: Милан Асенов

Мнозина си задават 
въпроса как е възник-
нала Библията, как са 
се появили отделните й 
части, какви материали 
са използвани за напис-
ването й. Ще започнем 
най-напред с

МАТЕРИАЛИТЕ 
ЗА ПИСАНЕ

Папирус. Много от 
древните ръкописи 
(ръкопис е преписан 
на ръка екземпляр на 
Библията) не могат да 
бъдат намерени главно 
защото материалите, на 
които са написани, са 
нетрайни.

Сред материалите за 
писане, познати в биб-
лейски времена, най-
разпространен е папи-
русът, изработван от 
тръстика. Тя расте по 
плитките езера и реки 
на Египет и Сирия. От 
сирийското пристани-
ще Библос поемат цели 
кораби, натоварени с 
папирус. Предполага 
се, че тъкмо от името на 
това пристанище идва и 
гръцката дума за книги 
– “biblos”. Английската 
дума за хартия – “paper”, 
произлиза от гръцката 
за папирус – “papyros”.

В “Кеймбриджска ис-
тория на Библията” се 
описва как папирусът е 
бил приготвян за писа-
не. Тръстиковите стеб-
ла са били обелвани и 
разрязвани по дължина, 
така че да се получат 
тесни ивици, които по-
сле са били начукване и 
слепвани с натискане на 
два пласта, разположе-
ни един спрямо друг под 
прав ъгъл. След това са 
били оставяни да изсъх-
нат и белезникавата по-
върхност е била заглаж-
дана с камък. Плиний 
говори за различното 
качество на отделните 
видове папируси – още 
преди Новото царство е 
имало папируси с раз-
лична дебелина и по-
върхност, срещали са 

се и много тънки и про-
зрачни. Най-ранните 
ръкописи са били върху 
папирус, но те са мог-
ли да се запазят само в 
сухи области, напри-
мер в пясъците на Еги-
пет или в пещери като 
Кумранските, където са 
намерени свитъците от 
Мъртво море.

Пергамент. Това е об-
работена кожа на овце, 
кози, антилопи и дру-
ги животни. Кожата се 
щави и почиства, така 
че да се получи по-тра-
ен материал за писане. 
Думата идва от името 
на град Пергам в Мала 
Азия, който по едно 
време се свързва главно 
с направата на този ма-

териал за писане.

Велен. Това е телеш-
ка кожа, често оцветя-
вана в мораво. Някои от 
ръкописите, запазили 
се до днес, са именно 
върху морав велен, по 
който се пише със злато 
или сребро.

Остраки. На тези не-
гледжосвани глинени 
плочки, известни и като 
“чирепи”, “черепки”, 
пишат главно обикно-
вените хора. В Египет 
и Палестина са открити 
голямо количество ос-
траки.

Камъни. Археолозите 
са намерили най-обик-
новени камъни, върху 

които с метално длето 
са издълбани надписи.

Глинени плочки. 
Текстът се издълбава 
върху тях с остър пи-
сец и после плочките се 
оставят да изсъхнат, за 
да се запазят (Еремия 
17:13, Езекиил 4:1. Гли-
нените плочки са били 
най-евтиният и един от 
най-трайните материа-
ли за писане.

Намазани с восък дъ-
счици. Върху тях са пи-
шели с метално перо.

ПОСОБИЯ ЗА 
ПИСАНЕ

Длето. Това е желязно 

сечиво, с което надпи-
сите се издълбават вър-
ху камък.

Метален писец. Той е 
с три страни и с израв-
нен връх и с него се е 
пишело върху глинени 
плочки и намазани с во-
сък дъсчици.

Перо. То е изработва-
но от папур с дължина 
15-40 см, който се зао-
стря така, че скосеният 
връх да наподобява раз-
двоено длето и да пише 
тънко и дебело. Използ-
ва се някъде от началото 
на първото хилядолетие 
в Месопотамия, откъде-
то вероятно е пренесе-
но, докато пачето перо 
очевидно е взето през 
ІІІ в.пр.Хр. от гърците. 
С такова перо се е писа-
ло върху велен, перга-
мент и папирус.

Мастило. В древност-
та мастилото обикнове-
но се е правело от въ-
глен, смола и вода.

ВИДОВЕ 
ДРЕВНИ КНИГИ

Свитъци. Предста-
вляват слепени листове 
дълъг папирус, намо-
тани около две дърве-
ни палки. Обемът им е 
ограничен от това, че 
се четат трудно. Обик-
новено се е пишело 
само от едната страна. 
Свитъци, изписани и от 
двете страни, се нари-
чат “опистографи”, или 
“книги” (Откровение 
5:1). Знае се, че е имало 
и свитъци с дължина 43 
метра. Ала най-често са 
дълги от 6 до 10 метра.

Кодекси, или книги. 
За да се облекчи четене-
то, листовете папируси 
са били обединявани 
в нещо като книга със 
страници, изписани и 
от двете страни. Според 
някои разпространение-
то на християнството е 
основна причина да се 
наложи кодексът, или 
книгата.

Чудесата в 
Библията

“Тогава, в деня, 
когато Господ пре-
даде аморейците на 
израиляните, Исус 
говори на Господа, 
като каза пред очи-
те на Израил: Заста-
ни, слънце, над Га-
ваон и ти, луна, над 
долината Аялон. И 
слънцето застана, 
и луната се спря, 
докато отмъщаваха 
людете на врагове-
те си.

Това не е ли запи-
сано в Книгата на 
Праведния? Слън-
цето застана сред 
небето и не бърза-
ше да залезе почти 
цял ден. Такъв ден 
не е имало ни по-
рано, ни после, ко-
гато Господ така да 
е слушал човешки 
глас; защото Гос-
под воюваше за Из-
раил.”

(Исус Навиев 
10:12-14)

Какво казва
Библията за:

“Който се упова-
ва на своето сърце е 
безумен”.

(Притчи 28:26)

“Безумният рече 
в сърцето си: Няма 
Бог”.

(Псалом 14:1)

“Защото Божият 
гняв се открива от 
небето против вся-
ко нечестие и не-
правда на човеците, 
които държат ис-
тината в неправда. 
Понеже това, което 
е възможно да се 
знае за Бога, на тях 
е известно, защото 
Бог им го изяви. По-
неже от създанието 
на света това, което 
е невидимо у Него, 
вечната Му сила и 
Божественост, се 
вижда ясно, разби-
раемо чрез творе-
нията; така че, чо-
веците остават без 
извинение”. 
(Римляни 1:18-20)
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“И както желаят да правят 
човеците на вас, така и вие 

правете на тях”. 

(Лука 6:31)

В един влак към 
казармата пътували 
новобранци. Чува-
ли се песни, смях, 
шеги, дори и ругат-
ни. В ъгъла на едно 
купе седяло младо 
момче и четяло Биб-
лията си, на кори-
цата на която бил 
написан домашният 
му адрес. Другите се 
подразнили от това 
и решили да се по-
шегуват с него. Един 
от тях грабнал от ръ-
ката му Библията и 
ловко я хвърлил през 

отворения прозорец. 
Но новобранецът ма-
кар че се огорчил, не 
се разсърдил на спът-
ниците си. Току-що 
бил прочел думите на 
Учителя си: „...защо-
то съм кротък и сми-
рен по сърце...”(Матей 
11:29).

Минало известно 
време и същият този 
младеж получил прат-
ка от домашните си, 
където освен лаком-
ства, намерил и своята 
Библия, придружена 

от много интересно 
писмо. В него пише-
ло, че някакъв работ-
ник по ж.п.линиите 
намерил Библията 
в своя участък. Той 
бил грешник и чрез 
четене на Божието 
Слово, което силно 
го заинтригувало, 
се срещнал със своя 
Спасител. Когато се 
върнал в града, из-
пратил тази Библия 
на адреса й, а за себе 
си купил друга.

Духовна светлина

“...Ездра бе утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го 
изпълнява, и да учи в Израил на повеления и наредби”. (Ездра 7:10)
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Народно 
или Божие 
творчество?

Каквото съществува, вече е било и каквото ще бъде, е 
било преди – казва проповедникът 

в книгата Еклисиаст

Когато четях за пър-
ви път Библията, ми 
направи впечатление 
колко много послови-
ци и поговорки има в 
нея. Някои от тях бяха 
дословно предадени, 
други – казани с други 
сходни думи. Ясно е кой 
от Кого е взаимствал.
Обикновено послоиците 
и поговорките са част от 
народното творчество. 
Поне така ги наричат – 
творчество на народа. 
Други ги определят 
като народна мъдрост, 
трети като мъдростта на 
вековете. Но всъщност 
това си е мъдростта на 
Божието Слово. Защо-
то всяка мъдрост от 
Бога е дадена, а и про-
поведникът в книгата 
Еклисиаст много точно 
се изразява: “Каквото 
съществува, вече е било 
и каквото ще бъде, е 
било преди”(Екл.3:15). 
Или пък “няма нищо 
ново под слънцето. Има 
ли нещо, за което може 
да се каже: Виж, това е 
ново? То вече е стана-
ло през вековете, кои-
то са били преди нас” 
(Екл.1:9-10).

Следващите редове 
нямат претенции нито 
за научност, нито за из-
черпателност. Все пак 
вярвам, че ще ги про-
четете с удоволствие. 
Искам всеки да се убеди 
колко много “народна-
та мъдрост” прилича 
на Божията мъдрост, на 
онази извечна Мъдрост, 
пред Която всяко коля-

но трябва да се прекло-
ни. В началото е цити-
рана пословицата или 
поговорката, а след това 
е цитатът от Библията.

• “Промуши се през 
иглени уши” – “По лес-
но е камила да мине 
през иглени уши, откол-
кото богаташ да влезе в 
Божието царство” (Ма-
тей19:24).

• “Вълк в овча кожа” – 
“Пазете се от лъжливи-
те пророци, които идват 
при вас с овчи дрехи, а 
отвътре са вълци граби-
тели” (Матей 7:15).

• “Който нож вади, 
от нож умира” – “Тога-
ва Исус му каза: Върни 
меча си на мястото му; 
защото всички, които 
се залавят за меч, от 
меч ще загинат” (Матей 
26:52).

• “Човек без родина е 
като славей без гради-
на” – “Каквото е птица, 
която напуска гнездо-
то си, такова е човек, 
който напусне дома си” 
(Притчи 27:8).

• “Пази го/я като зе-
ницата на окото си” – 
“Пази заповедите ми и 
ще живееш, и поуката 
като зеницата на окото 

си” (Притчи 7:2).

• “Каквото повикало, 
такова се обадило” – “С 
каквато мярка мерите, 
ще ви се отмери” (Марк 
4:24).

• “Няма пророк, кой-
то да е признат в роди-
ната си” – “А Исус им 
каза: Никой пророк не е 
без почит, освен в своя-
та родина, и между сво-
ите сродници, и в своя 
си дом”(Марк 6:4).

• “Който е копал ло-
зето, той ще яде грозде-
то” – “Кой насажда лозе 
и не яде плода му?”(1 
Коринтяни 9:7).

• “Човешкото око 
насита няма” – “Както 
шеол и погибелта не се 
насищат; така и човеш-
ките очи не се насищат” 
(Притчи 27:20).

• “По-добре сух хляб 
с мир, а не много ястия 
със зехир” – “По-добре 
сух залък и с него мир, 
отколкото къща, пълна 
с пиршества и с тях раз-
дор” (Притчи 17:1).

• “Двойно дава, кой-
то навреме дава” – “Не 
казвай на ближния 
си: Ела после. Ще ти 
дам утре, когато имаш 

сега това, което му се 
иска”(Притчи 3:28).

• “Ум се с пари не ку-
пува, а най-много пари 
струва” – “Приемете 
поуката ми, а не сребро, 
по-добре знание, неже-
ли отбрано злато, защо-
то мъдростта е по-добра 
от скъпоценни камъни и 
нищо, което може да се 
пожелае, не се сравнява 
с нея” (Притчи 8:10-11).

• “Гдето старо не се 
почита, там за добро не-
дей пита” – “Послушай-
те, синове мои, бащина 
поука и внимавайте да 
се научите на разум” 
(Притчи 4:1).

• “Виното не седи в 
главата като в бъчвата” 
– “Но и тези се олюля-
ват от виното и объркват 
пътя си” (Исая 28:7).

• “Честта на жената е 
достойнство на мъжа” – 
“Мъжът й е познат при 
портите, когато седи 
между местните старей-
шини” (Притчи 31:23).

• “Който има зла 
жена, не му трябва пъ-
къл” – По-добре е да 
живееш в ъгъл на по-
крива, отколкото в ши-
рока къща със свадлива 
жена” (Притчи 25:24).
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“Тревата съхне, цветът вехне, но словото 
на нашия Бог ще остане довека”. 

(Исая 40:8)

Библията и изобразителното изкуство

Грюневалд                           “Разпятие”

Притчите на Исус Христос:

“Аз съм истинска-
та лоза и Отец Ми е 
земеделецът. Всяка 
пръчка в Мене, която 
не дава плод, Той я 
отрязва; и всяка, коя-
то дава плод, очиства 
я, за да дава повече 
плод. Вие сте вече 
чисти чрез учение-
то, което ви говорих. 
Пребъдвайте в Мене, 
и Аз във вас. Както 
пръчката не може да 
даде плод от само 
себе си, ако не оста-
не на лозата, така и 
вие не можете, ако 
не пребъдете в Мене. 
Аз съм лозата, вие 
сте пръчките; който 
пребъдва в Мене, и 

Аз в него, той дава 
много плод; защото, 
отделени от Мене, 
не можете да стори-
те нищо. Ако някой 
не пребъде в Мене, 
той бива изхвърлен 
навън като пръчка и 
изсъхва; и събират ги, 
та ги хвърлят в огъ-
ня, и те изгарят. Ако 
пребъдете в Мене и 
думите Ми пребъд-
ват във вас, искайте 
каквото и да желаете, 
и ще ви бъде. В това 
се прослявя Отец Ми 
да давате много плод; 
и така ще бъдете Мои 
ученици.”

(Йоан 15:1-8)

Какво казва Библията за:

“А вярата е даване 
на твърда увереност 
в неща, за които се 
надяваме, убеденост 
в неща, които не се 
виждат”. 

(Евреи 11:1)

“А Исус в отговор 
им каза: Имайте вяра 
в Бога. Истина ви каз-
вам: Който рече на тая 
планина: вдигни се и 
хвърли се в морето, и 
не се усъмни в сърце-
то си, но повярва, че 
онова, което казва, се 
сбъдва, то ще стане”. 

(Марк 11:22-23)

“И Неговата запо-
вед е това: да вярваме 

в името на Сина Му, 
и да любим един дру-
гиго, както ни е запо-
вядал”. 

(1 Йоан 3:23)

“Проповядвах и на 
юдеи, и на гърци по-
каяние спрямо Бога 
и вяра спрямо нашия 
Господ Исус Хрис-
тос”. 

(Деяния на апосто-
лите 20:21)

“Времето се изпъл-
ни и Божието царство 
наближи; покайте се 
и вярвайте в благове-
стието”.

 (Марк 1:15)

Джордж дьо Латур “Мария Магдалина”

Рембранд “Портрет на майката на ху-
дожника с Библия”
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• “Който дава милос-
тиня, не обеднява” – 
“Който показва милост 
към сиромаха, дава на-
заем на Господа” (Прит-
чи 19:17).

• “На лъжата кра-
ката са къси” – Но 
устата на онези, кои-
то говорят лъжи, ще 
се затворят”(Псалом 
63:11).

• “Хвърли добро зад 
гърба си, ще го намериш 
пред себе си” – “Хвър-
ли хляба си по водата, 
защото след много дни 
ще го намериш” (Екли-
сиаст 11:1).

• Където въжето е 
тънко, там се къса” – “И 
ако един може да бъде 
надвит, двама ще усто-
ят; и тройното въже не 
се къса скоро” (Еклиси-
аст 4:12).

• “С майка до време, 
а с мъж – довека” – “За-
това ще остави човек 
баща си и майка си и ще 
се привърже към жена 
си, и те ще бъдат една 
плът” (Битие 2:24).

• “Сам свидетел не е 
свидетел” – “От уста-
та на двама или трима 
свидетели трябва да се 
потвърди всяко дело” (2 
Коринтяни 13:1).

• “След всяко паде-
ние има подем” – “Кога-
то те унижат, тогава ще 
речеш: Има въздигане!” 

(Йов 22:29).

• “Човек се познава в 
изпитанията” – “Блажен 
онзи човек, който из-
държа изпитание”(Яков 
1:12).

• “Общото нещастие 
е половин нещастие” 
– “Радвайте се с онези, 
които се радват, плачете 
с онези, които плачат” 
(Римляни 12:15).

• “Добро, което е на-
правено тайно, се от-
плаща явно” – “А кога-
то правиш милостиня, 
нека лявата ти ръка не 
знае какво прави дяс-
ната, за да става твоята 
милостиня в тайно; и 
твоят Отец, Който виж-
да в тайно, ще ти възда-
де наяве” (Матей 6:3-4).

• “Който не работи, 
не трябва да яде” – “Ако 
някой не иска да рабо-
ти, не бива и да яде”(2 
Солунци 3:10).

• “Чистата съвест не 
се бои от обвинения” 
– “За чистите всичко е 
чисто, а за осквернени-
те и невярващите нищо 
няма чисто” (Тит 1:15).

• “Слънцето не изгря-
ва за едного” – “Защото 
Той прави слънцето Си 
да изгрява над злите 
и над добрите и дава 
дъжд на праведните и 
на неправедните” (Ма-
тей 5:45).

• “Вижда сламката в 
окото на другите, а не 
вижда гредата в своето” 
– “И защо гледаш съ-
чицата в окото на брат 
си, а не усещаш гредата 
в твоето око?” (Матей 
7:3).

• “Юздата на езика 
е главата” – “Който не 
греши в говорене, той 
е съвършен мъж, спосо-
бен да обуздае и цялото 
си тяло”(Яков 3:2).

• “И за пари не може 
да се купи живот” – 
“Понеже каква полза 
за човека, като спечели 
целия свят, а изгуби жи-
вота си”(Марк 8:36).

• “Една лъжа разваля 
хиляди истини” – “Мал-
ко квас заквасва всичко-
то тесто”(Галатяни 5:9).

• “Не сядай на пър-
вите редове, за да не те 
преместят на последни-
те” – “Когато те покани 
някой на сватба, не ся-
дай на първия стол, да 
не би да е бил поканен 
някой по-почетен от 
тебе, и да дойде този, 
който е поканил и тебе и 
него, и ти рече: Отстъпи 
това място на този чо-
век; и тогава ще почнеш 
със срам да заемаш по-
следното място”(Лука 
14:8-9).

• “Запалва факел, за 
да намери игла” – “Коя 

жена, ако има десет дра-
хми, и изгуби една дра-
хма, не запаля светило, 
не помита къщата и не 
търси грижливо, докато 
я намери?”(Лука 15:8).

• “Най-красивата 
дреха е скромността” – 
“Облечете смирението; 
защото Бог се противи 
на горделивите, а на 
смирените дава благо-
дат (1 Петрово 5:5).

• “Наставлението е 
горчиво, плодът сла-
дък” – “Никое наказа-
ние не изглежда навре-
мето да е за радост, а за 
скръб; но после принася 
правда като мирен плод 
за тези, които са се обу-
чавали чрез него”(Евреи 
12:11).

• “Високата лампа да-
лече свети” – “И когато 
запалят светило, не го 
слагат под шиника, но 
на светилника, и то све-
ти на  всички, които са 
вкъщи”(Матей 5:15).

• “Думите извират от 
сърцето му” – “Защото 
от онова, което препъл-
ва сърцето му, говорят 
неговите уста” (Лука 
6:45).

• “Криво дърво не 
се изправя” – “Кри-
вото не може да се 
изправи”(Еклисиаст 
1:15).

Петър РАШКОВ
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“Казвам ви, че също така ще има повече 
радост на небето за един грешник, който се 
кае, отколкото за деветдесет и девет праве-

дници, които нямат нужда от покаяние”. 

(Лука 15:7)

Библията и изобразителното изкуство

Свидетелство

Висшето ми образова-
ние е със специалност 
“Българска филология”. 
Казвам това не за да се 
хваля, а само да подси-
ля факта, че винаги съм 
обичал и ценял книгите. 
В домашната ни биб-
лиотека сигурно има 
близо 2 хиляди тома ли-
тература. И сигурно по-
ловината от тези книги 
вече съм прочел. Оста-
налата половина смятах 
да прочета по-късно…

Смятах… До преди 
около седем години, ко-
гато за първи път проче-
тох Библията. Отначало 
разбирах съвсем малко 
неща от тази Книга на 
книгите, но въпреки 
това се наслаждавах на 
написаното в нея, про-
дължавах да я чета и 
от този момент нататък 
вече не я оставих. И не 
искам никога да я ос-
тавя. Прочетох я втори 
път, трети път и Бог ми 
откриваше и все още 
ми открива нови и нови 
неща.

Така продължих да я 
чета и просто забравих 
за другите книги в на-
шата библиотека, вече 
дори и не се сещам за 
тях. Разгръщам ги само 

определени хора. Из-
ключвам книгите, които 
са вдъхновени от Бога и 
са написани по Божие 
водителство. Остана-
лите са нещо преход-
но, или както е казал 
мъдрият проповедник в 
книгата Еклисиаст: “Су-
ета на суетите, всичко е 
суета”. И това се отнася 
не само за книгите, но и 
за музиката, за картини-
те, за филмите, за всяко 
едно изкуство, изобщо 
за всичко, което става 
под Слънцето.

В началото и аз не 
приемах на 100 процен-
та твърденията на ня-
кои, които казват, че са 
прочели повече от сто 
пъти Библията и всеки 
път, когато започват да 
я четат, отново я пре-
откриват. Но сега вече 
дълбоко вярвам, че това 
е истина. Защото Библи-
ята е Божието Слово. А 
Словото е живот. То ни 
спасява. То ни насърча-
ва. То ни изобличава. 
То ни променя към до-
бро. То е вечно.

Всичко останало е 
преходно. А Божието 
Слово е вечно.

Симон ИВАНОВ

при необходимост, най-
вече справочната лите-
ратура, енциклопедиите 
и речниците. Твърде ве-
роятно е някои от чита-
телите да си помислят, 
че тези думи са лице-
мерие от моя страна, че 
не съм искрен, че пиша 
това само заради темата 
на този брой на вестни-
ка. Но съм абсолютно 
убеден, че мнозината 
ще ме разберат и ще ми 
повярват. Не съм един-
ственият, милиони по 
света са като мен, кои-

то колкото повече четат 
Библията – това златно 
съкровище – толкова 
повече искат да дълбаят 
и да откриват нови скъ-
поценности в нея.

Не искам да стигам до 
крайности и да отричам 
цялата светска лите-
ратура, това е отделна 
тема. Защото голяма 
част от другите книги 
също изиграват своята 
роля. Но вярвам, че това 
е само за определено 
време. Само за опреде-
лени случаи. И само за 

Рембранд  “Завръщането на блудния син”

Очите на бащата, детайл от 
“Завръщането на блудния син”

“Благовещение”
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“Защото не се срамувам от благовестието 
Христово; понеже е Божия сила за спасение 

на всеки, който вярва”. 

(Римляни 1:16)

Библията е единстве-
ната книга, която е пи-
сана на три езика.

На староеврейски.  
Това е езикът на изра-
илтяните и всъщност 
на целия Стар Завет. В 
4 Царе 18:26-28 и в Нее-
мия 13:24 той е опреде-
лян като “юдейски”, а в 
Исая 19:18 – като “хана-
ански”.

Староеврейският е 
образен език, където 
миналото не просто се 
описва, а се обрисува 
словесно. Представя се 
не само пейзаж, а дви-
жеща се картина. Съ-
битията изникват пред 
нас в своето развитие. 
(Обърнете внимание 
на честата употреба на 
“виж”, евреизъм, заим-
стван и в Новия Завет). 
Такива често употре-
бявани староеврейски 
изрази като “той стана 
и излезе”, “той отвори 
уста и заговори”, “той 
вдигна очи и видя”, “той 
надигна глас и заплака” 
дават представа за об-
разната мощ на езика.

На арамейски. Това 
е най-употребяваният в 
Близкия Изток език  до 
времето на Александър 
Велики. На арамей-
ски са Даниил 2-7 гл. и 
почти всички стихове 
в Ездра 4-7 гл., както 

и отделни новозаветни 
стихове, най-вече викът 
на Исус върху кръста: 
“Или, Или, лама сава-
хтани?” т.е. “Боже Мой, 
Боже Мой, защо си Ме 
оставил?”

От езиковедска глед-
на точка арамейският 
е много близък до ста-
роеврейския и сходен 
с него като строеж. В 
Библията стиховете на 
арамейски са написани 
със същото писмо, как-
то на староеврейски. За 
разлика от него обаче 
арамейският е по-богат 
като речник и съдържа 
много заемки и голямо 
многообразие на съюзи. 
В него се наблюдава и 
сложна глаголна сис-
тема, развита чрез упо-
требата на причастия и 
местоимения или на раз-

лични форми на глагола 
“съм”. Макар и не така 
поетичен и благозвучен 
като староеврейския, 
арамейският е по-богат 
на изразни средства.

От всички позна-
ти езици арамейският 
може би се е употребя-
вал най-дълго. На него 
са говорили по време 
на библейските патри-
арси, той се използва и 
досега. От арамейския и 
от близкия до него ста-
росирийски на различ-
ни места и в различни 
времена са произлезли 
множество говори. Той 
се отличава с простота, 
яснота и точност и може 
да бъде лесно пригоден 
към различните потреб-
ности на всекидневния 
живот. Приложим е и 
за учени, и за техните 

ученици, за законотвор-
ци и за търговци. Някои 
го описват като семит-
ското съответствие на 
днешния английски.

На гръцки. Това е 
езикът, обхващащ почти 
целия Нов Завет. Това е 
и международният език 
от Христово време, как-
то английският днес.

Гръцката писменост е 
създадена въз основа на 
финикийската, така че 
да отговаря на фонети-
ката на гръцкия език и 
на посоката на писане. 
Първоначално гърците 
пишат отдясно наляво 
както в западносемит-
ските езици, после един 
ред отдясно наляво и 
един отляво надясно, а 
накрая само отляво на-
дясно.

Благодарение на заво-
еванията на Александър 
Велики гръцката кул-
тура и език получават 
голямо разпростране-
ние. Местните говори 
като цяло са изместе-
ни от “елинския” или 
“разговорния” гръцки, 
обогатил значително 
изразността на “атин-
ския”, така че той да 
стане по-космополитен. 
С по-простата си грама-
тика той е по-пригоден 
за световната култура. 
Новият език – отраже-
ние на всекидневната, 

разговорна реч, се на-
лага като език на търго-
вията и дипломацията. 
В прехода от класиче-
ската към разговорната 
форма гръцкият губи 
до голяма степен своя-
та изисканост и тънка 
нюансираност. Въпре-
ки това запазва отличи-
телните си черти: сила, 
красота, яснота и логич-
на риторична мощ.

Показателно е, че 
апостол Павел пише 
Посланието си към 
християните в Рим не 
на латински, а на гръц-
ки. Освен на официално 
равнище Римската им-
перия от онова време е 
подчинена на гръцката 
култура.

Като речников състав 
новозаветният гръцки е 
богат и достатъчен да 
изрази всякакви смис-
лови оттенъци. Така на-
пример в Новия Завет се 
употребяват две различ-
ни думи за “любов” (за 
два различни вида лю-
бов), две думи за “друг” 
(“друг” от същия вид и 
“друг” от различен вид), 
няколко думи за различ-
ните видове познание. 
Показателно е също, че 
някои думи са пропус-
нати, например “ерос” 
(трети вид любов), как-
то и други, използвани 
често в елинската кул-
тура от онова време.

В книгата Второзако-
ние от Библията преди 
да влязат в обещаната 
земя Ханаан Мойсей 
напомня на израиляни-
те всичко, което Бог е 
направил за тях, както и 
законите, които трябва 
да продължат да след-
ват. Една от основните 
теми в книгата е любо-
вта на Бог към Неговия 
народ. Тази любов изви-
ра от всяка страница.

Благословения е обе-
щал Бог за всеки, който 
внимава и изпълнява 
Неговите заповеди. Но 
в книгата има и едни 
други заповеди, от кои-
то човек се просълзява, 
когато ги чете – заради 
голямата любов и за-
ради нестандартното и 
неочаквано послание 
в тях. Когато излизаш 
да воюваш например, 
очакваш да разбереш 
как трябва да се биеш 
срещу неприятелите си, 
какво трябва да напра-
виш в такава ситуация. 
Да, Бог казва всичко 
това. Но вижте и какво 
друго казва: 

“И военачалниците 

нека говорят на народа, 
като рекат: Кой е по-
строил нова къща и не 
я е посветил? Нека си 
иде и се върне у дома 

си, да не би да умре в 
боя и друг да я посве-
ти. И кой е насадил лозе 
и не е ял от плода му? 
Нека си иде и се върне 

у дома си, да не би да 
умре в боя и друг да 
яде плода му. И кой се 
е сгодил за жена и не я 
е взел? Нека си иде и се 

върне у дома си, да не 
би да умре в боя и друг 
да я вземе. Ако някой се 
е оженил наскоро, да не 
отива на война и с нищо 
да не се натоварва; нека 
бъде свободен у дома 
си една година и нека 
весели жената, която си 
е взел.” (Второзаконие 
20:5-7; 24:5).

Кой друг има такава 
любов освен Бог? “Ни-
как няма да те оставя 
и никак няма да те 
забравя”, казва Той в 
Евреи 13:5, а и на много 
други места в Библията.

Кой друг има така-
ва любов освен Бог? 
“Може ли жена да за-
брави сучещото си 
дете и да не се смили 
над чадото на утроба-
та си? Обаче дори и да 
го забрави, Аз няма да 
те забравя!”, казва Той 
в Исая 49:15.

Кой друг има такава 
любов освен Бог? Зато-
ва и “Ние любим Него, 
защото Бог първо въз-
люби нас.” (1 Йоан 
4:19).
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Притчите 
на Исус
Христос

“И тъй, всеки, 
който чуе тези 
Мои думи и ги из-
пълнява, ще се оп-
риличи на разумен 
човек, който е по-
строил къщата си 
на канара; и заваля 
дъжд, придойдоха 
реките, духнаха 
ветровете и устре-
миха се върху тази 
къща; но тя не 
падна, защото бе 
основана на кана-
ра. И всеки, който 
чуе тези Мои думи 
и не ги изпълнява, 
ще се оприличи на 
неразумен човек, 
който е построил 
къщата си на пя-
сък; и заваля дъжд, 
придойдоха реките 
и духнаха ветрове-
те и устремиха се 
върху тази къща; и 
тя падна, и падане-
то й бе голямо.”

(Матей 7:24-27)

Какво казва
Библията за:

“И не се опивайте 
с вино, следствие-
то от което е раз-
врат…”. 

(Ефесяни 5:18)

“Горко на онези, 
които подраняват 
сутрин, за да тър-
сят спиртно питие, 
които продължават 
до вечер, докато ги 
разпали виното!” .

(Исая 5:11)

“Виното е при-
смивач, а спиртното 
питие – крамолник; 
и който се увлича 
по тях, не е благо-
разумен”. 

(Притчи 20:1).

“Не гледай ви-
ното, че е червено, 
че показва цвета си 
в чашата, че се по-
глъща гладко, за-
щото после то хапе 
като змия и жили 
като ехидна” .

(Притчи 23:31-32)
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“Понеже сам Господ ще слезе от небето с 
повелителен вик, при глас на архангел и при 

Божия тръба; и първо ще възкръснат мъртвите 
в Христа; после ние, които сме останали живи, 

ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да по-
срещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем 

винаги с Господа”.
(1 Солунци 4:16-17)

Чудесата в Библията

“И Гидеон каза на 
Бога: Ако искаш да 
освободиш Израил с 
моята ръка, както си 
казал, ето, аз ще сло-
жа руно вълна на гум-
ното; ако падне роса 
само на руното, а ця-
лата земя остане суха, 
тогава ще позная, че 
ще освободиш Израил 
с моята ръка, както си 
казал. Така и се слу-
чи; защото, като ста-
на рано на сутринта, 
той изстиска руното 
и роса потече от ру-
ното – колкото леген 

вода. И Гидеон рече 
на Бога: Да не плам-
не гневът Ти против 
мене, ако продумам 
само този път; ако оп-
итам само този път с 
руното: сега нека ос-
тане сухо само руно-
то, а по цялата земя 
нека падне роса.

И Бог стори така 
през онази нощ: само 
руното остана сухо, а 
по цялата земя падна 
роса.”

(Съдии 6:36-40)

Какво казва Библията за:

“А за онзи ден или 
час никой не знае, 
нито ангелите на не-
бето, нито Синът, а 
само Отец” 

(Марк 13:32)

“А това да знаеш, че 
в последните дни ще 
настанат усилни вре-
мена. Защото човеци-
те ще бъдат себелю-
биви, сребролюбиви, 
надменни, горделиви, 
хулители, непокорни 
на родителите, небла-
годарни, нечестиви, 
безсърдечни, непри-
мирими, клеветници, 
невъздържани, сви-

репи, неприятели на 
доброто, предатели, 
буйни, надути, пове-
че сластолюбиви, а не 
боголюбиви, имащи 
наглед благочестие, 
но отричащи силата 
му” 

(2 Тимотей 3:1-5)

“И понеже ще се ум-
ножи беззаконието, 
любовта на мнозин-
ството ще охладнее” 
(Матей 24:12).

“Господният ден ще 
дойде като крадец но-
щем”. 

(1 Солунци 5:2)

Вярна ли е Библията?

Библията заявява, 
Христос също потвърди 
и християните вярват, 
че Мойсей е написал 
първите пет книги на 
Стария Завет или Пето-
книжието. Рушителната 
критика на невярващи-
те оспорваше Мойсей 
да ги е писал, тъй като 
писмеността не била 
още открита в негово 
време. С това те иска-
ха да кажат, че Христос 
сигурно не знаел какво 
говори. Всъщност из-
лезе, че те, критиците, 
не знаеха какво говорят 
– днес в музеите вижда-
ме писмени паметници 
още преди времето на 
Мойсей.

Библията говори за 
хититите. Невярващите 
пак казаха, че хититите 
никога не са съществу-
вали. Днес имаме въз-
можност да учим езика 
на хититите в някои от 
големите университети. 
Библията е права, кри-
тиците са погрешни.

Невярващите каза-
ха, че Квириний не е 
бил управител над Си-
рия, когато Христос се 
роди, и следователно 
евангелистът Лука имал 
грешка. Но излезе, че 
критиците имат греш-
ка. Невярващите каза-
ха също, че не е имало 
римско преброяване на 
жителите, което накара 
Йосиф и Мария да оти-
дат във Витлеем. Още 
един път критиците до-
казаха неистинността на 

своите доказателства.
Невярващите са ка-

зали още много дру-
ги неща. Утре те ще 
измислят някое ново 
доказателство против 
Библията. Може би ние 
не ще можем да им от-
говорим. Но ние знаем, 
че твърдението им е 
било винаги погрешно 
и че тяхната погрешна 
критика няма изглед да 
стане потвърдена наука. 
Исус заяви, че Словото 
Божие няма да остане 
неизпълнено.

Доскоро науката твър-
деше, че без слънцето не 
може да има светлина и 
следователно библей-
ското твърдение в Битие 
1  за съществуването на 
светлината преди сът-
ворението на слънцето 
и луната е невярно. Но 
напоследък и науката е 
открила, че светлината 
може да съществува без 
слънцето. Още едно не-
погрешимо твърдение 
на Словото Божие.

Бог създаде първо 
светлината, която раз-

пръсна тъмнината, за-
обикаляща хаотичната 
земя (Битие 1:1, 2) и след 
това, малко по-късно, 
Той създаде светлинни 
тела – слънцето, луна-
та и звездите – да дават 
допълнително светлина 
и да я съсредоточават 
върху земята (Битие 
1:14-17).

“Ето, и самата луна 
не е светла” (Йов 25:5). 
С тези думи Бог заяви, 
че луната не е светлин-
но тяло като слънцето. 
Когато астрономите от-
криха, че луната няма 
собствена светлина, а 
отразява светлината на 
слънцето, те само по-
твърдиха чрез науката 
това, което Бог бе зая-
вил преди 3000 години.

Преди няколко годи-
ни професор Бернард 
от Йоркската обсерва-
тория откри с помощта 
на нови още по-силни 
телескопи, че небето 
на север има грамадно 
пространство без звез-
ди – буквално “празно 
пространство”. В кни-

гата Йов, най-старата 
книга в Библията, Бог е 
заявил преди повече от 
3000 години за същест-
вуването на това мо-
дерно научно откритие: 
“Простира севера над 
празния простор” (Йов 
26:7). Науката потвърж-
дава твърдението на 
Библията, че звездите 
са безброй много (Би-
тие 15:5), както и факта, 
че на север в небесното 
пространство има праз-
нота без нито една звез-
да.

Библията е потвър-
дила още много неща, 
които учените се мъчат 
дълго време да открият, 
или пък скептиците да 
отрекат. Спомнете си 
само споровете дали зе-
мята е кръгла или не и 
колко изгоряха на кла-
да заради този факт. А 
много преди тези споро-
ве в книгата на пророк 
Исая е записано: “Той 
седи над кръга на земя-
та и жителите й са като 
скакалци. Той простира 
небето като завеса и го 
разпъва като шатър за 
живеене.” (Исая 40:22)

Невярващите са ка-
зали още доста грешни 
неща, които Библията е 
оборила. Непогрешими-
те твърдения на Божие-
то Слово винаги ще сто-
ят над неверните думи.

Невярващите казват 
също, че Господ няма-
ло да дойде втори път 
на земята. Но въпреки 
това Библията твърди, 
че  Той ще дойде. 

Неизмеримо е бла-
готворното влияние 
на Библията върху 
всички сфери на чо-
вешкото битие и об-
ществен живот: ли-
тература, изкуство, 
култура, история, 
социално дело, раз-
лични клонове на 
науката. Леонардо 
да Винчи, Микелан-
джело, Рафаело, Бах, 
Моцарт, Бетовен, 
Рембранд, Пастьор, 
Емерсон, И.П.Павлов, 
Гьоте, Кант, Мартин 
Лутер, Макс Планк, 
Лайбниц, Лавоазие, 
Фламарион, Досто-
евски и хиляди дру-
ги представители на 
човечеството чрез 
творчеството си да-
доха достоен израз на 
обичта си към Книга-
та на Бога. Просвети-
телската дейност на 
светите братя Кирил 
и Методий също има 
за основа Библията.

Библията е най-пре-
следваната и съще-
временно най-обича-
ната книга на света. 
Историята познава не 

гата на книгите из-
върши революционен 
преврат в социалната 
и политическата сфе-
ра на живота на чове-
чеството – нещо, кое-
то никоя друга книга 
не е могла да стори. 
Два са съдбовните мо-
менти в историята на 
България, когато на-
шият народ е спасен 
от асимилация. Най-
напред преводът на 
Евангелието от свети-
те братя Кирил и Ме-
тодий през ІХ век на 
старобългарски език 
спира елинизирането 
на българския народ. 
Повторното спасява-
не на нашето народно 
съзнание започва с 
времето на духовника 
Паисий Хилендарски 
и продължава с печа-
тането на Библията на 
новобългарски език 
(1871 г.), преведена 
от П.Р.Славейков. Не 
е случайно, че само 
няколко години по-
късно обновеното на-
ционално съзнание на 
българина доведе и до 
неговата политическа 
независимост.

малко масови унищо-
жения на Библията, 
както и забрана за 
нейното разпростра-
нение. От друга стра-
на, хиляди са онези, 
които от любов към 
Божието Слово са 
отивали на кладата, с 
песен са умирали на 
арената, с достойн-
ство са се държали 
пред “народни” съ-
дилища, отдавали са 
живота си всред диви-
те племена на Афри-
ка и Южна Америка, 
търпели са лишения 
и гонения. Според 
Световния християн-
ски библейски център 
само през 2001 годи-
на християнството е 
дало 167 000  мъче-
ници на вярата. Едва 
ли някой би дал най-
скъпото си за нещо, 
ако не го обича, ако 
не вярва в него, ако 
не е убеден, че то е 
истина.

Всепризнато е уни-
калното влияние на 
Библията в моралната 
област върху отдел-
ната личност и цели 

народи. Един въз-
растен баща подарил 
Библия на сина си със 
следното посвещение: 
“Синко, или тази 
Книга ще те държи 
далеко от греха, или 
грехът ще те държи 
далеч от нея”. 

В Библията се про-
кламира доброто и 
се ненавижда злото. 
Ако бяха се спазвали 
десетте Божи запо-
веди, то не би имало 
затвори, страх, изне-
вяра, ще цари хармо-
ния между поколени-
ята. Гьоте ни завеща 
следната мисъл: “Ме-
рилото за живота и 
силата на един народ 
ще бъде винаги него-
вото отношение към 
Библията… Тя съдър-
жа учение за висша 
нравственост, култи-
вира нравствено въз-
питание. И днес си 
остава ненадминато 
библейското златно 
правило: “Както иска-
те да постъпват с вас 
човеците, тъй и вие 
постъпвайте с тях”.

Посланието на Кни-

Библията и изобразителното изкуство

Библията е най-обичаната и най-преследваната книга

Микеланджело                  “Мадона Пити”
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Приносът на библейското дело за българското Възраждане и борбите за освобождение

Бедрос Алтунян

Библейското дело в 
България започва с ве-
ликото дело на светите 
братя Кирил и Мето-
дий. Те съставиха сла-
вянската азбука, за да 
преведат Библията и да 
направят Божието Сло-
во достъпно за славян-
ските народи. Първите 
думи, които те написа-
ха с новата писменост, 
бяха началните стихове 
на Евангелието от Йоан: 
“В началото бе Сло-
вото; и Словото беше 
у Бога; и Словото бе 
Бог” (Йоан 1:1).

Много е интересна 
съдбата на този биб-
лейски превод през ве-
ковете в историята на 
различните славянски 
народи. В Словакия те 
са почитани като апос-
толи, защото са донесли 
християнството там. 
Техните ученици доне-
соха писмеността в Бъл-
гария и основаха школа 
за християнска книжни-
на. Така започна злат-
ният век на Симеон.

За голямо съжаление, 
не всички периоди от 
българската история са 
така успешни. В нача-
лото на ХІХ век Бълга-
рия е под многовековно 
турско робство. Най-
лошото е, че в църква-
та се служи на гръцки 
език. Той е неразбираем 
и неприемлив за наро-
да. Тези два фактора са 
причина за изоставането 
в културното и духовно 
развитие на българския 
народ. България се оказ-
ва под двойно робство – 
политическо и духовно.

Средата на ХІХ век се 
характеризира с мощно 
движение за самостоя-
телна българска църква. 
Има жажда за Божието 

Слово. Но говоримият 
език е отишъл много 
далеч от църковносла-
вянския език. Народът 
иска да има Божието 
Слово на разбираем 
език. Инициативата за 
нов български превод 
на Библията идва от 
Британското и чуждес-
транно библейско дру-
жество. То си поставя 
за цел да преведе Биб-
лията за християнските 
народи в Отоманската 
империя. Опит за пре-
вод на новобългарски 
език е направен през 
1823 г. от архимандрит 
Теодосий Бистрицки. 
Издадено е само Еван-
гелието от Матей. Този 
превод не е бил приет и 
е унищожен. През 1928 
г. се появява превод на 
четирите евангелия от 
Петър Сапунов.

Първият успешен пре-
вод на целия Нов Завет 
на новобългарски език е 
извършен от йеромонах 
Неофит Рилски, отно-
во по поръчение и със 
средства на Британско-
то и чуждестранно биб-
лейско дружество, чрез 
мисионера Бенджамин 
Баркър. Този Нов Завет 
е отпечатан в Смирна 
през 1840 г. с църков-
нославянски букви в пе-
чатницата на Минасян. 
Новият Завет е приет 
изключително радуш-
но.

През 1856 г. в Бъл-
гария са вече амери-
канските мисионери 
на Конгрешанската и 
Методистката църк-
ви. В своята духовна и 
просветителска мисия 
те осезаемо чувстват 
нужда от нов превод на 
Библията на говоримия 
език. Те обединяват уси-
лията си и така започва 
работа за издаване на 
съвременен превод на 
Библията. В това забе-
лежително дело на бъл-
гарското Възраждане 
дават своя принос д-р 
Алберт Лонг, опитни-
ят лингвист д-р Илаяс 
Ригс – участвал вече в 
превода на Новия Завет 
на новотурски и ново-
арменски език в Цари-
град, бележитият наш 
публицист и книжовник 
Константин Фотинов, 

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас 
нека се кръсти в името Исус Христово за опро-

щение на греховете ви; и ще приемете този дар, 
Святия Дух. Защото на вас е обещанието и на 

чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, 
нашият Бог ще призове при Себе Си”. 

(Деяния на апостолите 27:38-39)

но през 1858 г. той по-
чива внезапно, възрож-
денските книжовници 
Петко Рачов Славейков 
и Христодул Костович 
Сечанов или Сечан-Ни-
колов.

През това време се 
води борба между два-
та основни диалекта в 
българския език – из-
точно-централния и ма-
кедонския. Като опитен 
лингвист д-р Ригс, след 
като предприема пъту-
ване из цялата страна 
и преценява обсега на 
действие на двата диа-
лекта и възможностите 
им за развитие, той се 
насочва към източното 

– търновското наречие. 
Днес, след 150 години, 
можем да оценим пра-
вилността на неговия 
избор. Като пробно из-
дание д-р Лонг отпечат-
ва в Америка едно пара-
лелно издание на Новия 
Завет. От лявата страна 
е църковнославянският 
текст, от дясната страна 
– на български език.

М н о г о г о д и ш н и т е 
усилия на четиримата 
се увенчават с успех и 
през 1871 г. в Цариград 
излиза от печат т.нар. 
Протестантска Библия 
или Славейковата Биб-
лия. Тя е отпечатана в 
печатницата на Бояджи-

ян. Тази важна книжов-
на творба на Възраж-
дането слага край на 
езиковите безредици и 
определя развитието на 
книжовния български 
език. Стоян Михайлов-
ски я нарича “единстве-
ната грамотна книга 
на български език”. 
Изключително достойн-
ство на този превод е, 
че езиково е ориентиран 
към бъдещето. Прекъс-
нати са всички опити да 
се запазят думи и форми 
от църковнославянски 
език – вероятно голямо 
изкушение за превода-
чите.

Днес, след 150 години, 

този превод на Библията 
е използваем, за разлика 
от всяка друга книга от 
това време. Народният 
поет Иван Вазов каз-
ва: “Цариградската 
Библия реши езико-
вия спор в България 
и утвърди българския 
книжовен език”. Нес-
лучайно един от пър-
вите актове на първото 
Велико народно събра-
ние в Търново е позд-
равителният адрес към 
д-р Алберт Лонг за из-
ключителните му заслу-
ги за българския народ. 
В Търново има малка 
уличка на неговото име, 
в София – също.

В библейското дело в 
България са дали своя 
принос забележител-
ни личности. Различни 
хора, но с една и съща 
цел. Някои от тях, макар 
и чужденци, са свързали 
съдбата си със страда-
нията и стремежите на 
българския народ. Ще 
споменем част от тях.

Априлското въстание 
е удавено в кръв. По-
жарите и кланетата в 
Клисура, Панагюрище, 
Перущица и Батак не 
остават в тайна за евро-
пейската прогресивна 
общественост. Същест-
вена заслуга за това 
имат американските 
мисионери д-р Алберт 
Лонг и д-р  Джордж 
Уошбърн – директор на 
“Робърт колеж” в Цари-
град.

Архимандрит Методи 
Кусев – протосингел в 
Пловдивската митропо-
лия, се познава от мно-
го години с д-р Лонг и 
му предава достоверни 
сведения за трагичните 
събития. Д-р Лонг чрез 
дългогодишното си съ-
трудничество с Британ-
ското и чуждестранно 
библейско дружество 
е в близки връзки с 
английската либерал-
на опозиция на Уилям 
Гладстон. Той заминава 
веднага за Англия.

Предоставените све-
дения са предадени на 
кореспондента на вест-
ник “Лондон дейли 
нюз” Едуин Пиърс, кой-
то се отнася с голяма 
симпатия и съчувствие

Светите братя Кирил и Методий съставиха славянската азбука, за да 
преведат Библията и да направят Божието Слово достъпно

 за славянските народи.

Гравюрата, пуб-
ликувана на тази 
страница, е от 
1870 година и е 
изработена и отпе-
чатана в Белград. 
Тя представя де-
лото на братята 
Кирил и Методий 
в истинската му 
божествена свет-
лина. Те са заста-
нали на канара с 

Христовия кръст. От 
канарата изтичат две 
реки, а братята дър-
жат писания в ръце-
те си. Кирил държи 
книга с написано в 
нея: “Вечно слово”, 
а Методий – свитък, 
в който пише: “На-
чало премъдрости 
страх Господен”, т.е. 
“Страх от Господа е 
начало на мъдрост-

та”. По-надолу са 
буквите от азбуката, 
с която те са преве-
ли Библията. Над 
двамата братя в кръг 
са изобразени Отец, 
Син и Святи Дух. 
Над кръга с едри 
букви е записано: 
Святи славянобол-
гарски учители Ки-
рил и Методий. Исус 
Христос – Синът, 

също държи книга 
в ръката Си. В нея 
е записано: “Прий-
дите при Мен вси 
грешни.”

Копия от гравю-
рата се намират в 
Националния ис-
торически музей в 
София.

Духовна светлина
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към българския народ. 
Той незабавно публику-
ва статия – на 23 юли 
1876 г., която разтърс-
ва гражданската съвест 
на Англия. Описаните 
жестокости са толкова 
потресаващи, че в нача-
лото малцина са повяр-
вали. Но последвалите 
репортажи на Пиърс и 
особено този на Мак 
Гахан в “Дейли мейл” 
не оставят никакво мяс-
то за съмнение и пре-
дизвикват възмущение 
на целия християнски 
свят.

Д-р Алберт Лонг със 
съдействието на Бри-
танското и чуждестран-
но библейско друже-
ство е изключително 
добре приет в средите 
на английската общест-
веност. Той е инициа-
тор на т.нар. “българска 
агитация” в Лондон. 
Той урежда посещение-
то на Марко Балабанов 
и Драган Цанков, които 
представят българската 
кауза. Британският пар-
ламент назначава ан-
кетна комисия. Предсе-
дателят обаче получава 
нареждане от министър-
председателя Дизраели 
да се въздържа от драс-
тични заключения.

Д-р Лонг предугажда 
намерението на британ-
ското консервативно 
правителство. Той се 
свързва с американския 
пълномощен министър 
в Цариград и го убеж-
дава да изпрати от своя 
страна секретаря на ле-
гацията – един честен 

млад човек, Юджин 
Скайлер, който да съ-
действа да се направи 
безпристрастен доклад 
за събитията. И така, 
английският представи-
тел и Скайлер, придру-
жавани от журналиста 
Мак Гахан, заминават 
за мястото на трагични-
те събития в България.

В Батак тримата анке-
тьори срещат мисионера 
Джеймс Кларк – първия 
чужденец, който е посе-
тил мястото на клането 
непосредствено след съ-
битията. Благодарение 
на отличното познаване 
на българския език той 
предоставя изобличи-
телни материали от пър-
ва ръка за извършените 
жестокости. Много от 
тези данни са залегнали 
по-късно в обстойния и 
аргументиран доклад на 
Скайлер.

Всичко това раздвиж-
ва общественото мне-
ние. Англия повече не 
може да препятства 
Русия да започне война 
с Турция, позната при 
нас като Освободителна 
война. Безценен принос 
на достойни хора, свър-
зани с България с една 
велика цел – библейско-
то дело!

Ние трябва да приемем 
Британското библейско 
дружество като един от 
най-добрите и най-ве-
рни приятели в новата 
история на България. 
Сътрудничеството, за-
почнало през турското 
робство, продължава и 

след Освобождението и 
през годините на отми-
налия комунистически 
режим чрез нелегално 
внасяне на хиляди Биб-
лии.

Три държави в Европа 
се гордееха със своя ате-
изъм : Албания, Бълга-
рия и Румъния. Днес те 
са на дъното. Не може 
да има благоденствие за 
богохулниците. 

Ние предопределихме 
бъдещето си, също и 
бъдещето на децата си. 
Работата на всички тру-
женици на библейското 
дело не е самоцел. На-
шият народ продължава 
да се нуждае от Библия-
та, може би днес повече 
от всеки друг път. Ако с 
“Историята” на Паисий 
бе положено началото 
на българското Възраж-
дане, то Цариградската 
Библия без съмнение 
е достоен завършек на 
Възраждането и даде 

ценен принос за форми-
рането на българската 
нация.

Какъв народ искаме 
да бъдем – християн-
ски или безбожен? Кой 
ще ни помогне? Само 
Библията. Подкрепете 
инициативата на Бъл-
гарското библейско 
дружество: “През ново-
то хилядолетие Библия 
за всеки дом”. Нашият 
народ има нужда Биб-
лията да влезе в домо-
вете ни. 

Няма по-достойна 
цел, която да обедини 
всички християни в на-
шето отечество.

“Всяка твар е трева, 
и цялата й слава – като 
полския цвят. Тревата 
съхне, цветът вехне, 
но словото на нашия 
Бог ще остане довека” 
(Исая 40:6, 8).

Бедрос АЛТУНЯН
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“Когато са угодни на Господа пътищата на 
човека, Той примирява с него и враговете му“. 

(Притчи 16:7)

Какво казва Библията за:

“И когато стигнаха 
на мястото, наречено 
Лобно, там разпнаха 
Него и злодейците, 
единият отдясно на 
Него, а другият отля-
во. А Исус каза: Отче, 
прости им, защото не 
знаят какво правят”.

(Лука 23:33-34)

“И когато се изпра-
вяте на молитва, про-
щавайте, ако имате 
нещо против някого, 
за да прости и Отец 

ви, Който е на небеса-
та, вашите прегреше-
ния”. 

(Марк 11:25)

“Внимавайте за себе 
си. Ако прегреши 
брат ти, смъмри го; и 
ако се покае, прости 
му. И седем пъти на 
ден ако съгреши про-
тив тебе, и седем пъти 
се обърне към тебе и 
каже: Покайвам се, 
прощавай му”. 

(Лука 17:4)

“Женитбата нека 
бъде на почит у всич-
ки и леглото неос-
квернено; защото Бог 
ще съди блудниците 
и прелюбодейците”.

(Евреи 13:4)

“Затова ще оста-
ви човек баща си и 
майка си и ще се пре-
върже към жена си, 
и двамата ще бъдат 
една плът; така че не 
са вече двама, а една 
плът. И тъй, онова, 
което Бог е съчетал, 

човек да не разлъч-
ва”.

(Марк 10:7-9)

“Радвай се на живо-
та с жената, която си 
възлюбил, през всич-
ките дни на суетния 
си живот, които Бог 
ти е дал под слънцето 
– през всичките твои 
суетни дни, защото 
това е твоят дял в жи-
вота и в труда ти, с 
които се трудиш под 
слънцето” 

(Еклисиаст 9:9).

Библията и изобразителното изкуство

Антонело Да Месина
“Благовещение”,  детайл

Създателите на българската Библия (1871 г.): Христодул Костович Сичан Николов, д-р Илаяс 
Ригс, д-р Алберт Лонг, Петко Славейков
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Библията и изобразителното изкуство

15 януари – Цяла сед-
мица вече как спокойно 
си почивам. Първите 
няколко вечери от но-
вата година моят прите-
жател ме чете редовно, 
но предполагам, че сега 
съм забравена.

2 февруари – Голямо 
чистене вкъщи. Заедно 
с други предмети пра-
хът бе избърсан от мене 
и аз пак бях поставена 
на старото ми място в 
библиотечния шкаф.

7 февруари – Госпо-
дарят ми си послужи за 
малко с мене, за да срав-
ни някои пасажи и след 
това отиде на неделно 
училище.

7 март – Прахът по 
мене бе избърсан и аз 
бях поставена на видно 
място. Високопоставе-
ни люде бяха дошли на 
гости, но сега съм на 
старото си място в биб-
лиотечния шкаф.

2 април – Много зает 
ден. Госпожата, моя-
та притежателка, води 
женско събрание, пора-
ди което трябваше да 
потърси някои пасажи. 
Тя доста се помъчи до-
като ме намери, а още 
по-мъчно намери паса-
жите, които й трябваха. 
Както виждате, тя не е 
много добре запозната 
с мене.

5 май – В скута на 
баба съм. Тя е тук на 
гости. Сълза капна на 
Посланието към коло-
сяните 2:5-7.

6 май – В скута на 
баба съм и днес. Тя чете 
1 Коринтяни 13 и по-
следните четири стиха 
от 1 Коринтяни 15.

7, 8, 9 май – Всеки 
следобед бях в скута на 
баба, където съм и сега. 
Колко приятно е да бъ-
деш оценяван и любен.

10 май – Баба си зами-
на и аз съм на старото 
си място. Тя ме целуна 
преди да си замине.

4 юни – Днес три-че-
тири детелинки бяха 
поставени между листо-
вете ми.

1 юли – Заедно с дру-
ги книги и вещи днес 
бях опакована в един 
куфар. Навярно госпо-
дарите ми ще заминат 
някъде за летуване.

7 юли – Още съм в ку-
фара.

10 юли – Още съм в 

куфара, почти съвсем 
сама, защото почти 
всичко друго е изва-
дено. Предполагам, че 
другите неща са на пре-
ден план.

15 юли – Най-после 
пак сме у дома и аз съм 
на старото си място. 
Доста пътувахме, но 
аз не разбирам защо и 
мене ме носеха със себе 
си, като не ме извадиха 
от куфара през всичко-
то време.

1 август – Доста топло 
и задушно е. Две списа-
ния, един роман и една 
стара шапка са сложени 
върху мене. Дано по-
скоро ги вземат от тук.

10 септември – Голя-

мо чистене вкъщи. Из-
бърсаха праха от мене и 
ме поставиха на старото 
ми място. Чувствам се 
усамотена – колко мно-
го ми се иска баба пак 
да дойде.

12 септември – Ма-
рия си послужи с мене 
за няколко минути днес. 
Тя пише писмо на ня-
кой свой приятел, чийто 
брат се е поминал, та 
иска да му цитира под-
ходящ стих за утеше-
ние.

5 октомври – Днес 
ме занесоха на църква. 
Било Ден на Библия-
та. Бях дигната да бъда 
преброена заедно с дру-
ги Библии. Радвам се, 
че поне и толкоз можах 
да послужа.

31 декември – Утре 
човек с превързани очи 
ще постави пръста си на 
някой стих. След това 
ще отвържат очите му 
и той ще прочете стиха. 
Представете си, че се 
случи да постави пръста 
си на Йоан 5:39?

Утре ще бъде вече 
Нова година. Чудя се 
дали и тя ще бъде така 
отегчителна за мене в 
библиотечния шкаф, по-
тънала в прах, под спи-
сания, романи и стари 
шапки и в куфара с дни. 
Ако моят господар си 
дадеше труд да ме чете, 
колко възрадван би бил 
той от моите слова на 
надежда и поука. Имам 
силно желание да бъда 
в помощ някому.

Сп.”Добри вести”, 
1946 г.

Рисунка:  Хари Атанасов
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“И считайте дълготърпението на нашия 
Господ като средство за спасение”.

 (2 Петрово 3:15)

Стаята му изглежда-
ла ужасно. По всички 
стени висели изрезки 
и снимки, пожълтели 
от времето. Веднъж 
при него дошъл чичо 
му-художник.Той бил 
много опечален от 
състоянието, в което 
била спалнята на пле-
менника му, но нищо 

не казал. След няколко 
дни му изпратил хуба-
ва картина – образец на 
съвършенство. На кар-
тината било намерено 
почетно място на стена-
та в спалнята, но за това 
трябвало да се махнат 

няколко фотографии.
Сега като че ли в ста-

ята имало съвсем друга, 
по-чиста атмосфера, за-
щото от стената изчез-
вали една след друга 
старите фотографии и 
изрезки, които били в 

ярък контраст с кар-
тината.

Ако започнеш да 
четеш Библията, 
може да се случи да 
изчезнат някои неща 
и от твоята стена или 
долапче. Кой знае, 
може да изчезне и ня-
кое тъмно ъгълче и от 
твоето сърце.

Притчите на Исус Христос:

“И говореше им 
много с притчи, каз-
вайки: “Ето, сеячът 
излезе да сее; и като 
сееше, някои зърна 
паднаха край пътя; и 
птиците дойдоха, та 
ги изкълваха. А дру-
ги паднаха на кана-
ристите места, където 
нямаше много пръст; 
и твърде скоро по-
никнаха, защото ня-
маше дълбока почва; 
а като изгря слънцето, 
прегоряха и понеже 
нямаха корен, изсъх-
наха. Други пък пад-
наха между тръните; 

и тръните порасна-
ха и ги заглушиха. 
А други паднаха на 
добра земя и дадоха 
плод, кое стократно, 
кое шестдесет, кое 
тридесет. Който има 

уши да слуша, нека 
слуша…. И тъй, чуй-
те какво значи прит-
чата за сеяча: При 
всеки, който чува 
словото на царството 
и не го разбира, идва 
лукавият и грабва по-
сяното в сърцето му; 
той е посяното край 
пътя. А посяното на 
канаристите места е 
онзи, който чува сло-
вото и веднага с ра-
дост го приема; корен 
обаче няма в себе си, 
но е привременен; и 
когато настане напаст 
или гонение поради 
словото, начаса отпа-
да. А посяното меж-
ду тръните е онзи, 
който чува словото; 
но светските грижи 
и примамката на бо-
гатството заглушават 
словото и той става 
безплоден. А пося-
ното на добрата земя 
е онзи, който чува 
словото и го разбира, 
който и дава плод, и 
принася кой стократ-
но, кой шестдесет, 
кой тридесет.”
(Матей 13:3-9;18-23)

“Исус и кесаревият динарий”
от Тициан

“Целувката на Юда”
от Дучо ди Бондоне

“Бичуване на Христос”
от Тициан
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“Срещата по пътя за Голгота” “Разпятие” “Каещата се Мария Магдалина

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“Защото заплатата на греха е смърт; а 
Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, 

нашия Господ”. 

(Римляни 6:23)

Цецка Апостолова

Прекрачихме вече 
в 21-ви век. И в какъв 
свят живеем само! Из-
ключителен технически 
прогрес, открития във 
всяка област на науката. 
Само относно духовни-
те ценности не е съвсем 
сигурно дали човечест-
вото е в напредък или в 
упадък. Но не за това ми 
е думата.

Медицината, като дял 
от познанието, също бе-
лежи невероятно разви-
тие. Има методи за лече-
ние на повечето болести. 
Лекарства, ваксини, все 
по-съвършена хирургия, 
трансплантация, лазери, 
генно инженерство… 
И въпреки това оста-
ва една част от човека, 
която е като затворена 
книга за науката. Тази 
част е човешката душа. 
Психолози, психиатри, 
психотерапевти – всич-
ки правят неуспешни 
опити да проникнат в 
нея. Поставят научно-
обосновани диагнози, 
сменят метод след ме-
тод, сеанс след сеанс. 
Изписани са купища 
дисертации и научни 
трудове… Резултатът 
е: просто няма резул-
тат! Порочният кръг се 
затяга. Все повече и по-
вече хора се нуждаят от 
помощ. Търсят я нався-

къде. Включително – 
при ясновидци, екстра-
сенси, ходжи, врачки. 
Харчат се безполезно 
огромни средства. Без-
полезно! Разрушената 
хармония на душата 
няма нищо общо с това 
богат или беден е човек.  
Парите не помагат… 
Всеки ден “жълтата” 
преса информира за из-
вестни личности, потъ-
нали  в тресавището на 
депресията. Холивуд-
ската звезда Джим Кери 
дълго време страдал от 
страхова невроза, опи-
тал какво ли не лечение. 
Известен терапевт му 
препоръчал да събира 
разноцветни пандел-
ки. Преди няколко го-

дини певицата Марая 
Кери възстановяваше 
душевното си равнове-
сие в частна клиника 
Ами пропадането на 
знаменития футболист 
Марадона  в света на 
кокаина… Преди време 
четох в испанско спи-
сание за Дейвид Бекъм, 
който не успял да прео-
долее безсънието, прис-
тъпите на плач и депре-
сията…

Психотерапевти, пси-
хиатри… Всички се 
опитват да надникнат 
в човешката душа. Мъ-
чат се да я разгадаят. Но 
книгата си остава затво-
рена… Защото достъп 
до нея има единствено 

Този, Който я е сътво-
рил.

“И Господ Бог обра-
зува човека от пръст 
из земята, и вдъхна в 
ноздрите му дъха на 
живота; и човекът 
стана живо същество”. 
(Битие 2:7)

Само Бог знае как-
во има вътре във всеки 
един от нас. Само Той 
знае болките и пробле-
мите ни. И само Той 
може да ни помогне. 
Глупаво и безплодно е 
да търсим разни пътища 
и пътеки, когато вече 
има Път. “Аз Съм Пъ-
тят, Истината и Живо-
тът…” (Йоан 14:6)

Исус Христос познава 
душата ти. Той е нейни-
ят Създател и Лечител. 
“Елате при Мене всич-
ки отрудени и обреме-
нени, и Аз ще ви успо-
коя.” (Матей 11:28)

Всички човешки съ-
щества на тая земя мо-
гат да имат своя личен 
Лекар, Приятел, Пси-
хотерапевт… Той е на 
разположение непре-
къснато. Приемът е не-
ограничен и свободен! 
Вратата е отворена и те 
очаква…

Цецка 
АПОСТОЛОВА

Какво казва Библията за:

“А това казвам, че 
който сее оскъдно, 
оскъдно и ще пожъ-
не; а който сее щедро, 
щедро и ще пожъне. 
Всеки да дава, спо-
ред както е решил в 
сърцето си, без да се 
скъпи и не по прину-
да; защото Бог обича 
онзи, който дава на 
драго сърце”. 
(2 Коринтяни 9:6-7)

“Защото Бог не е 
неправеден, та да за-

брави вашето дело, и 
любовта, която пока-
захте към Неговото 
име, като послужихте 
и още служите на све-
тиите”.

(Евреи 6:10)

“А не забравяйте да 
вършите благодеяния 
и да споделяте с дру-
гите благата си; защо-
то такива жертви са 
угодни на Бога”. 

(Евреи 13:16)

Всеки може да преброи 
колко семенца има в ябълката, 

но само Бог знае 
колко ябълки има в семенцето.

Тя била стигнала до 
най-ниското стъпало на 
живота в големия град. 
Отначало й било много 
интересно, но после ин-
тересът й се изпарил, а 
останала само утайката 
на мъка и безизходност. 
Ходила по развлечения 
с приятели и компании, 
но дълбоко в сърцето й 
се затаила мъка по род-
ното място – мъката на 
заблудената и пропадна-
ла дъщеря.

А през всичките тези 
дълги години майка й я 

чакала. Отдавна щяла да 
тръгне да я търси. Къде да 
я търси обаче?

Но любовта знае.
И ето, майката решила 

да напише писмо. Но къде 
да го адресира. Дъщеря й 
е с неизвестен адрес, дори 
и полицията не го знае. 
Тогава майката направи-
ла голям брой снимки на 
остарялото си от грижи и 
страдания лице. Налепила 
тези фотографии на ли-
стове и отдолу написала: 
„Върни се вкъщи! Чакам 
те!”

Тези листи тя занесла в 
най-тъмните обиталища 
на града и поискала разре-
шение да ги залепи.

Ще прочете ли това дъ-
щеря й? Ще я послуша 
ли?

... На улицата е много 
тъмно. В един от баровете 
свири оркестърът на улич-
ните момчетии. Покрай 
бара минава млада жена. 
Очите й са мътни и без-
целно блуждаят. Вижда 
се, че животът не й е мил. 
Внезапно тя разко спира. 
На стената на бара младата 

жена вижда фотография 
на старица с надпис от-
долу: „Върни се вкъщи! 
Чакам те!”. Раздава се 
сърцераздирателен вик: 
„Мамо!” И след няколко 
часа младата жена си е 
вече вкъщи.

Пет думи – „Върни 
се вкъщи! Чакам те!” – 
това съвсем не е много. 
Но в тези думи се нами-
ра съдържанието на пис-
мото, с което Бог се об-
ръща към тебе: „Върни 
се вкъщи! Този, Който 
те обича, те чака!”



БРОЙ 4 (2008)

Изгубено начало

Представително со-
циологическо проуч-
ване, свързано с чете-
нето на различен вид 
литература, в това 
число и на Библията, 
проведе екип към ка-
тедра “Социология” на 
югозападен универси-
тет “Неофит Рилски” 
от Института по соци-
ология към БАН. Из-
следването включваше 
близо 3 000 млади хора 
– ученици и родители, 
а фактите от това из-
следване представи на 
научна конференция в 
София доц.Мария Се-
рафимова от Нов бъл-
гарски университет. 

Каква литература 
предпочитате да чете-
те? Отговорите на този 
въпрос са твърде по-
казателни. Най-висок 
процент от анкетира-
ните – 35,6, четат пре-
димно вестници и спи-
сания, което говори за 
интелектуалните инте-
реси на съвременните 
ученици и на техните 
родители. 32,9 на сто 
от отговорилите пред-
почитат да четат худо-
жествена литература, 
а 22,9 на сто – научна 
литература. От анке-
тираните 3,3 на сто 
споделят, че не четат 
нищо, а едва 2,4 на сто 
отговарят, че са чели 
или четат Библията. 
Това е твърде малък 
процент, който показ-
ва, че само една малка 
част от младите хора 
проявяват интерес към 
Божието Слово.

Познавате ли Биб-
лията? На този въ-
прос само 8,4 на сто от 
християните твърдят, 
че познават Библия-
та, 20,6 на сто от тях 
я познават частично, 
26,1 на сто знаят само 
отделни положения от 
книгата, а 44,9 на сто 
заявяват, че изобщо не 
я познават.

Четете ли религиоз-

на литература? Само 
5,5 на сто от христия-
ните заявяват, че четат 
често, 21 на сто четат 
рядко, а 73,5 на сто из-
общо не четат такава 
литература.

При тълкуването на 
данните от изследва-
нето трябва да се има 
предвид, че поколения 
наред хората са били 
напълно лишени от 
възможността да се за-
познаят с каквато и да 
било религия по време 
на образованието си, а 
достъпът до Библията 
почти е бил невъзмо-
жен. Така вярата в Бога 
на българина е била 
ограбвана, а животът 
на хиляди души опус-
тошен. През послед-
ните години се откри 
по-голяма възможност 
както за образование, 
така и за разпростра-
нение на подходяща 
литература. Там обаче, 
където е имало здрави 
християнски семей-
ства, нещата са били 
точни, там не е имало 
нужда да се променя 
нещо, нито пък се е 
променяло.

Религиозната ориен-
тация е част от лич-
ностната ориентация. 
Когато човек търси да 
определи сам себе си, 
той се сблъсква с два 
потока на развитие и 
на влияние – тради-
циите в обществото, 
които са плод на на-
трупвания от векове, 
и личния избор като 
сътворен от Бога със 
свободна воля. В точ-
ката на пресичане на 
традициите и личния 
избор човек разбира 
кое е най-подходящо 
за него. Въпросът е 
доколко човек е запоз-
нат с възможностите, 
за да вземе решение в 
каква степен трябва да 
надделее едното или 
другото. Всеки има 
възможност да реши за 
себе си.

Мария Серафимова

Свидетелство

Развитието на косми-
ческата техника нало-
жило изследването на 
бъдещите траектории 
на Слънцето, Луната, 
планетите и близки-
те съзвездия за след-
ващите 100 до 1000 
години, за да се избе-
гнат сблъсквания с  из-
стрелваните ракети и 
космически апарати. 
Тогавашният председа-
тел на “Къртис Ейджин 
Къмпъни” Хералд Хил 
разказва за проблемите 
на учените от НАСА в 
центъра Гримблет:

Електронният мозък 
започна да изчислява 
положението, което 
ще заемат небесните 
тела в бъдещето, въз 
основа на изминатите 
траектории през изми-
налите векове. Компю-
търът спря изведнъж 
и светна червената 
светлина. Това озна-
чаваше, че или на ма-
шината беше зададена 
погрешна информация, 
или пък нейните отго-
вори не съответстваха 
на познатите астроно-
мически закони. Бяха 
извикани специалисти, 
за да направят необхо-
димите корекции. След 
подробно изследване 
те установиха, че всич-
ко е нормално, но ръко-
водителят им заяви, че 
при изследването си са 
открили, че през изми-
налите епохи в движе-
нието на Слънцето се 
губи един ден! Косми-
ческите изследователи 
бяха безпомощни пред 

тази безизходица.
Изведнъж един от 

групата се обади: “Ко-
гато навремето ходех 
на неделно училище в 
църквата, чух истори-
ята за неподвижното 
стоене на Слънцето”. 
Другите не обърнаха 
внимание на думите 
му. Но тъй като нямаха 
друг отговор на въпро-
са, решиха да получат 
по-точна информация 
за тази библейска ис-
тория. Тогава отвориха 
Библията и в книгата 
Исус Навиев прочето-
ха един пасаж, който 
се считаше за смешен. 
Бог беше заповядал на 
Исус Навиев да не се 
страхува от враговете 
си, понеже Той ще ги 
предаде в ръката му. 
Но Исус Навиев беше 
загрижен. Залезът на 
Слънцето щеше да уле-
сни враговете му и да 
им донесе победа. То-
гава той се помоли Бог 
да спре Слънцето. И 
наистина Слънцето за-
стана на средата на не-
бето и “почти” цял ден 
не залезе.

Космическите специ-
алисти извикаха: “Ето 
намерихме липсващия 
ден!”. Затова чрез елек-
троно-изчислителната 
машина те потърсиха 
времето, в което беше 
написана книгата Исус 
Навиев и откриха, че 
точно през този период 
се намираше липсващи-
ят ден. Но се оказа, че те 
бяха открили 23 часа и 
20 минути, а не липсва-

щите 24 часа. Учените 
отново се обърнаха към 
Библията и там проче-
тоха следното: “Слън-
цето застана сред не-
бето и не бързаше да 
залезе почти цял ден” 
(Исус Навиев 10:13). 
Библията беше отново 
точна: не твърдеше цял 
ден, това “почти” оз-
начаваше, че не е било 
цял ден.

Тази подробност има-
ше голямо значение, но 
изцяло не даваше от-
говор на въпроса. Ако 
тези 40 минути не се 
вземат под внимание, 
то след 1 000 години те 
ще се увеличат много-
кратно и по този начин 
вероятността от косми-
ческа катастрофа също 
ще се увеличи.

Тогава нашият вяр-
ващ сътрудник отново 
си спомни, че в Библи-
ята на едно място пише 
“слънцето се върна на-
зад”. Те взеха Библията 
и в Четвърта книга на 
царете прочетоха ис-
торията за цар Езекия. 
На смъртното си лег-
ло не повярва на про-
рок Исая, когато той 
му каза, че ще оживее, 
и поиска знамение от 
Господа. Исая му каза: 
“Ето какво ще ти бъде 
знамение. Избери – да 
напредне ли сянката 
десет стъпки или да се 
върне назад десет стъп-
ки? И Езекия отговори: 
Лесно нещо е да слезе 
сянката десет стъпки; 
не, но нека се върне 

сянката десет стъпки 
назад. И пророк Исая 
извика към Господа; и 
Той върна сянката де-
сет стъпки назад, по ко-
ито беше слязла върху 
слънчевия часовник на 
Ахаз” (4 Царе 20:9-11).

Десетте стъпала от 
сянката правят точно 
40 минути. Прибавени 
към 23 часа и 20 мину-
ти от книгата на Исус 
Навиев, допълват точ-
но 24-те часа на дено-
нощието. Така Бог по-
могна на учените чрез 
Словото Си да наме-
рят за своята програма 
липсващия ден.

Специалистите от 
Гримблет не са първи-
те учени, които се сре-
щат с този проблем. В 
1890 година един млад 
астроном от Йелския 
университет в Амери-
ка стига до този извод. 
Британският астроном 
Едвин Бол също за-
белязва липсващи 24 
часа в слънчевото вре-
ме. Проф.Тотъмици, 
дълбоко вярващ учен, 
потвърждава тези из-
числения и описва 
всичко това в своята 
книга “Дългият ден на 
Исус Навиев”. По-къс-
но, през 1908 година, 
Уолтър Мондъри и 
Хенри Римър доказаха 
с изчисленията си, че 
битката на Исус Нави-
ев при Гаваон е стана-
ла на 22 юли и е било 
вторник.

Ник СТИВ

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“Защото гневът Му е само за една минута, 
а благоволението Му е за цял живот; вечер 
може да влезе плач да пренощува, а на су-

тринта иде радост”. 

(Псалом 30:5)

Библията и изобразителното изкуство

- Слушай, защо ти е 
простреляна Библията? 
Ами това е страшно зло. 
Може ли да се стреля 
по Библията? – попитал 
млад човек един стар 
войник, вземайки в ръ-
цете си Библията му.

- Не, това съвсем не е 
лошо, - отговорил той, 
- тази Библия два пъти 
ме е спасявала. Първия 
път ми е показала пътя 
към Спасителя, а вто-
рия задържа смъртоно-
сен куршум. Ще ти раз-
кажа как се случи това. 
Беше по време на вой-

ната. В момента се во-
деше битка и аз трябва-
ше да премина от един 
окоп в друг. Внезапно 
почувствах удар в гър-
дите и веднага след 
това остра болка. Както 
винаги носех със себе 
си Библията в горния 
джъб на рубашката си. 
Ако не беше Библията, 
смъртоносният куршум 
щеше да достигне сър-
цето ми. Но Библията 
я задържа. Отървах се 
с неголяма рана. Ето 
защо точно тая Библия, 
която е простреляна, ми 
е толкова скъпа.

“Разпятие“                                   Тициан



БРОЙ 4 (2008)

2008 - ГОДИНА НА БИБЛИЯТА

“От Господа е спасението, върху Твоите 
люде нека бъде благословението ти”. 

(Псалом 3:8)

Свидетелство

Божията любов обаче 
преобрази сърцето ми 
и пет месеца след като 
станах християнин вече 
гледах татко в очите и 
му казвах “Обичам те!”

Когато приех Исус, в 
живота ми станаха мно-
го промени. Ала най-
важната промяна бе по 
отношение на омразата 
и огорчението. Раснал 
съм, преизпълнен с 
омраза, първоначално 
насочена към един чо-
век, когото ненавиждах 
повече от всеки друг по 
белия свят. Помня, като 
малък лежах нощем в 
кревата и кроях как да 
убия този човек така, че 
да не ме хванат от поли-
цията. Този човек беше 
родният ми баща.

По онова време той 
беше пияницата на гра-
да. Почти не го виждах 
трезвен. Съучениците 
ми постоянно ме взи-
маха на подбив задето 
баща ми лежи ничком в 
канавката и се е превър-
нал в посмешище. От 
шегите им ме болеше 
много, но аз не се изда-
вах. Смеех се заедно с 
всички останали. Пазех 
в тайна болката си.

Случваше се да наме-
ря мама просната в обо-
ра, в изпражненията на 
кравите – баща ми я бе 
пребил с маркуча, беше 
я повалил на земята и 
тя не можеше да стане. 
Разтърсен от омраза, се 
заричах: “Само да стана 
по-силен и ще го убия!” 
Ако чакахме гости, а 
татко беше пиян, го 
сграбчвах за яката, на-
тиквах го в обора и го 
връзвах. После откар-
вах пикапа зад силоза и 
разправях на всички, че 
той имал важна среща, 
та семейството да не 
става за смях. Завърз-
вах краката и ръцете на 
баща си, после правех с 
част от въжето примка, 
която слагах на врата 
му. Надявах се, че той 
ще се опита да се раз-
върже и сам ще се уду-
ши.

Веднъж, два месе-
ца преди да завърша 
гимназия, се прибрах 
късно от среща и за-
варих мама да ридае. 
Завтекох се в стаята й. 
Тя седеше на леглото. 
“Синко, баща ти ми 
разби сърцето – проп-
лака мама. Прегърна ме 
и ме притегли към себе 
си. – Вече изгубих воля 
за живот. Искам само 
да доживея да видя как 
завършваш училище, а 
после да умра.”

Два месеца по-късно 
завърших гимназия, а 
мама почина следва-
щия петък. Според мен 
издъхна от сломено 
сърце. Мразех баща си 
задето я е погубил. Ако 
няколко месеца след 
погребението не започ-
нах да уча в колеж, си-
гурно щях да го убия.

Ала след като реших 
да повярвам в Исус като 
Спасител и Господ, 
животът ми се изпълни 
с Божията любов. Пет 
месеца след като ста-
нах християнин вече 
гледах татко в очите 
и му казвах “Обичам 
те!” Не ми се щеше да 
го обичам, но въпреки 
това го правех. Божия-
та любов бе преобрази-
ла сърцето ми.

След като се прех-
върлих в Уитън коли-
дж, преживях тежка ав-
томобилна катастрофа, 
предизвикана от пиян 
шофьор. Изписаха ме 
от болницата и ме пра-
тиха да се възстановя-
вам вкъщи. Татко дойде 
да ме види. Онзи ден, 
колкото и да е странно, 
той беше трезвен. Ли-
чеше, че е притеснен, 
току пристъпваше от 

крак на крак. По едно 
време изпелтечи: “Как 
можеш да обичаш баща 
като мен?”

Отвърнах: “Допреди 
половин година, тат-
ко, те мразех, презирах 
те. Но повярвах в Исус 
Христос, сега се упова-
вам на Него, получих 
Божията прошка и Бог 
преобрази живота ми. 
Не мога да ти обясня 
всичко от начало до 
край, татко. Но Бог за-
личи омразата ми към 
теб и я замени с лю-
бов.”

Разговаряхме бли-
зо час, после баща ми 
каза: “Синко, ако Бог 
може да стори с живо-
та ми същото, което, 
виждам, е направил с 
твоя, искам да Му дам 
тая възможност. – Той 
започна да се моли: 
- Боже, ако наистина 
си Бог и Исус е умрял 
върху кръста, за да ми 
простиш онова, което 
съм причинил на се-
мейството си, значи 
имам нужда от Теб. 
Ако Исус може да сто-
ри с живота ми същото, 
което, виждам, е на-
правил с живота на моя 
син, тогава искам да се 

уповавам на Него като 
на Спасител и Господ”. 
Една от най-големите 
радости в живота ми 
бе да чуя как татко от-
правя с цялото си сърце 
тази молитва.

След като повярвах в 
Христос, само за около 
година и половина жи-
вотът ми се преобрази 
из корен. Ала животът 
на баща ми се промени 
направо пред моите очи. 
Сякаш някой се пресег-
на и включи лампичка 
вътре в него. След това 
той е близвал алкохол 
само веднъж. Вдигаше 
чашата до устните си, 
но не отпиваше и капка 
– и то след четирийсет 
години пиене! То вече 
не му беше необходи-
мо. След година и два 
месеца почина от ус-
ложнения, получени от 
алкохолизма. Но през 
тази година и два месе-
ца стотина души от ра-
йона около родното ми 
градче посветиха живо-
та си на Исус Христос, 
именно защото бяха 
видели как градският 
пияница, моят баща, се 
е преобразил до неузна-
ваемост.

Можете да се присми-
вате на християнството. 
Можете да му се поди-
гравате. Но то действа. 
Ако се уповавате на 
Христос, наблюдавайте 
поведението и постъп-
ките си – Исус Христос 
наистина преобразява 
живота на хората!

Християнството не 
е нещо, което можете 
да приемете и да пре-
глътнете насила. Живо-
тът си е ваш, живейте 
го както сметнете за 
добре. Единственото, 
което мога да ви кажа, 
е какво съм научил и 
изживял. След това вие 
сами ще решите какво 
да правите с Христос.

Молитвата, която 
отправих аз, вероятно 
ще помогне и на вас: 
“Господи, имам нужда 
от Теб. Благодаря Ти, 
че си умрял на кръста 
заради мен.Прости ми 
и ме пречисти. В този 
миг аз се уповавам на 
Теб като Спасител и 
Господ. Направи ме та-
къв, какъвто си ме съз-
дал да бъда. В името на 
Христос, амин!”

Джош МАКДАУЪЛ

(Откъс от книгата 
“Доказателства, 
които изискват 

присъда”)

Колаж: Радослав Станев

Двете най-често употребявани думи са “Да” 
и “Не”.

- Най-краткото изречение е: “Амин”, т.е. 
“Така е!”

- Най-баналното самооправдание за греха - 
“Не бях аз, Господи”.

- Най-лаконичният отговор на въпрос бе 
мълчанието. (Исус пред Пилат Понтийски).

- Най-бързият и ефективен бумеранг от за-
даден въпрос е: “ Ти рече”. (Исус на Юда Ис-
кариотски).

- Първият грях бе гордостта, а най-първата 
добродетел – смирението.

- Най-празното място във вселената е сър-
це, в което не обитава Бог.

- Дарението, което най-бързо се връща об-
ратно и умножено, е усмивката.

- Две неща са безкрайни, е казал Айнщайн, 
вселената и човешката глупост, но за първо-
то не съм сигурен.

- Най-голямото число в Писанието е: Кол-
кото звездите на небето и колкото пясъкът по 
морския бряг (за броя на светиите).

- Първият банкомат в света е една голяма 
риба, която ап. Петър улавя в езерото. От ус-
тата й той изважда монета, за да плати вход-
ната такса на града за себе си и за Исус.

- Най-дълбоката тайна на света, за която 
всички със сигурност ще чуят, е Исус Хрис-
тос. 

- Най-важното умение е да издържиш до-
край.

- Най-важният час е последният.
- Най-значимият миг е мигът на покаяни-

ето.
- Най-важният момент за вярата е “сега”.
- Най-всеобхватната дума като значение 

в Библията е “Бог”, най-безкрайната - веч-
ност; най-тъмната - грях; най-бързата - вре-
ме; най-долната - лицемерие;  най-дълбоката 
- любов.

- Най-търсеното и най-неуловимо нещо е 
човешката душа.

- Единственото нещо, което никога не увях-
ва, е Божията слава.

- Най-дългият съдебен процес в света е 
срещу Исус Христос. Осъден е през I век в 
Израел и е оправдан през ХХ век отново в 
Израел

- Най-чаканият и най-неочакваният ден ще 
е Съдният ден. 

Хари АТАНАСОВ

По време на сил-
на буря в морето 
близо до испанския 
бряг потънал нем-
ски кораб. След ня-
колко дни вълните 
изхвърлили на бре-
га отломки от кора-
ба, вещи и дрехи на 
матросите. В джоба 
на един матроски 
костюм бил наме-

рен Нов Завет, на 
който било напи-
сано: „Първия път 
четох по молба на 
сестра ми Лотте. 
Втория път четох 
от страх от Божия 
съд. Третия и след-
ващите пъти четох 
от любов към моя  
Спасител Исус 
Христос”.
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Те обичаха живота 
си, но не повече от 
истината и живя-
ха истински. Днес 
в света и особено 

сред мюсюлманите 
много хора вярват, 

че който умре за вя-
рата си, непременно 

отива в рая. Това е 
лъжа. Самоубийци-
те не отиват в рая. 

Хората, за които 
пиша тук, умряха 

заради своята вяра, 
но не бяха нито 

самоубийци, нито 
терористи. Умря-

ха щастливи, но не 
бяха дрогирани. Те 

обичаха своя и чуж-
дия живот еднакво. 
Не са убили никого, 

но другите убиха 
тях. 

Те са  учениците на 
Исус, Апостолите 

на вярата.

Спечелиха нещо, но не 
обществено положение, 
нито власт и престиж, 
нито богатство. Спече-
лиха... ето какво:

Андрей - разпънат 
на кръст.

Варнава – убит с ка-
мъни.

Вартоломей – убит 
до смърт с тояги.

Яков, братът на Исус 
– убит с камъни.

Малкият Яков – 
хвърлен от кулата на 
храма – пребит.

Йоан – заточение. 
Умира от естествена 

смърт.

Юда (не Искариот-
ски) -  разпънат на 
кръст.

Лука – обесен на една 
маслина.

Марк – влачен за 
краката по улиците и 
после изгорен жив.

Матия – пребит с ка-
мъни и обезглавен.

Матей – убит с меч.

Петър – бичуван и 
разпънат с главата на-
долу.

Филип – бичуван и 
разпънат на кръст.

Симон – разпнат.

Тома – пронизан с 
копие.

Яков, син на Зеведей 
– убит с меч. 

Тадей – убит със 
стрели.

И всичко това заради 
една съчинена исто-
рия?!  Едва ли? Ти би ли 
умрял заради една съчи-
нена лъжа? Не, но и да 
си готов, те всички едва 
ли биха се наговорили 
да го направят заедно? 
Да, те наистина умряха 
заради вярата си, но не 
от любов към смъртта, 
както някой сполучли-
во е  казал, но, от любов 
към живота. Направиха 
го по различно време, 
при различни обстоя-
телства и на различни 
места.   

А какво спечелиха 
техните убийци??? По-
добре да не говорим - 
това е друга тема.

Учениците на Исус 
умряха заради вярата си 
не защото бяха терори-
сти, но понеже повяр-
ваха и проповядваха на 
света, че Исус е Божият 
Син и че Той умря за 
греховете на същия този 
свят, който Го разпъна, 
а също, че и възкръсна 
от мъртвите за оправда-
нието му. Не, те не бяха 
терористи, те просто 
бяха победители в една 
Велика битка между два 
свята.

Хари АТАНАСОВ

В началото на пътя 
страхливи, но после 
безстрашни. Първо не-
уки, после мъдри. Пре-
ди възкресението на 
Исус “маловерци”, но 
след това непоколеби-
ми. Не спечелиха света, 
но придобиха небето. 
Когато видяха гроба Му 
празен, а Него жив, бяха 
готови да дадат всичко 
от себе си заради този 
факт. Противниците им 
ги обвиниха, че са си съ-
чинили цялата история, 
за да спечелят “нещо”. 
Ядяха бой, но си тръгва-
ха след това радостни.

Рисунка: Хари Атанасов
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“Само живейте достойно за Христовото 
благовестие, та, ако дойда и ви видя, или 
пък отсъствам, да чувам за вас, че стоите 

твърдо в един дух и се сражавате като един 
за вярата на благовестието”. 

(Филипяни 1:27)

Ти си здрав и силен – това е отлично.

Надяваш се, че все тъй ще продължава – 
това е естествено.

Но можеш да бъдеш разочарован – това е 
възможно.

Добре е да си готов – това е разумно.

Без съмнение, ще желаеш да си на правия 
път – това е добре.

Но можеш да не знаеш този път. Господ 
Исус казва:

„Аз съм пътят и истината, и животът; никой 
не идва при Отца, освен чрез Мене” (Йоан 
14:6)

Книгата Библия е 
най-старият истори-
чески документ за 
Бога и човечеството. 
Тя обхваща история 
от около 6 000 години 
и е написана за пери-
од от 1 600 години от 
40 различни автора. 
Днес в окончателния 
си вид Библията съ-
държа общо 66 богов-
дъхновени, канонич-
ни книги. Всичките 
27 книги на Библия-
та от Новия Завет са 
еднакви за христия-
ните по света. В тях 
се съдържа пълната 
истина за спасението 
на всеки човек, което 

става единствено чрез 
вяра в Исус Христос. 
Всичко, казано от 
Бога за Исус Христос 
в Стария Завет, се ре-
ализира в Новия.

Библията е най-
достоверната книга, 
писана някога. Тя е 
завършена и оконча-
телна като Слово на 
Бога. Всеки читател, 
който познава смисъ-
ла на посланието от 
Библията, ще види в 
нея образа на един 
Бог, Който обича хо-
рата и е загрижен за 
тяхното бъдеще във 
вечността.

Притчите на Исус Христос:

“Каза им и една 
притча за това как 
трябва всякога да се 
молят и да не падат 
духом, казвайки: В 
някой си град имаше 
един съдия, който от 
Бога не се боеше и 
човека не зачиташе. 
В същия град имаше 
и една вдовица, коя-
то идваше при него 
и му казваше: Отдай 
ми правото спрямо 
противника. Но той 
за известно време не 
искаше. А после си 
каза: При все, че от 
Бога не се боя и чо-
века не зачитам, пак, 

понеже тая вдовица 
ми досажда, ще й от-
дам правото, да не би 
да ме измори с без-
крайното си дохож-
дане. И Господ рече: 
Слушайте какво каза 
неправедният съдия! 
Та Бог ли няма да от-
даде правото на Сво-
ите избрани, които 
викат към Него ден и 
нощ, ако и да се бави 
спрямо тях? Казвам 
ви, че ще им отдаде 
правото скоро. Обаче, 
когато дойде, Човеш-
кият Син ще намери 
ли вяра на земята?”

(Лука 18:1-8)

Библията и изобразителното изкуство

“Христос в пустинята”  от Крамской
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Микеланджело е 
роден за скулптор. 
Веднъж той е казал, че 
сигурно още като бебе 
е бил закърмен с длето 
и резец. Още на 21-го-
дишна възраст вече е 
завършил първата си 
зряла творба. На трий-
сет изпод ръцете му са 
излезли единствените 
по рода си фигури “Пи-
ета” и “Давид”.

Когато прехвърлил 
тридесетата си годи-
на, той бил поканен от 
папата в Рим, за да се 
захване с някакъв спе-
циален проект. Папа 
Юлий ІІ първоначал-
но възнамерявал да го 
наеме, за да извае пап-
ска гробница, но после 
променил решението 
си и го поканил да из-
рисува дузина фигури 
на тавана на Сикстин-
ската капела. Скулпто-

рът се поколебал дали 
да не отклони покана-
та. Рисуването не било 
първата му страст, а ан-
гажиментът с някаква 
малка църквица не го 
палел като перспекти-
ва за житейски проект. 
Папата обаче настоял и 
накрая  Микеланджело 
приел поръчката. Ня-
кои историци смятат, че 
в поканата се съдържа-
ла клопка. Завистливи 
негови съвременници 
подшушнали на папа-
та да настоява за този 
проект, понеже били 
убедени, че скулпторът 
ще отклони поканата и 
така ще си навлече ом-
разата на понтифа.

Микеланджело обаче 
не я отклонил, а запо-
чнал работа. И колкото 
повече рисувал, тол-
кова повече нараствал 
ентусиазмът му. Чети-
ри години по-късно, 

оставил зад гърба си 
четиристотин фигу-
ри и цели девет сцени,  
Микеланджело успял 
не само да обнови ку-
пола на църквата, но и 
в резултат дал напълно 
нова насока за разви-
тие на изкуството. Не-
говите дръзки фрески 
придали ново измере-
ние на художествено-
то изкуство в Европа. 
Микеланджело до та-
кава степен се потопил 
в своя проект, че едва 
не изгубил здравето си 
заради него. “Чувствах 
се стар и изтощен като 
Еремия – описва състо-
янието си по-късно той. 
– Бях едва на тридесет 
и седем години, а при-
ятелите ми почти не 
успяваха да ме разпоз-
наят. Толкова много се 
бях състарил.”

Какво се било слу-
чило междувременно? 

Кое било променило 
Микеланджело? Как 
така неприязненото за-
дължение се превърна-
ло в повод за вдъхнове-
ние? Отговорът може 
би се крие в един негов 
разговор с посетител в 
църквата. Човекът се 
поинтересувал защо 
Микеланджело влага 
толкова много стара-
ние в дребните детайли 
в отдалечените ъгли на 
купола. “Нали никой 
няма да ги вижда!” – 
недоумявал зрителят.

Отговорът на Ми-
келанджело? “Бог ги 
вижда.”

Великият художник 
сигурно е знаел наизуст 
този библейски стих: 
“И слугувайте с добра 
воля, като на Господа, 
а не на човеци” (Ефе-
сяни 6:7)

Само трябва да го потърсим. Но да 
го потърсим така, както се търси 

съкровище

Случвало ли ви се е да говорите с няко-
го за Библията? На мен – да. Едни са ми 
казвали: “Започнал съм я, но нищо не раз-
бирам.” Други пък направо се изхвърлят: 
“Кое, Библията ли? О, чел съм я много 
пъти!”

Веднъж мой познат влезе в колата ни и 
видя надпис: “Исус е Господ”. Много въз-
мутително се провикна: “Я да махнеш тия 
глупости! Какъв е тоя Исус? Нали сме 
християни?!!!”

Звучи като виц, но е самата истина. Гола 
и жалка.

Ще ви разкажа и друга история – не по-
малко жалка. Съпругът ми беше лекар в 
един бивш военен завод. На бюрото му ви-
наги стоеше Библията, наред с медицин-
ската му литература. Скоро работниците 
започнали да коментират помежду си: “Абе 
остави го тоя доктор, напълно е откачил. 
Чете Библията!”

Не само е жалко, но е и срамно. Срамно 
е в една страна, която се нарича “христи-
янска”, да стават подобни неща. А иначе 
всички палят свещи, раздават за “Бог да 
прости”. Иконите са честа украса в бъл-
гарския дом, а кръстът е модерен аксесоар 
в бижутерията…

Не искам да обвинявам никого. Това зна-
ят хората – това правят. Самата аз до пре-
ди 13 години бях същата. Но не е ли време 
да отворим очите си? Слава Богу, в Бъл-
гария християнството не е забранено! Има 
литература, има хора около нас, които да 
попитаме. И най-вече Библията. Не за да 
направим впечатление на гостите си. Не и 
за да си мислим, че наличието й ще доне-
се благословение на къщата ни… А за да 
потърсим в нея онова, което Бог е оставил 
на човечеството – Своето Слово. Това скъ-
поценно богатство, което нищо тленно не 
може да замести. Има по нещо за всекиго! 
Само трябва да го потърсим. Да го потър-
сим, както търсим съкровище. И да не спи-
раме на първите страници. Защото дейст-
вието тепърва предстои!

Надежда ДАВИДОВА

Какво казва Библията за:

“Защото не се сра-
мувам от благовести-
ето Христово; понеже 
е Божия сила за спа-
сение на всеки, който 
вярва”. 

(Римляни 1:16)

“Словото Божие 
трае довека; и това е 

словото, което ви е 
благовестено”. 

(1 Петрово 1:25)

“Тогава Исус ходе-
ше по цяла Галилея и 
поучаваше в синаго-
гите им и проповяд-
ваше благовестието 
на царството, като 
изцеляваше всякаква 
болест и всякаква не-
мощ сред народа”. 

(Матей 4:23)

“Понеже Бог, Който 
е казал на светлината 
да изгрее из тъмни-
ната, Той е, Който е 
огрял в сърцата ни, за 
да се просвети светът 
с познаването на Бо-
жията слава в лицето 
на Исуса Христа”. 

(2 Коринтяни 4:6)

Притчите на Исус Христос:

“Влезте през тясната 
порта, защото широка 
е портата и пространен 
е пътят, който води 
към погибел, и мно-
зина са онези, които 
минават през тях. По-
неже тясна е портата и 
стеснен е пътят, който 

води към живот, и мал-
цина са онези, които 
ги намират.” (Матей 
7:13-14)

Еритрейската пророчица Ливийската пророчица
Фрески на Микеланджело от Сикстинската капела

Скъпи читатели,

на телефон: (0361) 8-17-11 можете 
да поръчате допълнително от този 
специален брой, посветен на Библи-
ята. На същия телефон можете да се 
абонирате и да получавате вестника 
и през следващата година

Очакваме ви! 

Поръчай и се абонирай!
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Четвероевангелието на цар Иван Александър е сред най-известните и ценни български  
средновековни кирилски ръкописи. И днес то продължава да впечатлява хората  

с красотата на своята естетика

Четвероевангелието 
на цар Иван Алексан-
дър е сред най-извест-
ните и ценни българ-
ски средновековни 
кирилски ръкописи. 
И днес то продължава 
да впечатлява хората 
с красотата на своята 
естетика естетика

Четвероевангелие-
то на цар Иван Алек-
сандър, наричано 
също така Лондон-
ско евангелие поради 
местонахождението 
си – Британската биб-
лиотека в Лондон, е 
един от най-известни-
те и ценни български 
средновековни ки-
рилски ръкописи. То 
представлява препис 
на четирите еванге-
лия на Св. Ев. Матей, 
Марко, Лука и Йоан 
на 268 пергаментови 
листа, чийто текст е 
украсен със златни 
заглавки и е илюс-

триран с 366 цветни 
миниатюри. В нача-
лото на сборника са 
поставени на отдел-
ни листи оригинални 
миниатюри с истори-
ческо значение, а вся-
ко Евангелие започва 
с изображение на съ-
ответния евангелист. 
Много ценен е порт-
ретът на царското се-
мейство.

Този ръкопис е съз-
даден по поръка на 
цар Иван Александър 
през 1355-1356 годи-
на от монаха Симон в 
манастира „Св. Трои-
ца” край Търново и е 
бил предназначен за 
личната библиотека 
на царя. Той е напи-
сан с т. нар. предста-
вително, уставно пис-
мо на Търновската 
книжовна школа.

„Слава на Светата 
Троица, която е въз-
хваляване на нашия 

Бог, Който изпълня-
ва всяко добро начи-
нание, започнато в 
Негово име, защото 
от Него произлиза 
всичко, всяко на-
чало и всеки край. 
Написа се този жи-
воточен извор на 
новата благодат на 
пресладкото учение 
Христово и на Не-
говите божествени 
ученици апостоли 
наречен Четверобла-
говестие. Не заради 
външната красота и 
ярки цветове злато 
пресукан лен или за-
ради скъпоценните 
камъни и диаманти 
на декора, но заради 
вътрешното свещено 
слово...”

Така започва после-
словът, написан от мо-
наха и предназначен 
лично към четеца на 
тази книга – цар Иван 
Александър. По-къс-
но ръкописът се съх-

ранява от неговия син 
цар Иван Шишман. 
След падането на 
Търново през 1393 
година, евангелието е 
изнесено в Молдова и 
по-късно откупено от 
молдовския владетел 
Александру чел Бун 
(Александър Добрия). 
След това дирите на 
тази книга се загуб-
ват до 17 век, когато 
е записана в регис-
трите на светогор-
ския манастир „Све-
ти Павел”. През 1837 
година англичанинът 
лорд Робърт Кързън 
посещава манастира 
и случайно открива 
ръкописа в манастир-
ската библиотека. 
Той остава пленен от 
красотата му. Когато 
на сбогуване игуме-
нът на манастира, то-
гава българин, поже-
лава да подари нещо 
за спомен от пребива-
ването му в обителта, 
лорд Кързън пожела-

ва именно тази книга. 
Той взема този скъ-
поцен, по неговите 
думи, дар и го занася 
в Лондон, където по-
късно през 1917 годи-
на неговата дъщеря, 
баронеса Зауш, го да-
рява заедно с цялата 
колекция от ръкописи 
и старопечатни книги 
на Британския музей. 
По-късно е преместен 
в Британската биб-
лиотека при нейното 
основаване през 1973 
година в Лондон, къ-
дето се намира и до 
сега.

Лондонското еван-
гелие и днес продъл-
жава да впечатлява 
хората с красотата на 
средновековната си 
естетика. То разкри-
ва върховете на бъл-
гарското ръкописно 
изкуство и е принос в 
световната култура.

Пенка АТАНАСОВА

Страници от Лондонското евангелие на цар Иван Александър (1356). Британски музей - Лондон

“И на някои, кои-
то се уповаваха на 
себе си, че са пра-
ведни, и презира-
ха другите, каза и 
тази притча: Двама 
души влязоха в хра-
ма да се помолят, 
единият фарисей, 
а другият бирник. 
Фарисеят, като се 
изправи, молеше 
се в себе си така: 
Боже, благодаря Ти, 
че не съм като дру-
гите човеци, граби-
тели, неправедни, 
прелюбодейци и 
особено не като тоя 
бирник. Постя дваж 
в седмицата, давам 
десятък от всичко, 
което придобия. 
А бирникът, като 
стоеше издалеч, не 
искаше дори очите 
си да повдигне към 
небето, но удряше 
се в гърди и казва-
ше: Боже, бъде ми-
лостив към мене, 
грешника. Казвам 
ви, че тоя слезе у 
дома си оправдан, 
а не онзи; защото 
всеки, който възви-
шава себе си, ще се 
смири, а който сми-
рява себе си, ще се 
възвиси.”

(Лука 18:9-14)

Притчите 
на Исус
Христос

Уважаеми 
читателю,
Можеш да 
поръчаш 
Библия 

на телефони: 

(02)4311498 
(02)8323072
Българско 
библейско 
дружество. 

(02)9590759  
0894384090
Фондация 

“Библейска лига”

Компютърен дизайн: Милан АСЕНОВ
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