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Като християнска общ-
ност адвентистите по 

принцип поставят ак-
цент върху жизненоваж-

ните въпроси на вярата. 
Спасителни истини като: оправда-

ние чрез вяра, тройната ангелска вест, 
Божия закон, Второто пришествие, 

промяната на характера са водещите 
теми в проповедите и дискусиите. 
Друга тема, също толкова важна и 

пълна с дълбоко съдържание, е тази за 
делото на Светия Дух в живота на 

християнина и на църквата. Тялото 
Христово очаква особената изява на 
Третото лице на Бога и я разглежда 
като заключителна за своята мисия. 

Природните явления есенен и про-
летен дъжд (Йоил 2:23), характерни за 

климата на Палестина, назовани още 
“ранен” и “късен” дъжд (Еремия 5:24), 

се приемат като илюстриращи  духов-
ната опитност на църквата. В деня 
на Петдесетница, изяснявайки особе-

ните действия на учениците,  апостол 
Петър се позовава на текста от Йоил 
2:28-32,  като по този начин определя 

събитието като пророкувано. Снабдени 
с извънредна мярка на духовна благодат 

и под прякото вдъхновение на Светия 
Дух, апостолите свидетелстват за 

живота, смъртта и възкресението на 
Исус Христос . Приемането на тази 
сила от Духа е именно кръщението, 
за което говорят  Йоан Кръстител 

и Исус Христос. В резултат на тази 
мощна изява на Божия Дух, около три 

хиляди души се кръщават в същия ден. 

Така на Петдесетница е поставено 
началото на световната евангелиза-

ция. Имайки предвид пророчеството 
на Йоил и наставлявана чрез боговдъх-
новените свидетелства, познати още 
като Духа на пророчеството, Църква-
та на адвентистите приема  делото 
на Божия Дух на Петдесетница като 
“ранен дъжд”, който  подготвя апос-
толската църква за нейната мисия в 

света. От друга страна, метафората 
на пролетния или късния дъжд, който 

дава сила на житните зърна да узреят 
за жетва, се свързва със заключително-

то дело на Духа, Който ще подготви 
църквата и света за Второто при-
шествие на Христос. Светият Дух 

ще даде допълнителна сила на верния 
остатък да прокламира последната 

умоляваща и предупреждаваща вест, 
която се съдържа в Откровение 18:1-5. 

Боговдъхновената писателка Елън Уайт 
заявява: «Великото дело на евангелието 

ще приключи с не по-слабо изявление 
на Божията мощ от това в началото. 

Пророчествата, изпълнили се при изли-
ването на ранния дъжд, за да се открие 

евангелието за света, ще се повторят 
чрез късния дъжд, когато делото на 

евангелската вест ще приключи. Това 
са “освежителните времена”, към кои-

то с пророчески поглед гледа и апостол 
Петър: “Затова покайте се и обърне-
те се, за да се заличат греховете ви, 

за да дойдат освежителни времена от 
лицето на Господа и Той да ви изпра-
ти определения за вас Христос Исус” 

(Деяния 3:19, 20).

Възприемайки тази обща картина  
за делото на Светия Дух, адвенти-

стите очакват мощното изливане на 
“късния дъжд” в последните дни на зем-

ната история. Все пак има вероятност 
да се пропусне, че обещанието на Исус 

Христос  за Светия Дух не се осъщест-
вява на Петдесетница, а преди това. 

Петдесетница трябва да се приеме 
само като особена изява на Божия Дух 

в конкретен исторически момент. Този 
факт ще ни помогне да осъзнаем, че 

Бог желае още сега да приемем своята 
мисия в пълнота и да сътрудничим на 

Духа в печеленето на души за Божието 
царство.

Обещанието на Господ да изпрати 
Светия Дух се реализира непосредстве-

но след възкресението Му. Важност-
та на факта, че Исус “духва” (вдъхва) 
Светия Дух в учениците вечерта на 

първия ден - Йоан 20:19-23 - е под-
чертана от факта, че употребеният 

гръцки глагол “емфусао” се намира само 
тук в целия Нов Завет. Използването 

му в Стария Завет от Септуагин-
тата  е свързано с вдъхването на 

“жизнено дихание” на Адам от страна 
на Бога . Пророк Илия имитира акта 
на сътворение, като дъхва три пъти 

върху умрялото дете на вдовицата от 
Серепта, след което Бог го възкресява 

. Във видението за духовното възкреся-
ване на Израел Божият Дух духва върху 

убитите, влиза в мъртвите кости и 
те оживяват . При смъртта на Исус 

вярата на учениците умира заедно с 
техния Учител. Макар че някои жени 
им съобщават, че е възкръснал, те не 
вярват, защото вярата им е мъртва. 

Надеждата изглежда невъзможна. Църк-
вата, която Исус заявява, че ще осно-
ве върху вярата на Петър , изглежда 

умира, преди да се е родила. 

Продължава на стр.8

А КОГАТО СЕ ИЗПЪЛНИ ВРЕМЕТО, 
БОГ ИЗПРАТИ... СВЕТИЯ ДУХ

Кога Исус Христос 
дава Светия Дух 
на църквата Си?

друГ ли да 

чакаМе?
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Това е най-простото, най-ес-
тественото действие - подобно 
на дишането и ходенето на два 
крака. Сядаме на трапезата, хва-
щаме вилицата и поемаме в уста 
сочна хапка, без да подозираме, че 
съдържанието на чинията върви в 
добавка с двойна порция глобални 
последици. В съвременното обще-
ство сме свободни от бремето да 
отглеждаме и прибираме реколтата 
и дори да месим хляба си - доста-
тъчно е просто да си платим за 
това. Прави ни впечатление само 
когато цените се повишат. А по-
следиците от нашето невнимание 
са сериозни.

Миналата година главозамайва-
щият ръст на цените на хранител-
ните продукти извади планетата 
от доскорошната летаргия. Между 
2005 и лятото на 2008 г. цените 
на пшеницата и царевицата се 
утроиха, а цената на ориза нарас-
на петкратно, което предизвика 
гладни бунтове в над 20 страни 

и тласна още 75 млн. души под 
границата на бедността. Но за раз-
лика от предишните сътресения, 
породени от краткотраен недостиг 
на храна, това рязко повишение на 
цените се случи в година, когато 
земеделците в света прибраха ре-
кордно голяма реколта от зърнени 
култури. Поскъпването този път 
е симптом за по-сериозен проблем, 
който опъва нишките на светов-
ната хранителна мрежа. И няма 
изгледи да отшуми скоро. Казано 
с прости думи - през по-голямата 
част от последното десетилетие 
светът консумира повече храна, 
отколкото произвежда. “Светов-
ната производителност нараства 
само с 1-2% годишно - предупреди 
в разгара на кризата Джоачим 
ван Браун, генерален директор 
на изследователския институт 
по хранителна политика във Ва-
шингтон. - това е твърде малко 
спрямо ръста на населението и 
увеличеното търсене.”

Високите цени са основният 
сигнал, че търсенето надхвърля 
предлагането, че просто няма доста-
тъчно храна за всички. Това явление, 
познато с термина “агфлация” (от 
“агранен” и “инфлация”), засяга най-
тежко около 1 млрд. души - най-бе-
дните жители на планетата, които 
обикновено харчат между 50 и 70% 
от доходите си за храна. Въпреки 
че свиването на световната иконо-
мика доведе до известно понижение 
на цените, те все още запазват 
почти рекордни нива. Климатични-
те промени, вследствие на които 
сезоните стават все по-горещи, а 
водата - все по-недостатъчна, по 
всяка вероятност ще се отразят 
зле на реколтата в голяма част от 
света. Още малко и ще се изправим 
пред призрака на постоянна продо-
волствена криза - според използвания 
от учените термин. 

Какво тогава може да стори един 
горещ, пренаселен и гладен свят?

National Geographic

Краят на
изобилието

Най-бедните са 
най-уязвими за 
високите цени на 
храните, близки до 
рекордните

Кашата от сорго в 
бежанския лагер не 
осигурява белтъчините 
и мазнините, нужни за 
пълноценната кърма на 
майката от племето 
афари. Хиляди пастири 
от този етнос са из-
бягали тук от войната 
и сушата в съседната 
Еритрея. В Субсахар-
на Африка добивът на 
зърно на глава от на-
селението намалява от 
няколко десетилетия.

Световният глад с 
историческо ниво през 2009 г.

Световният глад ще достигне историческо 
ниво през 2009 г., с над 1 млрд. души, оставащи 
ненахранени всеки ден, според нов доклад на 
Организацията за прехрана и земеделие (ФАО, 
FAO.org) към ООН, представен в италианската 
столица Рим.

Страшните цифри не са резултат от лоши 
реколти, а последица от световната иконо-
мическа криза, довела до по-ниски доходи и 
нараснала безработица.

Именно рецесията е намалила достъпа до 
прехрана за бедните, смятат от организаци-
ята.

Прогнозите на ФАО се основават на проуч-
ване на службата за икономически изследвания 
на министерството на земеделието на САЩ.

Опасната комбинация от глобален финансов 
срив и упорито високи цени на храните в много 
страни е довело близо 100 млн. души повече от 
миналата година до хроничен глад и бедност, 
обяви генералният директор на организацията 
Жак Диуф.

Тихата “гладна криза” е засегнала 1/6 от 
човечеството и представлява сериозен риск 
за световния мир и сигурност.

Това е прецедент и ние не можем да оста-
нем безразлични, подчерта Диуф.

Според статистиката почти всички хора, 
които системно не си дохранват, живеят в 
развиващите се страни.

В Азиатско-тихоокеанския регион техният 
брой е 642 млн. души, в Африка южно от Сахара 
- 265 млн., в Латинска Америка и Карибския 
басейн - 53 млн., в Близкия изток и в Северна 
Африка - 42 млн., и в развитите страни - 15 
млн. души.

“Много от бедните и гладните в света са 
дребни фермери в развиващите се страни. 
В същото време те имат потенциал не само 
да посрещнат собствените си нужди, но и да 
спомогнат за преодоляването на продовол-
ствената криза и да катализират по-широк 
икономически растеж.

За да бъде освободен този потенциал, пра-
вителствата и международната общност трябва 
да защитят инвестициите в земеделието, така че 
фермерите да имат достъп не само до семена 
и торове, но и до технологии, инфраструктура, 
земеделско финансиране и пазари”, заяви 
Канайо Нванзе, президент на Международния 
фонд за земеделско развитие. БГНЕС

Малки порции ориз и варено говеждо - това е 
вечерята, която може да си позволи 7-членното 
семейство на Мерилин Толентино в селския си 
дом недалеч от Манила. Филипините, които са 
най-големият вносител на ориз в света, минала-
та година бяха тежко засегнати от забраната 
върху износа в някои от страните с най-голямо 
производство на тази култура. В резултат цените 
се увеличиха с повече от 60% спрямо предходната 
година. Около една трета от филипинците, сред 
които и семейство Толентино, живеят в бедност. 
Тези хора харчат около 70% от доходите си за 
храна.

Г-8 обеща 20 млрд. долара за гладните

Лидерите на индустриално най-развитите 
страни поеха ангажимент да осигурят 20 млрд. 
долара през следващите три години за инвес-
тиции в селскостопанските сектори на страните 
от Африка.

В заключителната декларация на форума на 
Г-8 в Акила беше поставен акцент върху необхо-
димостта да се помогне на бедните страни сами 
да изхранват населението си, въпреки че учас-
тниците не се отказаха от изпращането на нови 
хуманитарни помощи там, където се са нужни.

3,5 млрд. от обещаните средства ще бъдат 
предоставени от САЩ. С по още 3 млрд. се оч-
аква да помогнат Европейският съюз и Япония, 
предаде Ройтерс.

20-те млрд. няма да постъват във специален 

фонд към Световната банка, каквото предложение 
беше направено в началото на срещата на Г-8, 
а ще се управляват “координирано”.

Клубът на богатите призова да бъдат премах-
нати също така ограниченията върху износа на 
храни, както и извънредните данъци върху тях, 
особено когато става въпрос за хуманитарни 
доставки.

По данни на Организацията на обединените 
нации броят на хората, страдащи от недохранва-
не, се е увеличил през последните две години и 
очакванията са до началото на 2010 г. да достигне 
1,01 млрд., като по този начин се обръща тенден-
цията от последните четири десетилетия.

Дневник

Както и при други 
срещи на Г-8, лиде-
рите на индустри-
алния свят бяха 
щедри в обещания-
та си. 
В много от случа-
ите обаче досега 
те никога не се 
реализират.
Дали и този път 
няма да се случи 
същото?
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Ед Дикерсън
Превод Емануил Георгиев

Причина за внимание

Не само войници по време на война, 
но и обикновени хора могат да бъдат 
отклонени, когато издигнат очаквания-
та си до сигурност. Дори пророк може да 
стане плячка на подобни очаквания.

Малко хора са преживели по-ясно 
или с по-голяма смелост белезите на 
Божественото призвание и водител-

ство от Йоан Кръстител. В това, в 
което мъдрите се препъват, (що се 
отнася до обхвата и смисъла на Хрис-
товото служене) Йоан Го разпознава 
като “Божия Агнец, Който носи греха 
на света!” (Йоан 1:29). “Той трябва да 
расте, казва Йоан, а аз да се смалявам” 
(Йоан 3:30). По-късно самият Исус 
свидетелства за автентичността 
на призванието на Йоан Кръстител: 

“Истина ви казвам, между родените 
от жена няма по-голям пророк от Йоан 
Кръстител” (Лука 7:28, KJV).

Въпреки всичко обаче по-късно Йоан 
се обърква. “Времето минаваше, казва 
Елън Уайт, а царството, което Йоан 
с увереност очакваше, не бе основано” 
(Възпитание. Стр. 157). В затвора 
на Ирод, откъснат от животворния 
въздух и от свободата на пустинята, 
той очаква и наблюдава. Няма помощ, 
нито вратите на затвора се разтва-
рят”. Изпраща двама от учениците 

си, за да разбере от Исус: “Ти ли си, 
Който трябва да дойде, или друг да 
очакваме?” (Мат. 11:2,3).

Какво обяснява този обрат? Как може 
човек, който е видял Духа да слиза върху 
Исус като гълъб, да стигне до момент, 
когато ще задава такива въпроси? Матей 
представя причината: “Когато Йоан 
чу в затвора какво Христос правеше...” 
(Мат. 11:2). Знаем, че действията на 
Господ не отговарят на общоприетите 
очаквания за един Месия, който да е 
и Цар, и Завоевател. Очевидно те не 
отговарят и на очакванията на Йоан. 

Когато фарисеите и садукеите идват 
да се кръстят от Йоан, той им казва: 
“Рожби ехиднини, кой ви предупреди да 
бягате от идещия гняв?(...) Брадвата 
е при корена на дървото; всяко дърво, 
което не дава добър плод, се отсича и 
се хвърля в огъня (...) Аз ви кръщавам 
с вода, но Този, Който идва след мен 
(...) ще ви кръсти със Светия Дух и с 
огън. Лопатата е в ръката Му и Той ще 

събере пшеницата Си в хамбара, но ще 
изгори плявата в неугасим огън” (Мат. 
3:7,8,10-12).

Йоан чува, че “Исус минаваше през 
всички градове и села, като поучаваше 
в синагогите им, проповядваше еван-
гелието на царството и изцеляваше 
всякаква болест и немощ” (Мат. 9:35) 
- което очевидно противоречи на тези 
очаквания. Йоан очаква съд, но Исус 
донася прощение; очаква унищожение, 
но Исус донася изцеление; очаква лоши 

новини за гордите, но Месия донася до-
бри новини за смирените. Тогава Йоан 
изпраща вестители.

В отговор Исус насочва Йоан към 
друга група месиански пророчества. 
“Идете и разкажете на Йоан това, 
което чувате и виждате: Слепи про-
глеждат и куци прохождат, прокажени 
биват очистени и глухи започват да 
чуват, мъртви биват възкресявани и 
на бедните се проповядва евангелието. 
И блажен този, който не се съблазни 
в Мен” (Мат. 11: 4-6).

Получавайки това обяснение, Йоан 
разбира, че очакванията му са погреш-
ни. Но за известно време поради тях 
е изкушен дотам, че да постави под 
въпрос месианството на Исус Христос. 
Най-великият от пророците временно 
изгубва от погледа си функцията на 
пророчеството. Определяйки я, Исус 
заявява: “Казвам ви това, преди да 
стане, та когато стане, да повярвате” 
(Йоан 14:29).

Бог ни разкрива бъдещето, за да не 
изгубим надежда; за да можем да напред-
ваме в знанието, че доброто в края ще 
триумфира; за да можем да се научим 
да Му се доверяваме. Изпълнението на 
пророчеството потвърждава довери-
ето ни, утвърждава надеждите ни и 

укрепва вярата ни в Бог. Но Той не ни 
казва всяка подробност. Въпреки че ни 
доверява Своите намерения, постоянно 
ни изненадва с особените начини, чрез 
които изпълнява целите Си.

Божието пророчество относно 
грешния Тир е зашеметяващ пример. В 
книгата на пророк Езекиил Бог казва за 
този град: “Аз ще изстържа пръстта 
от него и ще го направя гола скала. Ще 

бъде място за простиране на мрежи 
всред морето” (Езек. 26:4,5).

След като е обкръжен и завладян 
от Навуходоносор през VI век пр.н.е., 
Тир се премества на близък остров, 
като оставя руините си на брега. За 
почти три века изглежда, като че ли 
Божието пророчество е опровергано. 
В края на краищата Тир съществува 
и никой не “простира мрежите си” 
върху руините му.

Продължава на стр.4

ли да чакаме?

Друг

Шестнадесетгодишният 
Д.С.Самюъл седеше в една 
класна стая в Сингапур и 
нервно очакваше начало-
то на своя изпит. При 
сигнала да започне той 
записа датата в горната 
част на листа: 8 де-
кември 1941г. В частта, 
озаглавена “История на 
Британската империя”, 
прочете въпроса: “Комен-
тирайте за Сингапур, 
непобедимата крепост на 
Изтока”.

След атаката срещу 
Пърл Харбър войските 
на императорска Япония 
проникват в Югоизточна 
Азия, като завладяват 
много предни постове 
на съюзниците. Манила 
пада на 22 декември. Със 
смелите си защитници 
малкият остров Уейк 
удържа до 23-ти. Хонг 
Конг с дванадесетхиляд-
ния гарнизон се предава 
на един съвсем не чес-
тит рождественски ден 
през 1941г.

Съюзниците се утеша-
ват с непревземаемост-
та на Сингапур. Голе-
мите оръдия и бойните 
кули на тази крепост са 
насочени към морето. 
Непроходима джунгла 
защитава гърба им - или 
поне те така вярват. 
Японците объркват 
Британската стратегия, 
като слизат на сушата 
на Малайския полуостров 
и се придвижват бързо 
през “непроходимата” 
джунгла. Тъй като всички 
специални оръжия на гра-
да постоянно са насочени 
към потенциални запла-
хи откъм морето, те 
не могат да бъдат пре-
местени, за да посрещ-
нат нашествениците 
по суша. Командващият 
“крепостта” Сингапур 
няма друг избор, освен да 
се предаде.

Защитниците загубват 
града не защото не са 
подготвени, но защото 
се подготвят неадек-
ватно за атака. Ако не 
биха взели решение от-
носно очакваната посо-
ка на атаката, те биха 
били подготвени за всеки 
възможен непредвиден 
случай. Ще перифразирам 
Уил Роджърс: “Не това, 
което не знаеха ги побе-
ди, но това, което бяха 
сигурни, че знаят и кое-
то бе погрешно”. 

Големите оръдия и бойните кули на кре-
постта Сингапур са насочени към морето.

Защитниците загубват града обаче не защо-
то не са подготвени, а защото се подгот-

вят неадекватно за атака.

Рисковано е да бъдем толкова самоуверени относно 
пророчеството! Попитайте Йоан Кръстител
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Продължава от стр.3

Тогава идва инвазията на 
Александър Велики. За да дос-
тигне острова, той постъпва 
необичайно, като кара войни-
ците си да построят път от 
брега - проект, който изисква 
да остържат изоставените 
руини на Тир до скалата, за 
да използват всяко парченце 
земя и чакъл.

Бог използва Александър 
да изпълни Словото Му - но 
по напълно неочакван начин. 
Отново и отново Библия-
та записва изпълнението на 
пророчеството по начини и 
чрез средства, които изне-
надват наблюдателите. И 
отново тези, които мислят, 
че познават Божиите плано-
ве, пропускат да разпознаят 
Неговата ръка, когато съби-

тията не съвпадат с техните 
очаквания.

Да се поучим от миналото
В нашата собствена исто-

рия Милеристкото движение 
буквално се “изпарява” за една 
нощ през месец октомври 1844 
г., когато пророчеството от 
Даниил 8:14 не се изпълнява 
така, както те очакват. И 
всичко това има особено зна-
чение за нас.

Както казва и името ни, 
адвентистите изучават съ-
битията на последните дни, 
като често се опитват да 
идентифицират движени-
ята, причините или дори 
личностите, които Бог ще 
използва като свои особени 
инструменти, за да изпълни 
Словото Си. Колко от нас 
инвестират безброй часове 

в попълване на сложни, силно 
специфични диаграми, които 
дават в подробности естест-
вото, реда и взаимовръзките 
между последните събития 
от земната история, демон-
стрирайки отчаяно желание 
за точно предсказване на 
бъдещето?

Но това не е точната ни 
роля. Вместо да изгражда вяра 
в Бога, такъв подход се стреми 
да замени вярата със знание. 
Това идва от желанието да 
вървим с гледане, а не с вяра. 
И ако Йоан Кръстител и ми-
леристите могат погрешно 
да изтълкуват събитията, 
със сигурност това може да се 
случи и с нас.

Предпазни мерки
Означава ли това, че тряб-

ва да спрем да се вглеждаме 

в събитията от последните 
дни? Не. Но би трябвало да 
вземем определени предпазни 
мерки - ето някои:

1. Молитва. Молете се за 
Светия Дух. Елън Уайт казва: 
“Светият Дух, Който озарява 
святите страници, ще отвори 
и нашия ум, за да разберем какво 
е истина” (Свидетелства към 
служители. Стр. 112). Трябва 
да позволим на Духа, Който 
е вдъхновил Словото, да ни 
води в него.

2. Смирение. Продължава-
щото изучаване на събитията 
от последните дни ще е от 
полза за нас само докато пом-
ним, че нашето разбиране на 
тези неща остава частично, а 
не цялостно; относително, а не 
абсолютно. Ап. Павел напомня, 
че “отчасти знаем и отчасти 
пророкуваме” (1Кор. 13:9).

3. Изучаване на евангелието. 
По-важно е да развием спаси-
телна връзка с Исус, отколкото 

да разберем всяка подробност 
от пророчеството. Ние се 
спасяваме чрез вяра - не чрез 
знание. Бог ни дава пророчест-
вото, за да изгради вярата 
ни, а не за да ни направи да 
изглеждаме мъдри.

4. Гледайки голямата кар-
тина. Не би трябвало да се 
фокусираме върху подробности-
те, загубвайки от погледа си 
по-широкия контекст.

5. Да останем отворени. 
Божието Слово съдържа аб-
солютната истина. Но аз 
- човекът - толкова мога да 
я разбера цялата, колкото да 
събера един океан в чаена чаш-
ка. Радвам се, че Бог ни е дал 
Библия, която е по-голяма от 
нашето разбиране.

И накрая, Бог знае края от 
началото. Ако вярвам в Него, 
Той ще ми даде благодат и 
знание достатъчни за днес. И 
това е всичкото, което наис-
тина трябва да знам.

Опасно е да мислим, че алчността на няколко 
души е обяснението на финансовата криза, която се 

случи. Да, хората са движени от алчност. Но това 
достатъчно обяснение ли е за факта, че не само 

няколко души, но цели бордове действат по начин, 
застрашаващ не само репутацията и кариерата им, 
но и техния бизнес, работа и спестяванята на дру-

ги хора и накрая - цели икономики?

Ние сме бесни и сме прави. Но ние - както и 
политиците - се нуждаем от по-обмислена присъда. 
Можем да намерим по-добро обяснение, ако вникнем 

в човешката природа и поведение като цяло. 

Отправната точка може да е парадоксът на 
кризата - че най-глуповатите рискове са били поети 

точно когато като общество сме били най-добре 
осведомени за риска и най-малко склонни да го по-
емаме. Което предизвиква въпроса: След като сме 
били най-добре осведомени за риска, защо толкова 

много членове на бордове са преодолели страховете 

си? Възможно ли е механизмите, с които бизнесът 
определя и оценява, и така охранява срещу риска, да 

са довели до обратното? 

Човешко е да мислим, че щом можем да разберем 
нещо, можем и да го контролираме. Сложната те-
ория на риска обаче създава илюзията, че щом той 
е изцяло разбран, представлява по-малко риск. Дали 

процесът на риск-менджмънта не отнема страха 
от риска? Накрая това, което е нужно на банките, 

не е по-сложната теория, а нещо близо до наивност 
- шокирано дете, което вика: “Царят е гол!”. Стра-
хът е необходима емоция - и в бизнеса, и в живота. 
Без него се взираме в къщичка от карти за игра и я 

смятаме за неразрушима. 

Трудно е да живеем в свят, в който знанието 
винаги ще бъде непълно и в който не можем да 

упражняваме контрол над събитията. Затова рели-
гиозният фундаментализъм привлича толкова хора 
- той претендира за сигурност относно Божиите 

намерения и чрез това създава илюзията за контрол. 

С една дума, как можем да променим тези 
възгледи и модели на поведение, които са дълбоко 
вкоренени в световните финансови институции? 
Алън Грийънспан, бивш председател на Американ-
ския федерален резерв, даде отговор при първата 

си реакция спрямо кризата. Каза, че е в “шокирано 
неверие”. Християните биха разбрали цената му, 
защото именно шокираното неверие предизвиква 
хората да преосмислят разбирането си за Бога в 
светлината на Разпънатия на кръста. Трябва ни 

нещо с голяма сеизмична сила, което да преобърне 
дълбоко вкоренените вярвания и рамки на поведе-

ние. 

Защото това не е само криза на личния морал, 
но и на приетата мъдрост и поведение на огромна 

група хора.

Преподобни Алън Билингс, PhD, БиБи Си

Нуждаеш ли се от проверка на брака

Почти се научихме да ходим на профилактичен 
преглед при лекар веднъж годишно, но какво да кажем 
за “брачното” си здраве? Програма за проверка на брака 
са направили в Clark University. “Както един кариес 
се развива дълго време, така и неудовлетвореността 
от брака не идва от никъде”, казва Джеймс Кордова, 
директор на програмата. Ние от държавите, които 
нямат политика (които нямат политика за нищо, 
камо ли за брака), можем да си зададем профилактично 
у дома няколко въпроса.  

Любопитни ли сме какво става с другия - и 
изразяваме ли го?

Независимо колко дълго сте с другия, никога 

не можете да го опознаете напълно. Това е една 
възможност постоянно да се доближавате един 
към друг. Потопете се в тайнствения свят на 
своя партньор. Дори умореният въпрос: “Какво 
стана днес” може да се превърне в мощен стимул 
за интимност. 

Разбираме ли кога другият се нуждае от съвет 
и кога просто от подкрепа?

Това често е причина за неразбирателство 
в брака. Ако единият е преживял разочарование 
през деня, другият често предлага решения. А 
партньорът му просто търси съчувствие! Не 
можеш да го обвиниш, че иска да ти помогне, но 
и не се чувстваш добре - очакваш подкрепа, а не 
знак, че не си достатъчно зрял да си разрешаваш 

проблемите. Следващия път, когато започнете да 
давате съвети, замълчете и просто изслушвайте 
и изразявайте съчувствие и разбиране.

Как е сексът?

Връзката между сексуалното здраве в брака и 
цялостните отношения е много силна. Ако сексът 
не е наред, това влошава и останалите взаимоот-
ношения. Но много често е и обратното - лошото 
общуване и отдалечаването на партньорите разру-
шава сексуалния живот. 

Вероятно знаете в какво състояние е бракът ви и 
без тези въпроси. Но след като направихте проверка, 
защо не поговорите за това с вашия партньор? Това 
е първата и най-добра стъпка към сближаване.

Рубриките подготви Петя Накова

Друг ли да чакаме?

Човешко е да 
мислим, че 
щом можем 
да разберем 
нещо, можем 
и да го кон-
тролираме. 
Сложната те-
ория на риска 
обаче създава 
илюзията, че 
щом той е из-
цяло разбран, 
представлява 
по-малко риск. 
Дали проце-
сът на риск-
менджмънта 
не отнема 
страха от 
риска?

Мисъл

Делник или Ежедневно
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Апостол Павел получава 
видението, когато през 49 г. за 
втори път посещава градовете 
от южната част на провин-
ция Галатия. Това е размирна 
област, в която християн-
ството се приема в началото 
добре, но после е подлагано на 
гонения. Преди година той 
едва не загубва живота си в 
гр. Листра. Бият го с камъни 
и го изхвърлят вън от града, 
понеже се заблуждават, че е 
умрял (Деяния 14:8-20).  Сега 
пак е тук, защото тревожни 
въпроси изпълват сърцето 
му. Ще издържи ли вярата на 
новообърнатите? Ще остане 
ли чиста любовта им, или ще 
бъде примесена с омраза? Как 
ще се отнесат към решенията 
на проведения преди няколко 
месеца църковен събор относ-
но приемането на езичници 
в църквите? (Деяния 15:1-31). 
Посланията не са достатъчни. 
Вярващите имат нужда от 
личното му присъствие. Зато-
ва е взел решение да е сред тях, 
да посещава църквите, докато 
укрепнат, като пътува от град 
на град (Деяния 15:36).  

Видението обаче му посочва 
друга цел: да занесе евангелието 
в Македония! Откликвайки на 
Божествения призив, Павел 
тръгва с вяра по изпълнения 
с неизвестности път. Когато 
влиза в гр. Филипи, научава, че 
докато с риск на живота си се 
е борил и е полагал грижи за ут-
върждаването на християните 
в Галатия, по неведоми пътища 
под някакви неясни форми спа-
сителната вест е проникнала 
сред населението и е докоснала 
нечии сърца, в резултат на което 
всяка събота жени се събират за 
молитва извън градската порта. 
Срещите му с тях повлияват 
най-силно на Лидия, продавачка 
на морави платове. Тя го слуша с 
огромен интерес и попива всяка 
негова дума. Кръщава се заедно 
със своето семейство и не след 
дълго домът й отваря врати за 
първата християнска църква на 
Европейския континент. 

По сходен начин Божествен 
призив издърпва Жан Калвин 
от тихия, скрития фронт 
на Божиите действия към 
видимия фронт, където се 
разиграват най-драматичните 
сцени на световната история. 
Призивът към него е отправен 
не в нощно видение, а чрез 
думите на реформатора Гийом 

Фарел (1489 1565):
- Ти мислиш да заминеш утре, 

но това няма да стане... Тук, в 
Женева, те чака много работа!

- Извинявай, какво говориш? 
Не мога да остана повече от 
една нощ ...

- Погледни около себе си! Виж, 
римските привърженици са сразени 
и сега ти си безкрайно необходим 
- точно ти! Хората трябва да бъ-
дат поучавани, да им бъде обявено 
спасението, да им бъде разяснено 
Божието слово, за което жадуват 
(М. Голубич.“История на Христи-
янската църква”).

Калвин е напуснал своята 
родина поради ожесточените 
гонения на протестантите с 
твърдото решение да посвети 
живота си на две цели: задъл-
бочаване на познанията върху 
Божието Слово и утвърждаване 
на идеите на Реформацията във 

Франция. Осъществяването на 
втората цел го поставя под 
постоянна заплаха. След като 
публикува своя апологетичен 
труд на френски език “Основи 
на християнската религия” 
(известен още с името “Ин-
ститути на християнската 
религия”) и неговия превод на 

латински в края на ав-
густ 1535 г., той напус-
ка Базел и се отправя 
за Италия, към двора 
на Рене, дъщеря на Луи 
XII и графиня на Фера-
ра, която също като 
Маргарита Наварска 
покровителства протестан-
тите. Приет е много радушно 
и отново влиза в своята роля на 
проповедник на малки приятел-
ски групи. Редовно проповядва 
на графинята и придворния й 
кръг. Успява да създаде кръг 
от слушатели и привърженици 
на реформираната вяра, сред 
които е известният художник 
Тициан. Пребиваването му във 
Ферара обаче се оказва много 
кратко - до пролетта на 1536 
г. Трябва да бяга, защото дей-
ността му е станала известна 
на инквизиционния трибунал в 

графството. Според водещия 
историк на Реформацията 
Жан Мерл д’Обине Калвин е 
арестуван и изпратен в Болоня, 
където далеч от приятелско 
обкръжение е трябвало да бъде 
съден, но по пътя екскортът 

е нападнат и той е освободен. 
Сведението обаче няма по-
твърждение от други извест-
ни историци. Това, което със 
сигурност знаем е, че успява да 
избяга от Италия през прохода 
Сен Бернар, стига до Базел, но 
се връща във Франция, за да 
уреди бащиното си наследство 

и най-вече да види отново сво-
ите близки. В Ноайон разбира 
за смъртта на по-големия си 
брат и взима решение да на-
пусне отново своята родина 
заедно с другия си брат Антон 
и една от сестрите си. Поради 
военните действия, които се 
водят в Лоран между Карл V 
и Франсоа I, групата избира 
обиколния път през Женева. 
Именно тук Фарел се среща с 
Калвин и настойчиво го моли за 
помощ с убеждението, че Небе-
то го призовава  да се посвети 
на нова кауза - утвърждаване 

и развитие на Реформацията 
в този град.

Два месеца и половина преди 
паметната среща, в неделя на 
21 май 1536 г., гражданите на 
Женева, тържествено призо-
вани от фанфари, се събират 
на градския площад и с вдигане 
на ръка единодушно заявяват, 
че отсега нататък искат да 
живеят единствено “според 
Евангелието и Божието слово”. 
Чрез референдум в някогаш-
ната епископска резиденция 
е въведена протестантската 

религия като град-
ска и държавна, 
като единствено 
призната и позво-
лена вяра. В този 
празничен ден се 
утвърждава окон-
чателната победа 
на протестант-

ството - отсега нататък то 
има не само надмощие, а пълна 
власт. На герба на Женева са из-
писани думите на националния 
лозунг: “След мрака - светлина”. 
Постигнатата победа обаче не 
е плод на дълбоко изследване на 
Божието слово и осмисляне на 
учението за оправдание чрез 
вяра. Тя е резултат преди 
всичко от самоотвержената 
борба на женевските граждани 
да бъдат свободни и пълноправ-
ни. Реформацията е възприета 
като средство за защита и 
утвърждаване на националната 

кауза. Засети на почвата на 
национално-освободителните 
войни, идеите й се развиват 
само в една посока: как да се 
разруши старият ред. 

В началото на ХVI в. Же-
нева e богат търговски град, с 
множество кантори и складове, 
принадлежащ към Свещената 
римска империя и поддържащ 
връзки с най-важните градове на 
Франция, Германия и Италия. 
Гражданите му се отличават 
със своята енергичност, обра-
зование, независим дух и това 
се отразява върху начина, по 
който градът се управлява. Ор-
гани на властта са: епископът, 
синдиците и съвет от 60 души, 
избирани от генералното събра-
ние, в което взимат участие 
всички граждани. В качеството 
си на императорски замест-
ник савойският херцог също 
се ползва с влияние и власт. 
Между властите няма точно 
разграничение на правата и 
това е предпоставка за борби 
за надмощие. Всяка от тях 
има своя партия. Често между 
партиите се водят безприн-
ципни, безцелни борби, които 
държат града в състояние на 
постоянна анархия. Савойският 
херцог Карл III (1504 - 1533) 
решава да се възползва от нес-
табилността и чрез подкупи 
и влияние да присъедини града 
към своите владения. Чрез съ-
действието на папата успява да 
убеди женевските каноници да 
изберат за епископ посочен от 
него кандидат, негов братовчед. 
След като съумява да вземе в 
ръцете си епископската власт, 
херцогът иска синдиците да го 

признаят за господар на града 
и да положат клетва за вяр-
ност. Чашата на негодуванието 
прелива. Синдиците отказват, 
като отговарят, че предпочи-
тат да бъдат бедни, но незави-
сими, отколкото богати и роби. 
Появява се нова патриотична 
партия: партията на децата 
на Женева. През 1519 г. тя 
вдига народа на въстание, но в 
града влиза войската на херцога 
и патриотите са избивани и 
преследвани в продължение на 
седем години.

Продължава на стр.6

Сега, след три-
умфа на победа-
та, Фарел стои 

объркан заедно със 
своите помощ-

ници. Атакувал е 
римската църк-

ва, възбуждал е у 
безпросветните 

маси омраза срещу 
монасите и мо-

нахините, срещу 
преданията, тра-
дициите, религи-

озните практики, 
разбил е скрижали-
те на стария ред, 
освободил е място 
за нов порядък, но 
няма силите да го 

създаде. Той чув-
ства, че с разру-

шаването негово-
то дело е приклю-
чило; за градеж на 
ново духовно зда-
ние трябва друг.

“И яви се на Павел нощем видение: един 
македонец стоеше и му се молеше, казвай-
ки: Дойди в  Македония и помогни ни.” 
(Деяния 16:9)

Божественият
призив

В началото на ХVI в. Женева e 
богат търговски град, гражда-

ните му се отличават със сво-
ята енергичност, образование, 

независим дух, но въпреки това 
сблъсъците между протестан-

ти и католици са непрестанни. 

п-р Цанко Митев
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Супер забавление за децата. Нека 
бъде по-често. Благодарим ви!

М. Димитрова

Прекрасен ден за всички! Благода-
ря за прекрасното начинание. Нека 
догодина има повече игри за децата! 
Благодаря!

Галина Маринова  

Много хубава инициатива! На Ваша-
та църква огромно благодаря! За деца-
та беше чудесно. Специално благодаря 
на Рачето от хижата на “Чефака”. 
Желая ви много здраве и любов.

Павлина Христова    

Благодарим Ви! Важни образовател-
ни асоциации, дерзайте!

Мариана Минчева

Прекрасна инициатива! Много важно 
и полезно допълнение към детското 
възпитание. Благодарим на организа-
торите!

Ахмед Байрам

Децата много се забавляваха, нека 
да има по-често такива забавления.

Правите нещо много ценно за де-
цата! Продължавайте така!

Страхотен детски празник! Наши-
те деца заслужават това приключение! 

Благодарим Ви!
С. Пенева

Чудесен детски празник, за който 
много ви благодарим.

Благодаря за хубавия празник. Всич-
ко много ми хареса!

Димо Савов II б клас ОУ “Отец 
Паисий”

Беше много хубаво и забавно. Благо-
даря за всичко, беше много забавно.

Стефан Петков II б клас ОУ 
“Отец Паисий”

Страхотно е за децата! По-често 
трябва да има такива занимания, осо-
бено през ваканцията. Благодаря.

От родител и неговата 3- годиш-
на дъщеря Селин

Благодарности за неочаквания пре-
красен ден. Детето ни се забавляваше 
истински. Очакваме повече такива дни. 
Благодарим  Ви! 

Митко Чефаланов

Това бе най-вълнуващият ми ден! 
Най-много ми хареса на въжения лифт! 
Надявам се това да стане традиция 
за всеки Ден на детето! Благодарим  
ви!

Написано от Пресияна Минкова с 

помощта на мама

Благодарим за всички забавления! 
Очакваме ви и другата година. Всичко 
е яко!

Али и Маги

Много добре организиран празник! 
Крайно недостатъчно обаче е да се 
прави веднъж годишно! Благодарим 
Ви!

Здравейте, тук много ми хареса, 
защото е много забавно и интересно! 
И аз се  почувствах като малко дете. 
Дано и другата година да има.

Като майка благодаря за образо-
вателните и занимателни приключе-
ния!

Благодарим на всички организатори 
за това, че зарадваха нашите деца 
и пожелавам тези изяви да станат 
традиция в нашия град!

Благодаря на организаторите, че 
ме върнаха във вълшебната страна на 
детството! Поздрави и до следващия 
празник! Да запазим детето и себе си 
- това е велико!

Благодаря за всички незабравими 
мигове днес! Обичам Ви!

Всеки човек пази по нещо детско у 
себе си, без значение от възрастта. 

Хубаво е да има такива празници 
като 1 юни, на които човек да може 
да пробуди тази детска частица в 
себе си, а още по-хубаво е, когато 
такива приятели и задружни хора се 
съберат и направят този празник 
още по-хубав. Животът е миг, който 
отлита като гълъб, но това което не 
може да отлети, са хубавите спомени 
и най-вече детството. Благодарение 
на този празник, който се организира 
в продължение на три години, всяко 
дете добавя хубави спомени към дет-
ството си. Ако всеки човек имаше 
правото на едно желание - да върне 
времето назад, - аз съм сигурна, че 
щеше да завърти стрелката и да 
я спре, когато стигне до своето 
детство. Да си дете е най-хубаво-
то нещо!!! Поздравления за хубавия  
празник!!!

Страхотен ден! Нека всеки 1 юни 
да е все по-хубав!

Диди

Най-големия подарък за всички до-
броволци са детските усмивки!

Нели

Благодаря на организаторите за 
прекрасното тържество на нашите 
деца. Те заслужават това. Останахме 
възхитени от игрите и хъса, с който 
работите.

Диана Георгиева  директор на 
ЦДГ “Мир” с. Искра

И тази година под мотото “В света на приключе-
нието” Община Силистра, фондация АДРА и Църквата 
на адвентистите от седмия ден обединиха сили и 
направиха националния празник 1 юни незабравим  
ден, изпълнен с много усмивки, за малчуганите от 
град Силистра и община Ситово.

В града празникът се проведе на 31 май (неделя), 
за да имат възможност работещите родители да до-
ведат децата си в почивен ден. За тази цел той бе 
оповестен чрез медиите и с плакати.

Занимателните игри и постовете бяха разположени 
в Дунавската градина. На старта раздаваха по една 
карта за по-бърза ориентация за всеки участник и 
сертификат с името му, върху който на различните 
постове той получаваше заверка печат. Имаше и книга, 
в която родители и деца можеха да запишат своите 
благодарности, впечатления, отзиви и препоръки.

Постовете бяха особено интересни:
- “Приложно колоездене”- там децата научиха 

различни техники за управляване на велосипед;

- “Пътна безопасност” запознаваше участниците с 
правилата за пътна безопасност, освен това малчу-
ганите изживяха радостта да се качат в полицейски 
автомобил;

- “Нарисувай ме” - с помощта на специални бои 
всяко дете бе “нашарено” с рисунка по негов избор 
- дори и някои родители;

- “В борба със зависимостите” играта беше органи-
зирана по случай деня за борба с тютюнопушенето;

- “Групови ски” - родители и деца изпробваха и по-
добриха своите умения, рефлекси и концентрация;

- “Въжен лифт” - с помощта на алпийска екипиров-
ка децата  от 6 до 12-годишна възраст се спуснаха и 
полетяха над разкопките в Дунавската градина;

- “Пъзел на надеждата” - там дечицата нареждаха 
пъзели с библейски картинки;

- “Въжен мост” - отново с помощта на алпийска 
екипировка децата преминаха безстрашно по люлеещия 
се мост - също като Индиана Джоунс;

- “Противопожарно приключение” учеше децата 
как да се справят при бедствието пожар.

В края на деня малките палавници бяха уморени, 
но все така щастливи, удовлетворени и “шарени”. 
На финала всяко дете си тръгна с флагче и сладка 
награда.

На празника в Силистра участваха 320 деца. Не 
можем да не благодарим сърдечно на доброволците, 
които направиха този ден осъществим. Броят им бе 
45 - от Силистра, Пазарджик, Габрово и Айдемир.

В село Ситово поканата към нас за организирането 
на същия празник дойде, след като миналата година 
проведохме там програма МлаДоС. Спретнахме го 
съвместно с община Ситово, детските ясли и местното 
читалище. Беше незабравимо! Над 170 дечица рано-
рано дотичаха при постовете: “Пътна безопасност”, 
“Нарисувай ме”, “В борба със зависимостите”, “Гру-
пови ски”, “Въжен лифт” и “Въжен мост”. А съвсем 
необикновеното на този ден бе, че започна с детски 
фестивал под името “Моето гласче - звънче”. Децата 
от цялата община - Ситово, Искра, Попина, Доброти-
ца и Любен - извиха своите звънливи гласчета чак 
до небето.

И този празник бе радостен и изпълнен с усмивки. 
Преди да си тръгнат, и тук децата, разбира се, бяха 
възнаградени с флагче и сладка награда.

Божественият призив
Продължава от стр.5

Сигурно делото им би ос-
танало само спомен, ако през 
1526 г. кантоните Берн и 
Фрибург чрез женевски бежа-
нци не сключват договор с 
патриотите за взаимна по-
мощ. Партията на децата на 
Женева става силна и успява 
да премахне господството на 
херцога и да изгони епископа. 
Но четири години по-късно, 
през 1530 г., Женева е под-
ложена на обсада от армия, 
съставена от войските на 
лозанския епископ, на местни 
феодали, които владеят земи 
и замъци около град Во, както, 
разбира се, и от войската на 
савойския херцог. Градът е 
спасен от притеклите се на по-
мощ войски на Берн и Фрибург 
(общо 14 000 войници!). Двата 
кантона решават женевският 
епископ да бъде възстановен 
на длъжност,  херцогът да 
плати военните разноски и 
да бъде обвързан с договор, че 
ще загуби своите владения, ако 
пак направи опит да отнеме 
свободата на Женева. Берн, 
който от две години е приел 
цвинглианското изповедание, 
иска протестантското уче-
ние да се разпространява в 
освободените земи. За целта 
трябва да изпраща там силни 
проповедници. Правителство-
то намира такъв в лицето 
на Фарел.

Гийом Фарел произхожда 
от провинцията Дофине. Той 
е образован, запознат с хума-
низма, буен и роден за борба. 
Става последовател на уче-
нието на Льофевър и участва 
активно в групата от гр. Мо. 
Острите му публични изяви 
предизвикват враговете на Ре-
формацията и той е принуден 
да напусне Франция. В места-
та, където Берн го изпраща 
да проповядва, Фарел развива 
голяма дейност - проповядва 
срещу католическите обреди, 
монасите, литургията, ико-
ните и папския авторитет 
по домовете, по улиците, по 
площадите. Много пъти е 
нападан, раняван, но колкото 
повече препятствия среща, 
толкова повече ревността му 
се разпалва. През 1532 г. отива 
в Женева, за да въведе новото 
учение. Градът обаче се оказва 
костелив орех. Реформаторът 
е посрещнат с вика: “Убийте 
го, убийте го, хвърлете го в 
Рона!”. Спасява се с бягство, 
но не се отказва от задачата. 
Изпраща в Женева своя ученик 
Антоан Фроман като учител. 
Работейки тайно, Фроман 
има големи успехи. Насърчен 
от тях, през 1533 г. решава 
да изнесе публична проповед, 
но е нападнат от католици 
и едва не загива. Възмуте-
ни, привържениците му се 
въоръжават  и по улиците 

се завързват кървави борби. 
Католиците ги побеждават 
и започват да ги преследват. 
Берн отново се намесва, като 
изпраща войска да възстанови 
мира. Броят на приемащите 
Реформацията продължава да 
расте и при новите избори те 
спечелват победа. Католиците 
се обезкуражават, епископът 
е принуден да напусне града. 
Фарел и Фроман се завръщат 
заедно с още един реформатор 
- Пиер Вирет. Те превземат 
една след друга католическите 
църкви и подготвят пътя 
за официалното приемане на 
новото учение.

Женева запазва свобода-
та си, спечелена е за Рефор-
мацията и става част от 
Швейцарската конфедерация. 
Постоянните борби за незави-
симост, продължили повече от 
двадесет години, обаче водят 
до тежки морални последици. 
На законите и нормите се гле-
да леко. В обществения живот 
доминира разпуснатостта и 
анархията. Тълпи буйстват 
и държат в страх немалкото 
католически семейства, които 
са останали в града. Храмове 
са ограбвани, кръстове и ста-
туи са чупени, демонът на 
разрушението вилнее безпре-
пятствено по улици, площади, 
учреждения. 

Фарел няма как да обуздае 
тези диви нагони, защото и 

той е допринесъл за развихря-
нето им. С проповедите си е 
довеждал народа до трескава 
възбуда. Хората са го слушали 
с разбирането, че едва ли не 
Небето им говори и са тръпне-
ли от предупредителните му 
слова. В негово лице са виждали 
човека, който, овладян от една 
единствена идея, е способен 
да разгроми всяка съпроти-
ва. Но за съжаление нещата 
не са спрели дотук. Фарел е 
увличал хората и със своята 
грубост. Възхищавали са се, 
когато е влизал в католиче-
ските църкви, докато свеще-
никът пред олтара извършва 
литургията, и самоволно се 
е изкачвал на амвона, за да 
проповядва срещу зверствата 
на антихриста (папата). От 
подобни ексцесии най-много 
се вдъхновявали децата. Те 
се опитвали да подражават, 
като нахлували в катедралите 
по време на служба и с викове, 
крясъци и кикот смущавали 
богослужението. 

Сега, след триумфа на по-
бедата, Фарел стои объркан 
заедно със своите помощници. 
Атакувал е римската църква, 
възбуждал е у безпросветните 
маси омраза срещу монасите 
и монахините, срещу преда-
нията, традициите, религи-
озните практики, разбил е 
“скрижалите” на стария ред, 
освободил е място за нов по-
рядък, но... няма силите да 
го създаде. Той чувства, че с 
разрушаването неговото дело 
е приключило; за градеж на 

ново духовно здание трябва 
друг. Религиозните водачи са 
изчерпани, видимият фронт 
на вълната на Реформацията 
е отслабнал. Необходима е 
помощ от другия, скрития 
фронт, на който типичен 
представител е Жан Калвин. 
Разговорът му с Фарел е много 
напрегнат. В записките си 
Калвин пише:

Фарел, който гореше от же-
лание да проповядва евангелието, 
веднага мобилизира всяка своя 
фибра, за да ме задържи. И след 
като научи, че сърцето ме тегли 
към самостоятелни занимания и 
разбра, че молбите му са напразни, 
той заяви, че Бог ще прокълне 
моето уединение и диреното от 
мен спокойствие за работа, ако 
се оттегля и му откажа помощта 
си, когато има такава нужда от 
нея. Бях така ужасен от тези му 
думи, че се отказах от пътуването, 
което планирах; но толкова ясно 
осъзнавах, че съм стеснителен и 
срамежлив по природа, щото не 
исках да приема каквато и да било 
служба. (С. М. Хотън. “Щрихи от 
църковната история”).

Калвин има защо да се стра-
хува. Приемането на поканата 
означава да се поведе титанич-
на битка с хаоса и разрушени-
ето, което свободолюбивите 
женевски граждани възприемат 
като част от личната си сво-
бода. Как ще постигне това? 
Как ще оформи по своята воля 
не книга, а един град, една дър-
жава? Това ще бъде предмет на 
следващата статия.

П-р Цанко Митев

В света на приключението - детски празник община Силистра

Îтзивите
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Започна сезонът на детските празници. На 17 
май със съдействието на Община Габрово Клуб “Из-
следовател” се включи в честването на празниците 
на хумора и сатирата с един прекрасен празник за 
децата и гостите на града. 

“В света на приключението” е габровският вариант 
на телевизионната игра “Форт Бояр” с около 17 места 
на предизвикателства и забавление. Всички участни-

ци в игрите имаха удоволствието да преминат 
по въжен мост “през река”, да се спуснат със 
специален въжен лифт високо по въздуха над 
“речен вир”, да се катерят по въжена стълба, 
да опитат скоростта на въртележка каросел, 
да поиграят на “бой с възглавници”, да карат 
ските на приятелството, както и да отправят 
своите детски послания към нас, възрастните, 
за изграждането на един по-добър свят.

На празника бяха поканени като участници 
със самостоятелни постове организациите: “Цен-
трален балкан”, РПУ - Габрово, РС ”Пожарна 
безопасност и спасяване”, РИОКОЗ, Гражданска 
защита, Природен парк “Българка”, които чрез 
демонстрации, игри и занимания, съответства-
щи на дейността им, имаха за цел не само да 
забавляват, но и да възпитават. 

Успоредно с преминаването през всички 
постове, децата и юношите, посетили празника, 
получиха възможност да дадат своя малък принос 
в екологичната акция за опазване чистотата на 
парк “Маркотея”, като по този начин засвиде-
телстваха, че искат да са част от един по-чист 
свят и да живеят живот, свързан с природата 
и съхраняващ нейните ценности. 

Като една от наградите за положените усилия 
при преодоляване на всяко приключение децата 
получаваха възможност да прекарат известно 
време в обстановката на специално построен 
изследователски лагер и да вкусят от роман-
тиката на изследователския живот.

На два специални информационни щанда, 
разположени в началото на парка, участниците 
получаваха карта на местността, върху която 
бе разположен панаирът, както и изчерпателни 
подробности за игрите и за плана на самия 
ден. Тук те бяха организирани в отбори от по 
4-ма,  за да могат да изживеят пълноценно 
работата си в екип, да се опознаят и сприятелят. За 
най-малките, които още не ходят на училище, бяха 
предвидени подходящи за възрастта им безопасни 

и интересни игри.
През 5-те часа на детско-юношеския празник, 

за всички посетители се грижеше 40-членният екип 
на Клуб “Изследовател”, съставен от ръководители-
аниматори и техните сътрудници. Част от него бяха и 
самите изследователи и приключенци - деца и юноши 
на възраст от 7 до 16 години от Габрово, Трявна, 
Севлиево и Пловдив.

Удивени сме от включването за втора го-
дина и на хора от третата възраст в един от 
най-атрактивните постове - печене на скаутски 

хляб, където бяха необходими 8-9 жени. 
Младежите, разбира се, пак бяха ос-
новната движеща сила на събитието. 
Посрещаха с усмивка всички деца, 
подаваха им ръка при затруднение, 
насърчаваха ги, пазеха ги.

Удовлетворени сме, че можахме 
да направим нещо, което да зарадва 
децата и родителите от нашия град. 
Вярваме, че Бог може да използва 
по прекрасен начин такива инициа-
тиви, за да стопли много сърца и да 
ги доведе при Себе Си
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В света на 
приключението

Интересни и весели факти:
1. Когато казвахме, че ще правим празник, подобен 
на “Форт Бояр”, в този парк, хората се смееха и 
казваха: “Че то в този парк може да се прави само 
Сървайвър “. Тук е мястото да благодарим на всич-
ки братя, сестри и приятели, които помогнаха да 
се изчисти поизоставеният парк, за да стане пре-
красно място за провеждане на празника “В света 
на приключението” с рекламното название Габров-
ският “Форт Бояр”.

2. Дистрибутор на минерална вода в града отпусна 
безплатно 5 галона вода и 2 машини без наем. Поради 
затруднения в построяване на съоръженията предос-
тави и платформата на камиона си за изпъването на 
лифта.

3. Проблемът, който обмисляхме през цялата година, 
бе откъде да намерим плат за торбички, в които 
децата да събират брошурките от различните пост-
ове и др. материали. Бог го разреши по чуден начин и 
миналата, а особено тази година - така че ще има за 
още поне един или два празника. 

4. Учудващо е например и колко много красиви неща 
могат да се направят от отпадъчни материали - 
флагчета, колчета, кубчета и пр.

5. Средствата за останалите красиви неща и игри за 
празника бяха събрани чрез благотворителен ресто-
рант, организиран и проведен със съдействието на 
малките изследователи, на техните каки и батковци 
и с помощта и на 2 сестри, които до неотдавна са 
били “изследователки”.

За всички гости изследователите бяха подготвили 
специална музикална програма. Салонът и масите бяха 
специално украсени с много вкус. “Изследователите” 
сервираха красиво подредените и украсени порции и 
напитката, специалитет на пасторшата с. Л Бонева.

6. Куриозно за града ни е, че въпреки намалялото 
население, още първата година към празника проявиха 
интерес около 300 деца и техните родители, а тази 
година - около 500 учащи и 100 деца под 7- годишна 
възраст, плюс по двамата родители на някои от тях.

 7. Всеки, който не можеше да участва с физическа 
помощ, през цялото време подкрепяше екипа по орга-
низацията и провеждането със своите молитви. Така 
че сигурно няма човек, на когото да не благодарим, 
защото всеки беше съпричастен към тази прекрасна 
инициатива - празника “В света на приключението”.

Детски празник в Габрово
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Посетете и личния сайт 
на Мари Лайич:  
www.mariemusic.com

Umit haberi

e-mail: remzi_a_ahmed@yahoo.com
Ïèøåòå íà àäðåñ:

ãð.Øóìåí   9701   1   Ö Ïîùåíñêà êóòèÿ 517
Òåë.: 054/88 48 77

турски кореспондентен курс
“оòâîðåíà âðàòà”

Íà âàøå ðàçïîëîæåíèå ñà 24 áåçïëàò íè ëåêöèè 
íà òóðñêè åçèê ñ ïðåâîä íà áúë ãàðñêè. Åòî íÿêîè 
îò çàãëàâèÿòà: “Ïðî ðî÷åñòâàòà, Ïàëåñòèíà è 
ïîòîìñòâîòî íà Àâðààì”, “Èçáîð èëè ñúäáà”, 
“Ìîëèòâàòà, êîÿòî ïîëó÷àâà îòãîâîð” è äð.

A W R
сâå òîâ íî àä âåí ò íî ðà äèî
“Гëà ñúò íà íà äåæ äà òà”

Âñåêèäíåâíè ïðåäàâàíèÿ íà áúëãàðñêè åçèê
Ñóòðèí: 8-9 ч. íà чåñòîòà 6145  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

Àä ðåñ: Све тов но ад вен т но ра дио “Гла сът на на деж да та” - Бъл-
гар с ка сек ция, ул.“Àí òèì I” ¹22, 4000 - ãð. Ïëîâ äèâ
Çà áå ëåæ êà: Прог ра ми те мо гат да бъ дат слу ша ни и чрез 
Ин тер нет, ка то за цел та се вли за в пор тал: www.sdabg.
net и оттам в “Ад вен т но ра дио”.

На 20 юни от 19 часа в залата на Национал-
ния политехнически музей се проведе концерт 
на Мари Лайич от Виена.

Певицата е израснала в Австрия и от малка 
се занимава с музика. През последните години 
изнася концерти в Австрия, Англия, Франция, 
Сърбия, Германия. Солист е на група “Вестител”, 
която се събира два пъти месечно в Сърбия за 
репетиции и подготовка на евангелизационни 
концерти. 

Мари Лайич за първи път гостува в България. 
Тя беше придружена от пианистката Кристина 
Ковач, която завършва магистратура по музика 
във Виена. 

Още в четвъртък, веднага след 
пристигането им, вече “предвкус-
вахме” концерта. По време на пър-
вата репетиция озвучители, певци, 
бенд и екип на Hope Channel Bg бяха 
силно вдъхновени от предстоящото 
събитие, от гласа и присъствието 
на Мари.

В събота следобед времето за 
подготовка бе както винаги недоста-
тъчно, но всички участници направиха 
невъзможното, за да се случи едно 
вълнуващо събитие.

Концертът включваше изпълнения 
на авторски песни на Мари Лайич, как-
то и на известни християнски песни. 
Залата беше претъпкана с гости, някои 
от които за първи път присъстваха 
на християнски концерт. 

Освен че се насладихме на красивия 
глас на Мари, всички бяхме докоснати 
и от вестта на песните и на нейното 
лично свидетелство.

В края на никой не му се тръгва-
ше, а и не беше необходимо, защото 
домакините от църква “Благодат” 

бяха приготвили добра почерпка за гостите 
във фоайето.

Уместно е да се спомене, че работата по 
подготовката и осъществяването на концерта 
бе изцяло доброволна, както от страна на из-
пълнителката, певците и музикантите, така и 
от страна на техниците и операторите. 

Едно от вълнуващите неща беше, че концер-
тът бе излъчван директно он-лайн по Интер-
нет благодарение усилията на екипа на Hope 
Channel Bg.

Гледаме в бъдещето за следващи съвместни 
проекти с Мари. ХМ

Служене чрез музика

Кога Исус Христос дава Светия Дух...
Продължава от стр.1

Когато апостол Йоан из-
ползва глагола “емфусао”, целта 
не е да разкрие Божествената 
сила на Исус, но да опише един 
своеобразен акт на сътворение 
и възкресение: този на новите 
Божии синове, родени от Духа, 
от които църквата се състои. 
Поздравът на Исус “мир вам” ни 
насочва към обещанието за мир, 
свързано със Светия Дух . Така 
опитността на приемането на 
Духа по време на Пасхата не е 
лична или някакво субективно 
вътрешно преживяване, а факт 
и жива реалност, свързана с 
мисията, възложена на първата 
християнска църква. 

Няма противоречие в описа-
нието на изявата на Светия Дух 
при Йоан и при Лука. По време 
на Петдесетница не откриваме 
никакво вътрешно обръщане на 
учениците, нито по отношение 
на Исус, нито по отношение на 
мисията им. Това става непо-
средствено след възкресението 
на Спасителя. Онова, което им 
липсва, за да започнат великата 
мисия на проповядване, не е нито 

мандат, нито воля, нито съзнание 
за върховенството на Христос. 
Липсва им сила, каквато получават 
на Петдесетница. Разглеждано 
по този начин, това събитие не 
е моментът на рождението на 
църквата, но времето, в което тя 
се изявява публично пред света. 
Евангелист Лука я представя като 
живееща в братство и в пълнота 
на вярата преди Петдесетница, а 
апостол Йоан ни казва, че очаква-
нето на Божествената изява на 
сила не се осъществява в слабост 
- Духът вече е на тях.

Разгледано в неговите прак-
тични измерения, кръщението 
със Светия Дух на Петдесетница 
се характеризира с изява на сила, 
с особения дар на езиците, с 
проповедта и нейния успех. Така 
то би могло да се свърже само с 
чудесата и с външните прояви, 
и по този начин увереността 
в спасението би почивала върху 
външни знаци и върху нашите 
собствени действия. От друга 
страна, признаването на дара на 
Светия Дух в деня на възкресе-
нието, означава да признаем, че 
сме истински християни, синове 
и дъщери на Бога, преобразени 

и спасени по благодат, без да 
търсим видими външни знаци. 
Нашето спасение е плод на въ-
трешната опитност с Духа. Чрез 
тази опитност сме убедени, че 
Исус е Възкръсналият, Спасите-
лят, Божият Син. Опитността 
на Пасхата прави възможна 
опитността на Петдесетни-
ца. Чак след тази опитност се 
появяват чудесата, проповедта 
и делата.

Адвентистите имат дълбо-
кото убеждение, че Светият 
Дух работи в църквата и чрез 
църквата. Непосредствено преди 
Пришествието на Христос се 
очаква едно специално време, в 
което Духът да действа много 
по-мощно, отколкото на Пет-
десетница и именно това ще 
бъде “късният дъжд”. Все пак 
Господ желае още днес църквата 
да приеме пълнотата на Светия 
Дух, да бъде кръстена с Духа и 
да работи успешно. Когато тя 
изпълни Божиите условия и за-
живее в братство, в постоянна 
молитва и единомислие, тогава 
Бог ще изпрати Духа Си в изо-
билна мярка.
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