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Понятието “интелек-
туална собственост” е 
доста старо. Намираме 
го още в VI век пр. Хр. 
То се е употребявало 
с цел да се запази па-
тентът върху готвар-
ските рецепти. Малко 
по-късно се появява с 
нова сила.

В своето разговорно значение то е 
свързано с правото на използване на 
“интелектулно творение”: литератур-
на или художествена творба, рисунки, 
марки, компютърни програми и пр. По 
този начин се признава, че авторът има 
морално и гражданско право върху своята 
продукция. Той е собственик в резултат 
от работата или дарбата си и има пра-
вото да защитава собствеността си и 
да се ползва от плодовете й. 

Съвременният технологичен растеж 
позволява развитието на всички видове 
нематериални блага. В такъв смисъл е 
необходимо законодателството да пред-
приеме съответните мерки. В същото 

време никой закон не може да отговори 
на всички ситуации. 

Ето защо християнската перспектива 
ни кани да отидем по-надалеч и да се за-
мислим върху етичния характер на редица 
практики днес, които ни изглеждат оби-
чайни и безобидни, но не са нито законни, 
нито почтени, защото също накърняват 
интелектуалната собственост.

Библията и собствеността
Според Библията Бог разглежда човека 

като чужденец и пътник на земята (Евреи 
11:3; 2 Петрово 2:11). Неговите истински 
блага са духовните, а не материалните 
(1 Коринтяни 9:11). Според идеалната Бо-
жия воля човекът е  по-скоро настойник, 
иконом, отколкото собственик. 

Но Бог знае добре, че без минимум при-
тежания е трудно да се живее достойно. 
Заради това Той разрешава на човека да 
се ползва от плодовете на труда си. В 
Стария Завет глаголът, “съм”, “същест-
вувам” може да бъде разбиран също и 
като “имам”, “притежавам”, “имам блага” 
(напр. Битие 28:16; 33:9,11; 39:5). Новият 
Завет не отрича правото на собственост 
върху някои блага (Деян 5:4). Исус Хрис-
тос предупреждава срещу изкушението 
от богатствата заради самите тях и 
срещу лошата им употреба, но не осъжда 
самото им притежаване.

Това, което е осъдително, е неуважени-

ето към собствеността на ближния. Бог 
е Бог на справедливостта и честността. 
Цитираният пасаж завършва с препоръ-
ката: ”Да не се онеправдавате един-друг; 
но да се боиш от своя Бог; защото Аз съм 
Йеова, вашият Бог”(Левит 25:17).

Това не е само етично и поведен-
ческо правило, нито само проблем 
на междучовешките отношения, но 
духовен принцип, който засяга Бога. 
Респектът и уважението спрямо Този, 
Който притежава всичко, трябва да 
се конкретизира в пълно уважение към 
ближния - респект към самия човек и 
към неговата собственост. Това е съ-
щината на втората плоча на Закона 
относно междучовешките отношения: 
“Не кради”, ”Не пожелавай” и пр. (Из-
ход 20:15,17), след като първата полага 
основите на връзката човек - Бог. 

Евангелието също се придържа към 
строго установените правила. 

Животът ни на спасени и вярващи хора 
ни призовава да бъдем изпълнени с любов 
и прошка (Матей 18:27,28), както и със 
справедливост, честност и достойнство 
във всяко нещо (1Тим. 2:2). Уважението 
към притежанията е логично следствие 
от живеенето според златното правило 
на любовта -  така, както Исус резюмира 
Божия закон. 

Продължава на стр.4

Зачитане правото на 
интелектуална собственост

п-р цанко митев

предопределени 

от провидението
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Нарастващото световно население ще причи-
ни “перфектната буря” от недостиг на критични за 
човечеството ресурси, предупреди съветникът по 
въпросите на науката към британското правителство 
проф. Джон Бедингтън, цитиран от Би Би Си. До 2030 
г. населението на земята ще стане 8,3 млрд. души, 
като това ще повиши с 50 на сто потреблението на 
храна и енергия и с 30 процента - на питейната вода, 
изчислява ученият, без да слага в сметките влиянието 
на климатичните промени.

Според Бедингтън хуманитарната криза на 2030 г. 
донякъде ще напомня настоящите финансови сътре-
сения. “Няма да има тотален срив, но ситуацията ще 

стане много тежка, ако не се вземат мерки. Основното 
ми притеснение е какво ще стане в международен 
мащаб вследствие от недостига на вода и храна”, 
коментира той.

Решение на проблема с изхранването се търси 
в разработването на генно модифицирани растения, 
които да са устойчиви на суша и на болестите, които 
сега причиняват загубата на 30-40 процента от земе-
делската продукция.

Изводите от проучването на Бедингтън трябва да 
бъдат представени по време на Британската конфе-
ренция за устойчиво развитие. 

В. Дневник

Криза от недостиг на храна, енергия и 
вода ни очаква през 2030 г.

Световната 
криза изличи 45% 
от световното 
богатство

Развихрилата се световна финансова криза е 
стопила 45% от световното богатство. Това заяви 
Стивън Шварцман, главен изпълнителен директор 
на компанията за управление на активи Blackstone 
Group, съобщава агенция Reuters.

Според него за по-малко от година и половина 
глобалният колапс е унищожил между 40 и 45 про-
цента от световното богатство, което е абсолютен 
прецедент.

По мнение на Шварцман част от вината за финан-
совата криза носят агенциите за кредитен рейтинг. 
Допълнителна вина носят и самите банки и финансови 
институции и тяхната счетоводна политика, според 
която компаниите са определяли стойността на ак-
тивите на база на това, каква може да бъде тяхната 
цена, ако бъдат продадени на свободния пазар.

Към момента възможности за сравнително добри 
инвестиции има в Китай и в Индия.

Над 6 млн. 
севернокорейци 
гладуват

Около 6,9 милиона севернокорейци не получават 
хранителната помощ, от която се нуждаят, гласи до-
клад на специалния представител на ООН за правата 
на човека в Северна Корея, който трябва да бъде 
представен днес, предаде АФП.

“Около 8,7 милиона души са в несигурно поло-
жение с прехраната и имат нужда от помощ, но в 
началото на 2009 г. едва 1,8 милиона от тях получа-
ваха хранителна помощ поради рязкото намаляване 
на ресурсите”, посочва тайландецът Витит Мунтар-
бхорн в доклада, който трябва да представи пред 
Съвета по правата на човека към ООН в Женева. В 
документа той призовава международната общност 
и властите в Пхенян да вземат краткосрочни мерки, 
за да се позволи достъп до храната за нуждаещите 
се от нея. АФП

Антикризисната 
програма на Обама ще 
разори САЩ?

Джъд Грег, един от най-влиятелните американски 
сенатори, заяви, че антикризисната програма на 
президента Барак Обама, предвиждаща отпускането 
на 787 милиарда долара икономическа помощ за 
банките и компаниите, ще доведе САЩ до икономи-
чески крах, предаде РБК.

По неговите думи в резултат на програмата следва-
щото поколение американци ще се окаже в страна, в 
която цената на живота ще бъде непосилно висока.

Грег заяви също, че не съжалява за своя отказ 
на предложението да заеме поста министър на тър-
говията в администрацията на Обама.

Иде световен глад
Директорката на Световната програма по прехраната заяви днес, че икономическата криза ще доведе 

до много тежки години в страните, които са застрашени от глад поради непрекъснато растящите цени на 
хранителните стоки, предаде АФП.

След като достигнаха историческо ниво, цените на петрола и хранителните стоки наистина спаднаха с 
икономическата криза, но храната все още е скъпа колкото преди 20 години и с 24 процента по-скъпа, от-
колкото преди една година, обяснява Джоузет Ширан на страниците на в.Франкфуртер алгемайне цайтунг.

Нещо повече, броят на хората, които не си дояждат, продължава да расте и финансовата криза ще засили 
тази тенденция, ако страните донори не реагират. “Ние не знаем какво точно ще стане, но очакваме много 
тежки години”, предупреждава директорката на Световната програма по прехраната. ХМ

Европа е застрашена от водна криза
Европа използва прекалено много вода и е изправена пред недостиг и суша, предупреди в доклад 

Европейската агенция за околната среда (EEA). Според нейните експерти решение вече не може да се 
търси в разширяването на мрежата от източници, а в намаляване на потреблението и в увеличаване на 
неговата ефективност.

Недостигът на прясна вода не е проблем само за страни като Испания и Италия, но и за Северна 
Европа, се казва още в доклада. Четиридесет и четири на сто от водата на Стария континент се използва 
за производство на електричество, 24% - за земеделски цели, 21% - за домакински нужди, а 11% биват 
изразходвани в индустриалното производство, сочат общите данни на EEA. Това съотношение обаче 
не е еднакво навсякъде и в някои райони на Южна Европа за земеделие например се изразходват до 
60-80% от питейната вода. Единадесет на сто от европейците, живеещи на 17 на сто от територията на 
континента, са били засегнати от недостиг на водния ресурс през последните години. Загубите от засу-
шаванията през последните 30 години пък се оценяват на 100 млрд. евро.

”Когато става дума за водата, използваме повече, отколкото можем да си позволим. Досега кратко-
срочното решение беше да се добива все по-голямо количество вода от откритите и подземните водо-
източници”, коментира ръководителят на агенцията Жаклин Макглейд, цитирана от EUObserver. Тя обаче 
е категорична, че тази тенденция не може да продължи вечно.

Предупреждение за задаваща се водна криза, само че в глобален мащаб, бе отправено и от Светов-
ната банка по време на провеждащия се в Истанбул Световен форум на водата. От институцията дадоха 
да се разбере, че сегашните икономически сътресения могат да доведат до намаляване на инвестициите 
в и без това недооценявания водоснабдителен сектор. С недостатъчното финансиране се завърта ома-
гьосаният кръг на лоши услуги, слаба готовност за плащане и лоши инвестиции, заяви ръководителят 
на дирекцията за енергия, води и транспорт към институцията Джамал Сагир, цитиран от Ройтерс. По 
данни на ООН за решаване на водните проблеми са необходими годишно повече от 200 млрд. долара. 
Те трябва да бъдат изразходвани за подмяна на стари водопроводи и за изграждане на отходни кана-
лизационни мрежи. 

в. Дневник 

Президентът Обама със 
сенатор Джъд Грег
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От много години насам хора 
от различни райо-

ни по света съобщават за необичайни обекти 
в небето. Един от най-забележителните 
случаи в САЩ е инцидентът над Невада 

и Аризона на 13 март 1997 г. Хиляди хора 
твърдят, че са видели светлини в небето, 
движещи се на югоизток с близо 500 километра 
в час. Забелязали ги дори над град Финикс. 
Светлините били с форма на триъгълник 
подобен на бумеранг. Сред хората, които 
го видели, бил и губернаторът на Аризона 
Файф Симингтън. 

Множество хора са снимали явлението и е 
много трудно да се твърди, че всички сним-
ки са резултат от дигитална манипулация. 
Анализът им показва, че ако наистина става 
въпрос за НЛО, обектът е бил с дължина око-
ло три километра! Военновъздушните сили 
на САЩ идентифицирали светлините над 
Финикс като сигнални ракети, изстрелвани 
от самолети по време на мисия. Без да губят 
време, феновете на НЛО заявили, че събити-
ето потвърждава наличието на извънземни, 
които посещават планетата ни. 

Почти по същото време се появила коме-
тата Хейл Боп и някои настояват, че след 
нея се е движело НЛО. Маршал Епълуайт, 
водач на култа “Небесната порта”, убедил 39 
души от своята група да извършат масово 
самоубийство на 24 март, убеден, че след 
смъртта им те ще излязат от своите земни 
тела и ще се присъединят към “извънземни-
те” на НЛО! 

Далеч по-важен въпрос е дали съществува 
интелигентен живот извън нашата планета. 
За НЛО-ентусиастите отговорът е да. Ако 
това е вярно и ако НЛО са нещо реално и 
движено от извънземни, тогава следващият 
парещ въпрос е дали те са враждебно или 
приятелски настроени. 

Какво казва Библията по този 
въпрос?

Сами ли сме във Вселената?
Опитват ли се извънземни от далечни планети да завладеят Земята?
Марвин Мур разглежда библейския отговор на този въпрос

На 21 април 1991 г. пилотът от Алиталия Ахил Загети управлявал пътнически самолет в по-
лет от Милано до Лондон. Внезапно забелязал обект да се стрелка пред самолета. “Гледайте! 
Гледайте!” - възкликнал помощник-пилотът. След това попитали контролния център, наблю-

даващ полета им с радар, дали са забелязали нещо необичайно. Отговорили, че виждат някакъв 
странен обект на 10 мили зад самолета на Загети. Проучването изключва възможността за 

балистична ракета. Никога не било намерено задоволително обяснение. 
Това е един от многобройните доклади за неидентифицирани летящи обекти (НЛО), което 

Британското министерство на отбраната наскоро разсекрети за обществеността, като даде 
достъп до секретни документи. Повечето случаи са имали някакво обяснение, но голям брой 

от тях, включително и случилото се със Загети, все още са тайна. 

За щастие Библията ни дава положителен отговор на въпроса за съществуването на интелигентен 
живот във Вселената. Да, наистина съществува! Най-интелигентното същество извън нашата планета 
е самият Бог, Който живее в място, наречено от нас небе. Според Библията множество същества, спо-
менати под името ангели, населяват небето заедно с Него. Информира ни също, че преди хиляди години 
във Вселената е избухнал космически конфликт. Някои от ангелите въстанали против Бога и Неговото 

управление, след което бунтовниците били изолирани на нашия свят. 
Книгата Откровение разказва следната история: “И стана война на небесата: излязоха Михаил и него-

вите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче те не надвиха, нито 
се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която 
се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му 
заедно с него” (Откровение 12:7-9). 

Следващият въпрос: Приятелски или враждебно настроени са извънземните във Вселената? Според 
току-що цитирания текст от Откровение отговорът зависи от това, за кои същества говорим. Всички 
приемат, че Бог и ангелите Му са приятелски настроени. Същевременно би било по-разумно да кажем, че 
Сатана и неговите демони са наши врагове. 

Въпросът за реалността на НЛО зависи донякъде от доказателствата, които използваме, за да по-
твърдим тезата си. Ако изискваме доказателства от учени, които могат да правят безпристрастни 
научни проверки (стига това да е възможно), тогава отговорът е не. До този момент обаче не са се 
появили такива доказателства в обичайните източници на надеждна информация (уважавани книги, 
списания или вестници). Но ако сме готови да приемем доказателствата от разумни и зрели личности, 
които твърдят, че са видели със собствените си очи странни летящи обекти в непосредствена близост, 
тогава отговорът е да. 

Ами ако наистина е вярно?

Ако някога се окаже, че поне една част от разказите за НЛО с извънземни на борда са верни, тогава 
всеки от нас ще бъде изправен пред много важен въпрос: Кой ръководи тези НЛО? Научната фантасти-
ка твърди, че с тях оперират извънземни от далечна галактика, които са напреднали много повече от 
хората в научно отношение. Според общоприетото мнение всяко такова идване на извънземни би имало 
добри резултати, въпреки че повечето фантастични филми ги изобразяват като врагове. 

Заявяваме, че ако някога на земята се случи нашествие от извънземни и то бъде документирано по 
начин, задоволяващ дори най-големите скептици, тогава Библията, а не общоприетите мнения или 
научната фантастика, нито дори самата наука ще са най-добрият източник на информация относно 
техния произход и  тяхното враждебно или приятелско отношение. Ето какво казва Свещеното Писание 
по този въпрос.

Първо, на планетата Земя наистина ще има идване на “извънземни”. Преди да напусне тази земя, 
Исус Христос обещава да се върне и да доведе със Себе Си ангели (виж Матей 24:30, 31; Йоан 14:1-3). Дали 
те ще бъдат враждебно или приятелски настроени, зависи от това, кои сте вие и на чия страна сте 
застанали. Библията казва, че Божият народ ще се радва на Второто Пришествие, докато  отхвърли-
лите Бога ще бъдат така ужасени, че ще викат към скалите и планините да паднат върху тях и да ги 
скрият от погледа Му (виж Лука 21:28; Откровение 6:15-17). 

Казва също, че когато Исус Христос се върне, целият свят ще бъде разтърсен от мощно земетресение 
(виж Откровение 6:12-17; 16:17-20), а Неговите ангели ще грабнат Божия народ в небето, за да посрещне 
Господа във въздуха (виж Матей 24:31; 1Солунци 4:16, 17). 

Продължава на стр.7
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и в електронен вариант. 
Ето защо библиотеки и  

медиатеки плащат права за 
собственост върху данните, 
видео- и аудиозаписите и пр., 
които тяхната аудитория 
ползва. Фотокопията и елек-
тронната обработка ни поз-
воляват да съхраняваме и да 
разпространяваме дори по 
незаконен начин нечия творба, 
ощетявайки нейния собственик 
откъм интелектуалните или 
материалните блага, които по 
право му принадлежат. 

Някой може да вземе назаем 
книга или цифров материал, да 
го копира и след това да го вър-
не. Като материален предмет 
той не е бил откраднат. Но при 
все това спазено ли е правото 
над собствеността? 

Правата в случая, които 
законът защитава, се състоят 
в информацията, знанието, опи-
та, размислите, които обектът 
съдържа. Така се появява друга 
категория блага. 

Авторското право е едно 
от тези, които защитава 
интелектуалната собстве-
ност. Нелегално копие от 
нечие произведение лишава 
автора от полагащото му се 
заплащане. Тези права са част 
от законово утвърдени тър-
говски отношения примерно 
между писателя и издателя. 
“Фотокопийната кражба” ли-
шава автора, издателя, както 

и разпространителя, от 
част от приходите му. 
Това,  което се отнася за 
книгите, важи също в мно-
го други области - музика, 
аудио, информатика и пр. 
Известно ни е до какви 
търговски глоби или съдеб-
ни процедури може да се 
стигне, имайки предвид, че 
дори публичната музикална 
изява е обложена с данък.  

Етични принципи

Да погледнем отново 
библейското послание за 
етично отношение спрямо 
благата. Бог позволява на 
човека да притежава блага, 
да се ползва от тях и да 
им се радва, при условие, 
че те не се превръщат в 
идол за него. Постановил 
е дори социални закони, с 
които да ги защитава. Но 
към тези права са добавени 
и задължения. Правото да 
бъдеш уважаван върви със 
задължението да уважаваш 
другия, какъвто и да е той, 
която и да е неговата лич-
ност или каквото и да е 
имуществото му. 

Когато се касае за фи-
зически лица и за техните 
материални блага, за жалост 
винаги е имало злоупотреби 
и измами. Но затова пък 
етичното поведение на 
християнина е много ясно 
дефинирано. Съвременният 
живот е свидетел на масо-
во незачитане на правата 
на човека и това води до 
тотална промяна в човеш-
кото поведение във всяко 

отношение. 
Една от невинаги осъзнава-

ните причини за този факт е и 
липсата на директен контакт 
с личността, която ощетява-
ме. Този феномен е много общ 
и ежедневен: теглене на пари, 
купуване на билет чрез Интер-
нет, търсене на информация по 
телефона и т.н. - всичко това 
става обикновено чрез невидим 
за нас събеседник или с помощта 
на телефонен секретар. Това 
означава, че задълбочаването 
на социалните или емоционал-
ните отношения в случая е 
невъзможно.

Когато притежателят на 
благата е далеч или когато се 
касае за общност, администра-
ция, еднолична фирма, или пък 
не сме в директна връзка с 
нашия събеседник, моралното 
и гражданското ни чувство 
се притъпява. Неосъзнаващ 
етичното значение на своя 
замисъл - поради небрежност, 
по навик или тъй като “всички 
го правят”, - човек няма рес-
пект спрямо собствеността 
на ближния си и дори често 
не си дава сметка, че тя не му 
принадлежи. 

Вторият аспект, свързан 
с тази тема, е “нематери-
алният” вид на някои блага. 

Ако някой открадне предмет, 
хляб или... крава, той лишава 
собственика от неговото ви-
димо притежание. Но ако се 
възползва незаконно от нечия 
интелектуална собственост, 
не лишава в буквалния смисъл 
на думата притежателя от 
собствеността му. Невинаги 
си дава сметка какво прави, 
заслепен от естеството на 
постъпката си, без да се замис-
ля дори, че вече е в законово 
нарушение.

Вземането на текстове от 
Интернет и представянето им 
за лични с цел  да се допълни 
дисертация или някоя тема, е 
акт на плагиатство, който е 
осъдителен. В избора си трябва 
да се водим от принципи, а не 
от емоционални критерии. Из-
кусителният глас на нуждата 
много често ни нашепва да не 
сме чак толкова стриктни. Та 
нали е с добра цел - ефикасност, 
общо благо... 

Понякога и фалшиво чувство 
за справедливост или желание за 
отмъщение могат да ръководят 
ума и поведението - слабият 
срещу силния, бедният срещу 
богатия, експлоатираният (ре-
ално или не) срещу експлоатира-
щия оправдават действията си 
като морален протест. Обаче 
апостол Павел казва: “...при все 
че съвестта ми в нищо не ме 
изобличава, пак с това не съм 
оправдан” (1Кор. 4:4)

Ако в много случаи правата 
и задълженията относно ин-
телектуалната собственост 
изглеждат ясни, то остават 
много, в които те са двусмис-
лени (например свалянето на 
филм, който вече е минал по 

екраните или фотокопиране-
то на документ, който би ни 
свършил важна работа).

В тези случаи трябва да 
прилагаме правата и задъл-
женията на съвестта според 
принципа на апостол Павел в 
Римл. 14:23: “...всичко, което не 
е от убеждение, е грях”. 

Заключение

Знаем, че всичко, което е 
законно, не във всички случаи е 
позволено и морално за човека с 
християнски убеждения. 

Освен това като пълно-
правен гражданин той трябва 
да уважава закона. В случай че 
няма морална пречка (Деян 5:29), 
това което е законно, трябва 
да определя правилата му за 
поведение. 

Той обаче не би трябвало да 
е мотивиран единствено от 
гражданските, националните 
или религиозните си задълже-
ния, но и от трезв и бистър 
разум.

В този дух всичко казано 
дотук цели не да възпитава 
външна, показна правдивост, 
а по скоро да помогне всеки да 
построи моралния си живот 
по най-благородния и разумен 
начин.    

Зачитане правото на

Продължава от стр.1

Християнинът, движен от Светия Дух, има же-
лание да прави за другите това, което той би желал 
да правят за него (Матей 6:12), както и да обича 
ближния както себе си (Матей 23:39).

За да разберем необходимостта от взаимни добри 
отношения, достатъчно е да размислим върху своите 
чувства, когато сме излъгани, ограбени, измамени. 
Това емоционално измерение, свързано с междучо-
вешките отношения, засилва у нас  усещането за 
необходимостта да постъпваме съобразно със своя 
морален дълг и принципи. 

И тук изниква въпросът кои блага трябва да 
уважаваме и как.

Интелектуална собственост
Това, за което си мислим първо, когато става дума 

за собственост, са конкретните притежания (движи-
мо и недвижимо имущество или финансови средства, 
добитък, злато...). При все това съществуват други, 
невидими притежания, за които ще споменем. Рабо-
тата, времето, компетентността, творчеството 
(в смисъл - творба на изкуството, научна разработка, 
изобретение и пр.) също влизат в категорията на 
благата, принадлежащи на човека. Със своите неве-
роятни технологически постижения настоящата 
епоха увеличи и дори създаде нематериални блага, 
които не могат да бъдат лесно разграничени като 
такива. Вследствие на това съвременният човек, 
включително и християнинът, изпитва трудност 
в осъзнаването и следването на правилно, етично 
поведение и по отношение на такива блага. 

При някои видове литературни произведения на-
пример, притежаването на книжен екземпляр може 
да бъде цел за читателя. Но при множество научни, 
технически, исторически и пр. книги, това което го 
интересува, е преди всичко документацията, която 
те съдържат. Тази информация е вече на разположение 

интелектуална
собственост
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Провидението

“Преди да ти дам 
образ в корема, познах 
те, и преди да излезеш 
из утробата, осветих 
те. Поставих те за 
пророк на народите. 
Тогава рекох: “О, Гос-
поди Йеова! Ето, аз не 
зная да говоря, защо-
то съм дете”(Еремия 
1:5,6).

Защо не зрял човек, а едно дете е 
избрано от Бога да влияе на съдбата 
на цели народи и защо точно това 
трябва да бъде Еремия, са въпроси, на 
които не са могли да дадат отговор 
дори вековете. Призван в началото на 
своята младост, Еремия пророкува във 
време, когато една жестока империя 
(Асирия), потискала народите на древ-
ността в продължение на почти три 
столетия, е в предсмъртна агония. 
Три световни сили (Вавилон, Мидия 
и Египет) я следят зорко, готови във 
всеки момент да се нахвърлят върху 
нейното туловище. Това е време на 
кроежи и политически интриги, на 
предателства и жестокости, на пре-
вратности и измяна, време, в което 
повече от всякога хората имат нужда 
от твърда опора и силна вяра в Бога. 
Но поради идолопоклонството, въве-
дено от предишни царе, и последвалия 
го морален упадък Божият народ от-
давна не е островът, в който душата 
може да намери мир. Той е като малка 
лодка сред океана, блъскана и подхвър-
ляна от бясно фучащи вълни. За да 
бъде запазен, трябва да се реформира 
и да възстанови завета си с Бога. А 
това не може да стане изведнъж! В 
продължение на четиридесет години 
Еремия трябва да предава с думи и 
дело Божиите вести и съдби. Огнени-
те му слова изобличават, предсказват 
и съветват. Неразбрани и отхвърле-
ни в началото, те стават опора на 
вярата, когато народът е отведен в 
робство и завесата на историята се 
спуска над Обетованата земя.

В смутни времена, изпълнени с дра-
матична напрегнатост, с жестокости 
и безправие, с мерзости и падение, с 
обезверяване и с отчаяние, Бог не само 
се грижи пламъкът на вярата да не 
угасне, но във вихъра на световните 
събития поставя личности с голямата 
задача чрез слово, действия и характер 
да го превърнат в огнена стихия. Те 
са реформатори, съживители, обеди-
нители, създадени от Провидението 
и същевременно негови пророци. Не са 

идеални, нито съвършени, защото в 
по-силна или по-слаба степен носят и 
проявяват дефектите на епохата и 
традициите, срещу които въстават, 
но живеят така слети с Всемира, 
сякаш в гърдите им ечат големите 
бури и кипи морето.

Когато на 31 октомври 1517 г. 
августинският монах Мартин Лутер 
заковава върху вратата на витен-
бергската църква своите 95 тезиса 
срещу практиката на индулгенциите, 
вестта се понася мълниеносно и за 
по-малко от седмица обикаля цяла 
Германия. Той не е имал намерение да 
въстава против църквата, нито пък да 
отрича учението за “неизчерпаемото 
съкровище” от добри дела. Целта му е 
била да предизвика диспут с продавача 
на индулгенции Тетцел, който изри-
чал дръзки думи, като: “Оня, който 
купи индулгенции, ще стане по-чист, 
отколкото е бил Адам преди грехопа-

дението!”; “Индулгенциите спасяват 
душите по-добре от кръщението!”. Но 
за негова голяма изненада тезисите 
бързо са преведени на народен език и  
листовете, още влажни от печатар-
ското мастило, се предават от ръка 
на ръка. Те впечатляват и отприщват 
дълго спотаявани сили.

Лутер не е първият, който надига 
глас срещу злоупотребите с индулген-
ции. Стотина други преди него са се 
изказвали срещу тях. Майстори на 
словото като Еразъм са ги подлагали 
на критика и сарказъм. Дори на най-
високо ниво, на проведените събори 
в Констанс и Базел през първата 
половина на ХV в., се настоявало да 
се вземат спешни мерки за тяхното 
ограничаване. Всичко обаче било като 
глас в пустиня. Нямало чуваемост 
нито от страна на църковните 
прелати, нито от страна на народ-
ните маси. Вредната практика не 
само продължавала, но се и задълбо-
чавала. В първото десетилетие на 
ХVI в. четири пъти били издавани 
индулгенции - 1500, 1501, 1504 и 1509 
г. Още три - през 1517 г. под предлог, 
че с получените пари ще се довърши 
строежът на грандиозната катедрала 

“Свети Петър” в Рим. Именно те 
предизвикват възмущението на Лу-
тер. Защо обаче само неговият глас е 
чут от интелигенцията и народните 
маси? Защо така бързо, преди още да 
го осмисли, е издигнат на гребена на 
вълната на народното негодувание и 
е въвлечен в спор, който ще раздели 
Германия, а после и Западна Европа 
на две? Защото е предопределен да 
превърне пламъка на вярата в огън. 
Затова неговото слово стига до не-
драта на народа, то е живо, изпълне-
но с енергия и сила. Когато заявява 
кратко и ясно, че “папата не може 
да опрощава никакъв грях”, думите 
докосват обществената съвест. Не-
говата увличаща реч превръща всеки 
тезис в лозунг, в боен зов, в осезаемо 

изискване. Само за две години той 
става символ на Германия - личност, 
в която се съсредоточават въжделе-
нията и съпротивителната сила на 
цял един народ.

По подобен начин през 1519 г. 
проповедите върху Новия завет на 
свещеника на катедралната църква 
в Цюрих Улрих Цвингли разпалват 
пламъка на вярата в сърцата на не-
говите енорияши. Огромни тълпи се 
стичат, за да ги слушат. Отвсякъде 
се носи шепот: “От такива про-
поведи се нуждаем. Той ни показва 
пътя на спасението”. Заедно с тях 
върви протестът срещу учението за 
чистилището, службата на светци и 
манастирите. Буквално пред очите на 
хората изниква ново учение, съставено 
от 67 тези. Четири години по-късно 
с притаен дъх народът наблюдава как 
пред 600 души наместникът на епис-
копа на Констанц Йохан Фабер губи 
диспута с Цвингли, защото не може 
да го обори чрез Библията. Победата 
още повече увеличава решимостта на 
реформатора да се придържа един-
ствено към Свещеното Писание. Той 
отхвърля авторитета на папските 
були, месите и застава срещу служ-

бата на светците и безбрачието на 
свещениците. И което е най-чудното: 
Градският съвет го подкрепя. Цюрих 
става център на реформираните 
църкви. Огънят на Реформацията в 
Швейцария е запален и през 1528 г. 
на събор в Берн са формулирани 10 
тези, които оформят Цвинглианското 
вероизповедание.

Лутер и Цвингли завладяват със 
словото си не само защото са нада-
рени с особени дарби, но и защото 
истината, която проповядват, е 
плод на изстрадана опитност с Бога. 
Преживяното обръщане през 1515 
г., наречено от Лутер “откровение 
в кулата”, става по време, когато 
чете Посланието до римляните и 
по-специално пасажа, утвърждаващ 

спасението чрез вяра. То обаче е 
завършек на бавен и мъчителен 
процес на проверяване учението 
на църквата, включващ изповеди и 
самобичувания, пости и поклонения, 
горещи молитви и размишления, 
изследване на Библията и на трудо-
вете на църковните отци. Пътят 
на Цвингли минава през хуманизма и 
изучаване на гръцки и еврейски език, 
през наизустяване на 13-те послания 
на апостол Павел на гръцки език, 
през службата на военен свещеник, 
по време на която има непрекъснат 
сблъсък със страданията и смъртта, 
минава през безсънните нощи, пос-
ветени на щателно издирване на 
скъпоценните евангелски истини и 
тяхното съпоставяне с практика-
та на църквата. В процеса на това 
търсене и изследване, на това съе-
динение на земното с небесното, на 
човешката природа с Божия Дух, в 
душата се запалва онзи свещен огън, 
който ще нажежава всяка мисъл, 
дело и слово:

“Тогава Неговото слово  става в 
сърцето ми

като пламнал огън, затворен в 
костите ми.

Уморявам се да го задържам, но не 
мога” (Еремия 20:9).

 Как този огън е бил запален в 
душата на Калвин, нямаме голяма 

яснота.  В трудовете си той из-
бягва да пише за своето обръщане. 
Разполагаме единствено с краткото 
му изявление:

“Баща ми ме готвеше за теолог 
от най-ранното ми детство(...)После, 
променяйки решението си, ме накара 
да уча право (...), докато Господ най-
после промени посоката на съдбините 
ми чрез невидимата юзда на Своето 
провидение. Чрез внезапното ми 
обръщане към вярата той усмири 
извънредно упорития за годините ми 
характер, защото бях тъй предан на 
суеверията на папизма, че никой друг 
не би могъл да ме изтръгне от дълби-
ните на това блато” (С. М. Хотън. 
“Щрихи от църковната история”).

Продължава на стр.7

Предопределени от
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Представяме ви специалната ми-
сионска програма на отдел “Съботно 
училище и лично служене” и отдел 
“Литературно служене” - “ЕВАНГЕ-
ЛИЗЪМ 1752”. Тази програма Све-
товната църква изпълнява успешно 
в различни части на света. 

Описана с няколко думи, целта й е да даде 
възможност на всеки член на църквата да 
вземе активно участие в поръчката на Исус 
да занесем евангелието до всеки човек на 
тази земя посредством КНИЖКА ЗА ЛИЧЕН 
КОНТАКТ. Да се пръскат материали, които 
съдържат Божието Слово или публикации с 
евангелската вест, това е особено ефикасен 
метод, препоръчан от нашия Господ. Прила-
гайки съветите на Духа на пророчеството, 
използваме най-лесния, но ефективен начин 
за евангелизъм, а именно: подаряване на 
литература.

Обърнете внимание на следните цитати от 
Свидетелствата на Исус за нас:

“Брошури и книги са средствата, с които 
си служи Господ, за да поднася постоянно 
вестта за това време пред хората. В прос-
вещаването и утвърждаването на души в 
истината публикациите ще извършат далеч 
по-голяма работа, отколкото може да бъде 
постигната само от служенето с устно слово.” 
(“Християнска служба”)

“Повече от хиляда души ще се обръщат 
в един ден и повечето от тях ще преживеят 
обръщането чрез нашите печатни материали.” 
(“Литературно служене”).

Нашата църква, като остатък на Божия 
народ, има привилегията и отговорността да 

разпространи пълното евангелие до всички 
хора около нас. Всеки от нас има дял в 
това дело. 

Какво е ЕВАНГЕЛИЗЪМ 1752 и как да го 
прилагаме?

1. Всяка седмица вие лично си изберете 
по 1 човек (роднина, приятел или познат), 
който не е от църквата.

2. Молете се за тази избрана душа в про-
дължение на 7 дни (от събота до петък).

3. След 7 дни молитва, изпратете подхо-
дяща книга по пощата или я подарете лично 
на този човек.

4. Ако практикувате този метод всяка 
седмица, вие ще достигате 52 души всяка 
година. Така ставате участник в ЕВАНГЕЛИ-
ЗЪМ 1752.

Първа цел: Всеки църковен член да се 
моли за 52 души всяка година и да се опита 
да спечели най-малко една душа за Христос 
за една година чрез изпращане на книга, 
откриване на интерес и създаване на лична 
приятелска връзка.

Втора (алтернативна) цел: Всеки църковен 
член да си определи и да се моли за най-
малко 52 души до април 2010 година. Така да 
се опита да спечели най-малко една душа за 
Бога до края на този период чрез изпращане 
на книга, откриване на интерес и създаване 
на лична приятелска връзка.

Вярваме, че Бог ще подбуди всяка църква 
да отдели специално време за програмата 
ЕВАНГЕЛИЗЪМ 1752. Молим се и вярваме 
също, че всеки църковен член ще вземе 
решение да посвети себе си на Бога и ще 
направи необходимото да приложи в своето 
ежедневие ЕВАНГЕЛИЗЪМ 1752. Молим се 
и вярваме в това, защото тази мисионска 
програма ще бъде сериозна част от бъдещата 
ни стратегия за мисиониране.

През есента на 2008 
г. до всички църковни 
съвети и църкви бе из-
пратено съюзно писмо. 
В него бе представено 
постигнатото до момен-
та чрез проекта “Пътят 
към Христос до всеки 
дом в България”.

Отново представяме 
част от информацията 
за проекта и това, което 
остава, за да бъде той 
завършен. Цитираме 
част от писмото:

“Обобщени данни: 
До момента проектът е 
реализиран наполовина 
(47%). Отпечатани са 650 
000 списания и 1 550 000 
брошури на обща стой-
ност 372 115 лева. 

Те са разпростране-
ни в 4 050 села и градове 
с разходи за разпрос-
транение 37 300 лева. 
Достигнати са около 3 
900 000 души. Покрито 
е 47% от населението 
и 75% от територията 
на България. 

Работата ни обаче не 

е приключила. Забеляз-
ваме, че на този етап 
областите със силно 
или средно адвентно 
присъствие са почти 
или напълно покрити. 
Областите със слабо 
адвентно присъствие и 
трите най-големи градо-
ве в страната - София, 
Пловдив и Варна - сега 
стоят като предизвика-
телство пред нас. Най-
белите полета ни викат 
да ги засеем. Много 
от тях са и със силно 
изразено мюсюлманско 
присъствие. 

Какво остава? Да 
се покрие 53% от на-
селението и 25% от 
територията на страна-
та. Необходими са 800 
000 списания и 200 000 
брошури за непокрити-
те 56 общини с  1288 
селища...”

В цитираното писмо 
бе посочено, че всички 
пастори и проповедни-
ци се обединяват око-
ло предложението да 

се апелира към всеки 
вярващ да се включи 
в събирането на необ-
ходимите средства за 
останалата половина от 
страната. Беше поста-
вен и срок за събиране 
на тези средства - до 28 
февруари 2009 г. 

Срокът вече изтече, 
а събраната сума до 
момента е приблизи-
телно 30 000 лева. Има 
събрани, но неизпратени 
суми от някои църкви, 
които очакваме да бъдат 
преведени. 

Бог винаги доказва, 
че никаква криза (било 
то и икономическа) не 
може да Го спре. Той 
осигурява на народа Си 
нужните възможности и 
средства за довършване 
на делото Му. Доказа-
телство за това е, че 
през февруари 2009 г. 
получихме много из-
годно предложение от 
печатницата за отпечат-
ване на 800 000 списания 
на цена 0,25 ст. за брой. 

Това е почти наполови-
на от предишната цена, 
която беше 0,41 ст. за 
списание.

Тази нова възмож-
ност означава, че не-
обходимите средства 
за отпечатване на спи-
санията намаляват от 
328 000 на 200 000 лева 
(30 000 лв. събрани до 
момента и 170 000, които 
остава да се съберат). 
Така на всеки адвентист 
в България се пада да 
дари само по 25 лева 
(за 100 броя), вмес-
то обявените 43 лева 
от предишното писмо, 
за да могат списани-
ята да покрият цялата 
страна.

Благодарим на Бога 
за всеки един, който 
отправя молитви, дарява 
средства и посещава 
домове, за да разнася 
списанията, отправящи 
погледа и стъпките на 
сънародниците ни към 
Исус!

Христо Генчев

ДАРИ 25 лв. за печата на 100 СПИСАНИЯ 
и “ЗАЕДНО” ще достигне до всеки дом в 

България.
ЗАЕДНО МОЖЕМ да направим Тройната 

ангелска вест да полети, като съдействаме 
на Светия Дух за изливането на Късния 
дъжд и като отправим Високия вик.

Нека изявим вярата си и на дело!
“Които сеят с сълзи, с радост ще пожъ-

нат!” (Псалм 126:5).

Банкови сметки: 
ОББ: Обединена Българска Банка 
IBAN: BG55UBBS80021012690520 BGN 
IBAN: BG22UBBS80021419195610 EUR 
IBAN: BG10UBBS80021107415710 USD 
BIC: UBBSBGSF 
Основание за превода: 
Проект “ПЪТЯТ КЪМ ХРИСТОС” - (име 

на област и/или населено място)

Пътят към Христос до 
всеки дом в България
(продължение на проекта)

“ЗАЕДНО” ДО ВСЕКИ ДОМ В БЪЛГАРИЯ!

ЕВАНГЕЛИЗЪМ 1752



Здравно изложение в Хаджидимово

Сами ли сме във 
Вселената?

Продължава от стр.3

Идването на Христос и НЛО

Това описание на Второто идване на 
Христос като че ли е по-тясно свързано с 
дискусията за НЛО, отколкото предполага-
ме. Ако НЛО бъдат наистина доказани по 
безспорен начин, това би означавало, че ги 
управляват извънземни, които са верни или 
на Бога, или на Сатана. След като Бог ни 
е дал подробно описание на следващото Си 
идване на планетата Земя, би трябвало да 
не се доверяваме на каквото и да е нашест-
вие на извънземни, което не отговаря на 
описаното от Него. 

Наистина сам Исус Христос отправя пре-
дупреждение, за да можем да преценим дали 
едно бъдещо нашествие на нашата планета 
е различно от Неговото идване. “...ще се 
появят лъжехристи и лъжепророци, които 
ще покажат големи знамения и чудеса, така 
че да заблудят, ако е възможно, и избраните 
(...) Ако ви кажат: “Ето, Той е в пустинята!”, 
не излизайте; или: “Ето, Той е във вътреш-
ните стаи!”, не вярвайте. Защото както 
светкавицата излиза от изток и се вижда 
чак до запад, така ще бъде Пришествието 
на Човешкия Син” (Матей 24:24, 26, 27). 

Ако на небето се появи НЛО и надежд-
ни източници го обявят за реално, тогава 
всички ние, които вярваме в Библията, 
трябва да откажем да го приемем за нещо 
добро. Напротив, можем да сме сигурни, че 
е управлявано не от далечна галактика, а от 
демони, населяващи собствената ни планета 
Земя и измъчващи човечеството, откакто са 
прогонени от небето преди хиляди години. 

През 1996 г. във филма “Денят на незави-
симостта” е показано как при безспорните 
доказателства за космическо нашествие на 
земята американският президент Уитмър 
заявява пред нацията и пред целия свят: 
“Отговорено е на въпроса дали сме сами във 
Вселената”.

За щастие на всички нас, които се дове-
ряваме на Библията, този въпрос е получил 
отговор преди хиляди години. Христовото 
реално Второ идване ще бъде унищожително 
за света. В книгата Откровение се говори за 
съпровождащо го глобално земетресение (виж 
Откровение 6:12; 16:18-20). Следователно няма 
да има грешка или фалшификация. Именно 
затова можем да сме напълно сигурни, че ако 
някога на нашата планета се появи НЛО, то 
ще има сатанински произход. Всяко нашест-
вие на извънземни, особено ако твърдят, 
че са Христос или неговите верни ангели, 
е най-сигурният знак, че това е поредната 
сатанинска фалшификация и че Исусовото 
идване е предстоящо. 

Исус Христос говори съвсем сериозно по 
този въпрос. По средата на 
предупреждението си за лъ-
жехристи и лъжепророци Той 
заявява: “Ето, предсказах 
ви!”. Защото наистина желае 
всички да го разберем! 

Марвин Мур, гл. редактор 
на сп. Signs of the Times

Превод Емануил Георгиев
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Един въпрос си задавахме, докато 
пътувахме към гр. Хаджидимово, 
община Гоце Делчев, за да организи-
раме здравно изложение в местния 
клуб на пенсионера - дали ще успеем 
да  бъдем качествена конкуренция 
на традиционните празници - Трифон 
Зарезан и Деня на влюбените. Защото 
изложението в гр. Хаджидимово се 
проведе на 14.02.2009 г., следобед.

Тръгнахме  - 
една голяма група 
от Благоевград и 
Гоце Делчев - с 
молитвата и с вя-
рата, че Бог има 
грижата да отвори 
сърцата на хаджи-
димовци, незави-
симо от празници-
те и традициите.

Градът бе тих  
и пуст. Времето 
обаче беше с нас - топло и при-
ятно. 

Подредихме постовете и за-
чакахме.

Плахо и несигурно влязоха пър-
вите посетители. Още от вратата 
те започнаха да задават своите 
въпроси, да споделят бол-
ките, които ги мъчат. На 
регистрацията се проведоха 
дълги разговори, започващи 
със самото изложение и 
свършващи с размисли за 
икономическата, политиче-
ската и духовната ситуации 
в България. 

За наша радост дойдоха 
както млади, така и въз-
растни посетители. Имаше и 
хора, които бяха скептично 
настроени към изложението 
- казваха, че ще чуят познати неща 
или пък, че това не е за тях и пр. 

Но, усетили духа и атмосферата, 
след това по няколко пъти се 
връщаха, за да зададат своите 
въпроси и да научат нови неща 
от отговарящите за различните 
здравни направления.  

Скоро от уста на уста из града 
се разнесе мълвата,че в клуба се 
прави нещо ново и най-важното - 
без пари. Започнаха да идват все 

повече хора. 
Всеки разпрос-
траняваше това, 
което бе пре-
живял. Всеки 
се връщаше с 
приятел, съсед, 
роднина. Мал-
кото площадче 
около клуба се 

раздвижи. Хората, дошли на па-
зар до близкия магазин, също се 

отбиваха, без да са предвидили 
това “отклонение”. Много въпроси, 
много обяснения и много отговори 
имаше в този ден. А когато раз-
бираха, че д-р Димитър Божиков 
дава здравни съвети, посетителите 
влизаха, без да се чудят. Беше 
обявено изложението да бъде 
до 17 ч., но дълго след този час 
докторът още продължаваше да 
дава консултации.

Само един щрих бих добавила, 
за да стане ясно, че наистина бяхме 
полезни на хората в този град. В 
двора на клуба имаше една чешмич-
ка, която не работеше. Но....след 
2 часа непознати мъже започнаха 
да поправят нещо, да влизат и да 
излизат от шахти... На учудените 
въпроси какво правят отговаряха: 

“Как какво? Хората вътре ни 
помагат, учат ни на хубави неща, 
дошли са ни на крака отдалеч. 
Ами, ако ожаднеят? Поне вода 
да им осигурим!”. По средата на 
изложението от тази пресъхнала 
от доста време чешмичка вече 
течеше вода. 

Изпрати ни едно живнало 
и шумно Хаджидимово. В него 
вече имаше още един празник 
- празника Здравно изложение. 
Разделихме се с една молба от 
хаджидимовци. Другия път да 

направим също такова изложение, 
само че в другия клуб на пенсио-
нера, в насрещния краен квартал. 
За църква Гоце Делчев това ще 
е удоволствие, разбира се! А в 
най-близките дни изложение ще 
очаква и гр. Добринище.

Благодарим на Бог за здравна-
та вест, която имаме, и за това,че 
чрез нея можем да помогнем не 
само за физическото, но и за ду-
ховното здраве на хората, които 
са близо до нас! ХМ
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Продължава от стр.5

Всяко “внезапно” об-
ръщане винаги е предше-
ствано от натрупване на 
опитности, от наслагване 
на странични фактори и 
въздействия. От тях се 
състои горивният матери-
ал, който ще бъде запален 
от светкавицата на Бо-
жественото просветление. 
Те се появяват в живота 
от човешка гледна точка 
случайно, нямат голяма 
ударна сила и затова са 
неспособни да създават 
преломни моменти, но 
винаги остават неизличими 
следи. Как те се натруп-
ват в живота на бъдещия 
реформатор, можем да 
видим от биографичните 
данни, с които разпола-
гаме. 

Жан Калвин е роден 
на 10 юли 1509 г. в Ноайон, 
Пикардия, Франция. Баща 
му заемал две служби: 
нотариус и юридически 
съветник на епископа. 
Майка му била дъщеря 
на гостилничар, силно 
привързана към църквата 
и с подчертан стремеж 
към благочестието.  Под 
нейните грижи Калвин 
от най-ранна възраст е 
възпитаван в послушание 
и вярност към католи-

цизма. Той е второто 
подред от петте деца 
на семейството. Поради 
това че се учи много до-
бре и носи в душата си 
ламтеж за знания, когато 
става на 12 години, баща 
му осигурява църковна 
длъжност и го подготвя 
за свещеник. Освен заде-
лените за образованието 
му пари, още две солидни 
дарения му осигуряват 
възможност да получи 
най-добрата подготовка, 
преди да постъпи в уни-
верситета. Калвин учи 
първо в колежа “Марш”, 
а след това - в една от 
крепостите на католици-
зма, колежа “Монтегю”, 
където се сприятелява с 
Игнаций Лойола. Между 
1523 и 1528 г. е студент 
в университета на Париж. 
Тук се среща с хуманиста 
Гийом Коп, който с по-
знанията си разширява 
неговия хоризонт. 

Първото сериозно съ-
тресение на твърдата вяра 
на Калвин става през 1527 
г., когато се запознава 
с протестантските идеи 
на своя братовчед Пиер 
Оливие. “Има само две 
религии на този свят - 
твърди Оливие. - Едната 
религия е измислена от 
хората и в нея всеки чо-

век спасява сам себе си 
чрез церемонии и добри 
дела. Другата религия е 
разкрита в Библията и тя 
го учи да търси спасение 
единствено от свободната 
Божия благодат, която 
се дава даром.”  Калвин 
отговаря: “Аз не искам 
нито едно от вашите нови 
учения. Допускаш ли, че 
съм живял цял живот в за-
блуда?” (Е.Уайт.“Великата 
борба”).

През 1529 г. конфликт 
между бащата на Калвин 
и Ноайонския епископ 
внезапно променя по-
соката на развитието 
на бъдещия свещеник. 
Бащата убеждава сина 
си да напусне Париж и 
да започне да учи право 
в Орлеан, а след това в 
Бурж. Университетът в 
Бурж обаче е реформиран 
под влиянието на Марга-
рита Наварска. Препода-
вател на Калвин става 
германският протестант 
Мелхиор Волмар. Три 
години той живее и се 
развива в интелектуална 
среда, в която витаят 
идеите на Лутер. Обаче 
възпитанието и вярата му 
в авторитета на Светата 
църква са толкова силни, 
че е невъзможно чуждо 
влияние да премине през 
религиозните подстъпи на 
неговата душа. Промяна 
няма, но в духовния му 
свят се трупат впечатле-
ния и живи спомени.

През 1531 г. баща-
та на Калвин умира и 
той  може сам да избира 
пътя на своята кариера. 
Връща се в Париж на 
следващата година, за 
да продължи изучаването 

на теологията. В същата 
година издава първото 
си съчинение - коментар 
на произведението на Се-
нека “За милосърдието”. 
Това е връхната точка на 
хуманистичното влияние 
в неговия живот. След-
ващата година изведнъж 
курсът се променя, защото 
Калвин вече е друг: прежи-
вял е радикална промяна, 
“внезапно” обръщане. В 
дълбините на духа му е 
станала верижна реакция 
и е лумнал буен огън. И 
то точно навреме, защото 
във Франция и Швейцария 
надвисват събития и текат 
процеси, които, от една 
страна, имат силата да 
го поддържат, а от друга, 
изпитват остра нужда от 
неговата енергия и топли-
на. Тях ще разгледаме в 
следващата статия.

Предопределените от 
Провидението са мистично 
съчетание на гени, дарби, 
Божи промисъл и посветен 
живот. Призвани да водят, 
те трябва да живеят с чув-
ствата, мислите и пробле-
мите на милиони човешки 
същества. Отговорността, 
която поемат, прави живо-
та им движение по ръба 
на скала. От личното 
посвещение и твърдата им 
връзка с Бога зависи дали 
ще стигнат върха, или ще 
паднат в пропастта. Както 
познанието има нужда 
от откриватели, науката 
и изкуството - от гении, 
така религията има нужда 
от по-особено духовно и 
интелектуално надарени 
хора, чрез които Божият 
народ да бъде изтръгван 
от падението и заблудите 
и да поема по пътя към 
върха.

Пастор  
Цанко Митев

Предопределени от Провидението
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Umit haberi

e-mail: remzi_a_ahmed@yahoo.com
Пиøете на адрес:

гр.Øóмен  9701  1  Ö Поùенска кóтия 517
Тел.: 054/88 48 77

тÓрски кореспондентен кÓрс
“отворена врата”

Íà âàøå ðàçïîëîæåíèå ñà 24 áåçïëàòíè ëåêöèè 
íà òóðñêè åçèê ñ ïðåâîä íà áúëãàðñêè. Åòî íÿêîè 
îò çàãëàâèÿòà: “Ïðîðî÷åñòâàòà, Ïàëåñòèíà è 
ïîòîìñòâîòî íà Àâðààì”, “Èçáîð èëè ñúäáà”, 
“Ìîëèòâàòà, êîÿòî ïîëó÷àâà îòãîâîð” è äð.

A W R
световно аäвентно раäио
“гëаñúт на наäеæäата”

Âñåêèäíåâíè ïðåäàâàíèÿ íà áúëãàðñêè åçèê
Сóтрин: 7-8 ч. на честота 6045  kHz 

(49-âè ìåòðîâè ñåêòîð íà êúñè âúëíè)
Âåчåðíè ïðåäàâàíèÿ íÿìà.

òåë./ôàêñ: 032/633-533; òåë.: 032/629-462 
E-Mail: awr_bg@abv.bg

Àäðåñ: Световно адвентно радио “Гласът на надеждата” - Бъл-
гарска секция, ул.“Àнтим I” ¹22, 4000 - гр. Пловдив
Çàáåëåæêà: Програмите могат да бъдат слушани и чрез 
Интернет, като за целта се влиза в портал: www.sdabg.
net и оттам в “Адвентно радио”.

Тези, които имат цифрови приемници, могат да ни слушат 
чрез сателитна връзка (по същото време - от 7-8 ч.):
AWR-Hotbird-13 0; Freq. 12597 MHz; S/R 27500 K.Sps; Pol. - Vertikal

В тържествената Златна зала на Музик-
ферайн във Виена се състоя благотворите-
лен гала-концерт, организиран в подкрепа 
на проекта  за интегриране на ромското 
малцинство в Кюстендил. Събитието бе 
организирано от българската и австрийската 
организации на АДРА (Световна адвентна 
благотворителна организация за развитие и 
помощ). Тази високо хуманна инициатива се 
реализира и с подкрепата на българското Ми-
нистерството на културата, Дирекцията по 
вероизповеданията към Министерския съвет 
и с активното съдействие на посолството 
на Република България в Република Австрия. 

В приветствието си към публиката посла-
ник Ради Найденов подчерта със задоволство, 
че виртуозните български изпълнители пеят 
и свирят в подкрепа на един проект с голяма 
хуманна цел - солидарност и подпомагане на 
по-слабите и нуждаещите се.

Многобройните гости, сред които бяха 
представители на дипломатическия кор-
пус, на ръководството на АДРА - България 
и АДРА - Австрия, ценители на музиката 
от цяла Австрия, изтъкнати представите-

ли на българската общност в страната, се 
насладиха на изпълненията на едни от най-
добрите български музиканти. Виртуозната 
пианистка проф. Мария Принц, младата та-
лантлива цигуларка Валя Дервенска, както и 
изключителният глас и сценично присъствие 
на тенора Бойко Цветанов и на сопраното 
Цветелина  Малджанска, в съпровод на сме-
сения българо-австрийски “Оркестър симфо-
ника орфика” с диригент Петър Димитров 
и хорът “Гласът на надежда” предизвикваха 
нестихващите овации на почитателите 
на класическата музика. В програмата бяха 
включени произведения от Шуман, Чайковски, 
Белини, Пучини, Бизе, Верди и Георги Златев 
- Черкин.

Със събраните средства ще се финансира 
следваща фаза на вече постигналия положи-
телни резултати проект за интегриране 
на ромското малцинство в Кюстендил чрез 
образователни програми и създаване на по-до-
бри условия за живот  -  изграждане на малки 
фамилни къщи, културен и здравен център. 

Отзив от сайта на Външно министерство

Благотворителен концерт във Виена в 
подкрепа на интеграцията на ромското 
население в Кюстендил 

Инициативата се 
реализира с актив-
ното съдействие на 
посолството ни в 
Австрия. 

Книгата на Г.Полихронов “Кой е Исус Христос” 
е оригинално изследване на Библията, което над-
хвърля общите й тълкувания; и макар че е написана 
на достъпен език, не може да се нарече популярно 
четиво. Позовавайки се на авторитетни световни 
учени, той използва много доказателствен материал, 
обясняващ сътворението на света и Божествено-
то му начало. Заставаме пред автор, който не се 
задоволява с тривиалните мащаби на земното би-
тие и търси истината, прехвърляйки колосалните 
разстояния на Космоса, за да достигне пределите 
на отвъдното. 

Г.Полихронов се стреми да обясни онова неосъз-
нато нещо, което поставя тревожните въпроси за 
бъдещето на Земята. Предстоящият материал ни 
дава възможност да надникнем в умовете и сърцата 
на гениални учени и художници, които никак не са 
били безразлични към съдбата на своя Господ Исус 
Христос. Опитите им да интерпретират Неговия 
образ са безбройни. 

В своето изследване авторът прави анализ на 
възприемането на Божественото начало в различ-
ните обществено-исторически общества (123 и 138 
стр.). Текстът е подкрепен с богат илюстративен 
материал, който недвусмислено очертава тезата на 
автора. В книгата е застъпена темата за доброто 
и злото и тълкуването й. 

Без да претендира за изключителност, худож-
никът Г.Полихронов води увлекателно читателя, 
провокирайки неговото мислене. Аналитичният 
подход, както и богатството, и колоритът на 
илюстрациите, подбрани с вкус от автора, правят 
книгата уникално четиво.

Георги Полихронов е роден през 1939 г. в 
гр.Свиленград. Завършва ВТУ “Св.св.Кирил 

и Методий”. Работи 4 години като учи-
тел във Велинград. Има две самостоятелни 

изложби. Негови творби са ценени у нас 
и в чужбина. 30 години е преподавател в 

ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”. Член е на 
ЦАСД от 1980 г. Излезе от печат книга-

та му “Кой е Исус Христос”. Представяме 
ви предговора към нея, написан от проф. 

Мотко Бумов (художник)

“Кой е Исус Христос”


