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Мотото на 59-та Генералната конфе-
ренция на ЦАСД беше: “Прогласяване на 
Божията благодат”. 

Основната задача на църквата ни е 
да прогласява и да предава с живота си 
Божията благодат на хората в този 
свят. Чрез жертвата на Исус Христос 
Бог показва Своята любов и благоволение 
към грешните хора и ги спасява безплат-
но и незаслужено. 

Никой не може да направи каквото и 
да е, за да спечели, получи или компенси-
ра Божието спасение. Всеки може да го 
получи свободно единствено чрез вяра в 
Исус.

Прогласяването на Божията благодат 
не трябва да си остане едно мото, но 
трябва да се превърне в мисия на всяка 
местна църква и всеки отделен христи-
янин.

За да прогласяваме Божията благодат, 
ние трябва да я разбираме и приемаме, 
след това трябва да сме я преживели и 
накрая трябва да останем в нея.

В тази статия ще поставя акцента 
върху разбирането за Божията благодат, 
като разгледам някои нейни особености.

Божията благодат е уникална
В никое друго учение или религия не 

може да се открие идеята за благодат-
та, каквато я намираме в Библията.

И това е така заради личността 
на Исус, която е уникална. Благодатта 
е дадена чрез Исус (Йоан 1:14-17). Зако-

нът, даден чрез Мойсей, е важен. Той 
ни показва, че сме грешни. Но чрез него 
е обявена нашата смъртна присъда. Тя 
е премахната безплатно за нас хората, 
но не и безплатно за Бога. На Него му е 
коствало смъртта на Исус на кръста.

За някои тази идея е била глупава, 
за други смешна, за всички извън 
християнството - чужда.

Помислете си за начина, по който 
е устроен светът, в който живеем. 
Трудно може да видите благодатта 
като принцип където и да е. За да 
получим нещо, трябва да се докажем и 
да го спечелим. Така е в училище, така 
е на работното място. За съжаление 
на много деца, така е и в семейството 
- те трябва да спечелят любовта на 
родителите си чрез постижения.

За да си харесван, за да успяваш, 
трябва да си красив, талантлив, си-
лен, да получаваш награди. Трябва да 
си по-добър от другите.

Ако не си красив, умен, богат, спра-
вящ се, то този свят не е за теб.

В този свят на неблагодат, благо-
датта наистина звучи странно.

Тя е странна и за света на рели-
гиите. Там няма безплатно спасение 
или вечен живот, ако не ги спечелиш.

В будизма например основната 
идея е, че има страдание. То същест-
вува, защото има желание. Ако пре-

махнеш желанието, ти си спасен от 
страданието. За да стане това, ти 
трябва да следваш Благородния осмок-
ратен път на Буда. Това е начинът 
на спасението, не благодат, ти тряб-
ва да го постигнеш.

В Исляма пък има пет основни рели-
гиозни задължения. Ако вършиш грехове, 
ти получаваш прошка, но не безплатно. 
Трябва да изкупиш греховете си чрез 
добри дела. Ако направиш нещо лошо, 
трябва да го компенсираш с нещо до-
бро.

Например, ако си одумвал някого в не-
гово отсъствие, трябва да кажеш нещо 
добро за него в негово отсъствие. Така 
ти изкупваш грешката си. 

В индуизма съществува вярата в пре-
раждането. Ако си живял лошо, се прера-
ждаш, за да изкупиш греховете си. Това 
е кармата. Има кармични последици от 
всяка постъпка. Единственият начин да 
избягаш от тях е постигането на нир-
вана. За тази цел трябва да метидити-
раш, да постъпваш по определен начин, 
да се храниш по определен начин и т.н. 

Която и религия да вземем,  
спасението е резултат от  
човешките усилия. 

Единствено в християнството има-
ме разбирането за благодатта. Можем 
да я открием там заради Христос. 
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Френските депутати 
забраниха бурките

Членовете 
на долната ка-
мара на френ-
ския парламент 
приеха закон, 
който забраня-
ва на жените да 
носят на публич-
ни места дрехи, 
които напълно 
покриват лица-
та им.

Законопро-
ектът, внесен 
от президента 
Никола Саркози, 
е бил подкрепен 
от 335 от общо 
577 депутати, 
“против“ е гласувал само един, а останалите 
- “въздържал се“, съобщи АФП.

След приемането му от Националното събра-
ние законопроектът ще бъде внесен в горната 
камара на парламента - Сената, посочва АП. 
Очаква се там той също да бъде одобрен.

Според експерти обаче проектът може да 
бъде отхвърлен от Конституционния съвет 
- висшия съдебен орган във Франция, който 
разглежда всеки приет от парламента закон.

През май 2010 г. долната камара на френ-
ския парламент прие резолюция, в която се 
осъжда носенето на бурки на публични места. 
Опозиционните партии, които също подкрепиха 
документа, още тогава заявиха, че ще бъдат 
против пълната забрана на носенето на дрехи, 
които покриват лицето на жената. 

Мюсюлманите във Франция наброяват 5-6 
милиона души при общо население 65,5 мили-
она души.

Във Франция по-рано беше въведена забрана 
за носене на бурки в държавните училища.

В Европа процесът на налагане на пълна 
забрана на дрехи, скриващи лицето, започна от 
Белгия. В края на април закон в този смисъл беше 
приет от долната камара на парламента.

Алкохолът води до 
деменция 

Алкохолът е виновен за един на всеки четири 
случая на деменция, предупреждават лекари.

Жените са особено застрашени, защото 
са по-податливи на замъгляването на мозъка, 
причинявано от алкохола, показва проучването. 
Вредните последици от прекомерното пиене на 
алкохол върху мозъка често са подценявани, но 
трябва да им бъде отдавано същото значение, 
както на смъртоносно заболяване на черния 
дроб, считат учените. 

Жените са по-податливи от мъжете, тъй 
като телата им не са така способни да се 
справят с токсичните последици от алкохола, 
считат психиатрите.

“Хората считат, че деменцията е нещо, кое-
то се случва на хората над 65-годишна възраст. 
Но много от хората под 65-годишна възраст 
имат когнитивни проблеми и голяма част от 
проблемите в тази група са свързани с алко-
хола”, обяснява авторката на изследването д-р 
Джейн Маршал. Съавторката на изследването 
д-р Ирене Гурини предупреждава, че жените са 
изложени на по-голям риск от мъжете. 

“Жените усвояват алкохола по различен 
начин от мъжете и той има по-вредни после-
дици върху мозъка и тялото им. Ако жена пие 
същото количество като мъжа, тя ще развие 
усложнения по-рано и те ще бъдат по-сериозни”, 
обяснява тя.

Полицията нахлу в 
централата на белгийската 
католическа  църква

Белгийската полиция е извършила обиск в 
централата на белгийската католическа църква 
в Брюксел, съобщава БиБиСи. Става дума за 
разследване за педофилия. 

В съобщение на прокуратурата се посочва, 
че акцията е в рамките на разследване на обви-
нения за сексуално насилие срещу непълнолетни 
от страна на представители на църквата

Припомняме, католическата църква в Белгия 
бе разтърсена от скандал през април, след като 
най-дълго служилият епископ, 73-годишният 
Роже Вангелуве, напусна поста си в Брюж, 
след като призна, че в продължение на години 
сексуално е насилвал момче.

Изминалият юни -  
най-топъл в историята  
на наблюденията

Изминалият месец юни е бил най-топлият в цялата 
история на метеорологичните наблюдения, които се про-
веждат от 1880 г.

Средната температура на повърхността на земята и 
на океана е била 16,2 градуса - с 0,68 градуса по-висока от 
средната температура за ХХ век. Тези данни са посочени 
в доклад на Националното управление за океанографски и 
атмосферни изследвания на САЩ (NOAA). 

Температурата на повърхността на земята през първия 
летен месец на 2010 г. също отбелязва рекорд - била е 
14,37 градуса при средна стойност 13,3 градуса за ХХ век. 
Температурата на океана съответно е била 16,94 градуса 
- с 0,54 градуса над средната стойност за ХХ век. Досега 
само три пъти през юни е била измервана по-висока средна 
температура на водата в океана. 

Още един рекорд са регистрирали учените за периода 

от април до юни - тези три месеца през 2010 г. са били 
най-топлите в цялата история на наблюденията. 

Температурни рекорди е имало практически във всички 
райони на планетата. Най-силно отклонение от нормата 
е регистрирано в Перу, в централните и източните части 
на САЩ, както и в Източна и Западна Азия. Затова пък по-
студено от обичайното е било в скандинавските страни, в 
Южен Китай и в северозападните райони на САЩ. 

Площта на арктическите ледници през юни също е била 
минималната от 1979 г. насам - 10,9 милиона кв. км. Това 
е с 10,6 % по-малко от средното за периода 1979-2000 г. 
Площта на ледовете в Арктика през юни намалява вече 
19 години поред. 

Площта на антарктическите ледове обаче е била с 8,3% 
по-голяма от средното за периода 1979-2000 г. и е била 
максималната в цялата история на наблюденията. 

Епископът на Хаарлем (Холан-
дия) отне правомощията на местен 
свещеник, който отслужи оранжева 
молитвена литургия преди финала 
на Мондиал 2010 между Холандия и 
Испания.

Естествено службата бе в чест на 
футболистите на Берт ван Марвайк и 
основната й цел бе да помогне на холан-
дците да станат световни шампиони 

за първи път, допълва БТА.
“Паул Влаар вече не може да служи 

на свещения свят чрез църковни при-
частия”, заяви Епископът на Хаарлем, 
цитиран от Асошиейтед прес. По 
време на литургията в селцето Обдам 
(на север от Амстердам) Паул Влаар 
е бил преоблечен като вратар, а църк-
вата е била декорирана в множество 
оранжеви знамена.

Влаар не е бил намерен за коментар 
след отнемането на правомощията 
му.

“Всички са шокирани и разочаровани 
(от отстраняването)”, заявиха от 
местната управа на Хаарлем. Мо-
литвите на Паул Влаар не бяха чути 
от Господ и Испания спечели финала 
на световното първенство с 1:0 след 
продължения.

Отнемат 
правомощията 
на свещеник 
заради холандския 
национален отбор

Прокуратурата получила данни 
за операции по една от откритите 
в нея сметки от 180 млн. евро. 
Много преводи били анонимни.

Прокуратурата на Рим подози-
ра, че няколко лица са използвали 
Института за религиозни дела 
(IOR), известен повече като “Бан-
ката на Ватикана”, за укриване 
на данъци, пране на пари и други 
измамнически операции, съобщава 
руският информационен портал 
К2Капитал, позовавайки се на 
информационните агенции.

Властите подозират, че в по-
добни схеми са замесени и банките 
“Интеса Санпаоло” (Intesa Sanpaolo) 
и “Уникредит” (Unicredit).

Прокуратурата се е заинтере-
сувала от дейността на банката 
на Ватикана, след като получила 
данни за операции по една от 
откритите в нея сметки от 180 
млн. евро. Много преводи били 
анонимни, а това нарушава ита-
лианския закон за борбата срещу 
прането на пари.

Дори да бъде доказана вина на 
служители на ватиканската банка, 
вероятността те да бъдат подве-
дени под отговорност е съмнител-
на. Причината е, че шефовете на 
“Банката на Ватикана” по традиция 
заемат и официални длъжности в 
града държава, които им гаранти-
рат дипломатически имунитет.

През 80-те години “Банката 
на Ватикана” бе разтърсена от 
шумен политически и финансов 
скандал, свързан с фалита на друга 
банка - “Амброзиано” (Ambrosiano), в 
която “Банката на Ватикана” беше 
основен акционер.

“Амброзиано” бе обвинена в 
пране на пари на сицилианската 
мафия, а президентът й бе убит 
в Лондон. За смъртта му подсъдим 
бе Пипо Кало, близък до ватикан-
ската банка.

Тогавашният шеф на IOR също 
беше на крачка от обвинение, че 
е замесен в банкрута, но отново 
не се стигна до процес заради 
имунитета на духовниците.

Разследват ватиканската банка за пране на пари

Оранжевата литургия не помогна на 
Нистелрой и компания да грабнат 
купата.



3 ХМБрой 7, 2010 г.

Заключителната 
церемония на 59-тата ГК в Джорджия, Ат-
ланта, в събота вечерта бе отпразнувана 
като парад на всяка една нация от светов-
ната Църква. Море от флагове и костюми 
подчертаха богатото разнообразие на кул-
тури. Стотици представители извървяха 
парада на нациите. Публиката от 60 000 
християни ги посрещаше ентусиазирано. 
Много от тях станаха на крака, правеха 
снимки и поздравяваха с ръкомахане. 

“Празнуваме нашата уникалност и единство” - каза Елизабет 
Виера Талбот, помощник-организатор на програмата, заедно 
с Фред Кинсли и Гарет Колдуел.

“Празнуваме нашето разнообразие, но преди всичко - един-
ството си в мисията да издигнем Христос толкова високо, 
че хората да бъдат привлечени към Него.”

Организаторите домакини откриха парада чрез излагане 
на факти и статистики за всеки адвентен географски район 
- общо 13. 

Най-шумното адмириране настана, когато светлините бяха 
заглушени, а организаторите четяха имената на всяка страна, 
докато представители, облечени в национални костюми, преми-
наваха по осветената пътека под арката на платформата. 

Ръкоплясканията бяха най-силни за страни като Хаити, 
Ямайка, САЩ, Испания, Румъния, Бразилия, ЮАР, Индия, Фи-
липините, Обединеното кралство, Гана и Нигерия.

Залата в Атланта до такава степен приличаше на футбо-
лен стадион по време на игра, със страна домакин Атланта 
(САЩ), че водещите на няколко пъти трябваше да прекъсват, 
преди церемонията да продължи. Самите делегати знаменос-
ци и останали участници споделят зад кулисите в интервю 

Генерална конференция,  
2010, завърши с парад  
на нациите

59
-тата

изключително силните емо-
ции от преживяването на 
публиката.

“Наистина е вълнуващо 
е да видиш световното ад-
вентното семейство, съста-
вено от различни части на 
света, различни култури, с 
различни знамена, но в също-
то време обединени под едно 
знаме” - каза Кени Висенте от 
Парагвай, участник в парада 
заедно с жена си и двете си 
деца.

Ричард Новлески, касиер на 
Средноазиатската дивизия, 

определи събитието като 
“невероятно усещане”, като 
самият той носеше национал-
на бяла шапка от Оман.

Неговата съпруга Ивон 
сподели: “Това преживяване 
ни дава силното чувство, 
че сме част от световна 
църква”. Тя беше облечена от 
глава до пети с черна носия, 
покриваща дори лицето й.

Нинфа Биндусано от Индо-
незия, облечена в жълта индо-
незийска рокля и с диадема от 
позлатени вплетени листа, 
сподели: “Какво ли преживяне 

ни очаква при голямата среща 
в небето! Развълнувани сме, 
защото макар да сме толкова 
различни, в същото време сме 
едно в Бога”.

Програмата приключи с 
коментар на пастор Тед Уил-
сън, който 8 дни по-рано бе 
избран за президент на ЦАСД, 
състояща се от 16, 3 млн. 
членове от 203 страни.

 “Ние сме част от тако-
ва чудесно семейство! - каза 
ентусиазирано Уилсън. - Очак-
ваме истинска експлозия в на-
предъка на нашата мисия.”

Тед Уилсън

“Празнуваме нашата  
уникалност и единство”



Ирена Стоева, делегат от 
Южната област

Атланта ни посрещна с ще-
дро слънце и топли-

на. Освен слънцето и хората тук се усмихват 
широко. Целият град очакваше 59-та сесия на 
Генералната конференция, информиран от мно-
гобройните реклами по улиците. Спокойстви-
ето и редът са първите неща, впечатлили ме 
както в Атланта, така и на самата конферен-
ция. Беше ангажиран много помощен персонал, 
който ни упътваше, помагаше и осигуряваше 
сигурността. Удивлявах се на новото си мно-
голико семейство, на уважанието и приветли-
востта в отношенията ни. До вчера напълно 
непознати, от днес братя и сестри в Господа. 
Бях изненадана от големия брой млади жени с 
бебета в ръце, или закрепени по техен обичай 
на гърбовете им. Явно 
не искаха за нищо на 
света да изспуснат 
заседанията на Гене-
ралната конференция, 
а заседанията изпълва-
ха целия ден.

Възторг! 
Това е точната дума! И 

е сякаш недостатъчна, за 
да предаде усещането от всичко преживяно! Впечатляващо начало с перфектна 
организация по посрещане и настаняване, работни заседания, ръководени с 
усет и любезност, дълбочина и емоционалност на проповедите, невероятна 
музика, незабравими участия на всяка дивизия с пъстри национални носии, много 
добре представени ателиета в изложбената зала, вкусната кухня, и... Най-
вече усещането за дълбоката духовност на всичко, особено силно изявяваща 
се в молитвите на присъстващите. Това мен лично ме впечатли най-силно. 
Преди всяко участие имаше молитва за Божието ръководство, имаше молитви 
на благодарност, често се молихме на малки групи. Затова вярвам, че всеки 
избор за ръководители на съответните отдели е пряко ръководен от Бога. 

Доверието ми в ръководството и решенията на Генералната конференция 
се утвърди. Това бих желал да кажа на моите братя и сестри от България: 
Имайте чисто, искрено и дълбоко доверие в ръководството и решенията на 
ГК. Запазете идеализма, който сте имали, когато сте правили първите стъпки 
във вярата си или когато сте били по-млади!

Имаме толкова велика история като народ и толкова мощно водител-
ство и днес от Бога. Бих могъл да кажа още, удивен след всичко преживяно: 
”Кой е подобен на теб, народе, спасяем от Господа!”. Да, аз и ти сме част 
от този народ! Независимо къде сме родени, къде живеем, на каква възраст 
сме и от какъв пол.

Когато се присъединиш към 72-те хиляди души, пеещи песента „Ерусалим”, 
предвкусваш какво ще е там горе при Бога, когато всички народи ще му се 
поклонят и ще го славят. Божията мечта е да заведе всички ни в небето 
при Себе Си. Колко ли по-славно ще е там! Дано имаме тази радост! Поже-
лавам го на всички от сърце!

Залата (отвън на малката снимка) в Атланта побираше над 60 хил. 
души и бе преплнена по време на съботното богослужение.

стр.4

Венцислав Панайотов, председател на СЦАСД

Бях силно впечатлен от невероятното културно и етническо разнообразие по време 
на 59-та Генерална конференция на ЦАСД. В Атланта бяха събрани адвентисти 

от всички краища на света и всеки носеше своите особености и различия. Всеки ден ние 
се молехме заедно и се покланяхме въпреки външните си различия. Пъстротата около нас 
разкриваше огромния творчески потенциал, който Бог е използвал, когато е създал чове-
чеството. Въпреки разнообразието и различията мероприятието беше организирано пер-
фектно. Имаше много добър ред, който спомагаше за доброто протичане на богослуженията 
и деловите събрания. В делничните дни присъстваха около 7 000 – 8 000 делегати и гости, 
а във втората събота в залата се събраха близо 70 000 души. Благодарен съм на Бог за 
това, че съм член на голямото семейство на ЦАСД и че мога да му служа с дарбите и спо-
собностите, които ми е подарил.

Мариян Димитров, делегат от Северната 
област



Тед Уилсън, 
един от вицепрезиден-
тите на световната 
Църква на адвентисти-
те от седмия ден, син 
на бивш президент на 
църквата, бе избран за 
ръководител на светов-
ната протестантска де-
номинация, наброяваща 
13, 3 милиона членове.
 

Петък 25 юни, Тед Уилсън се обър-
на към делегатите на Генералната 
конференция след номинирането си 
на поста президент на световната 
Църква на адвентистите от седмия 
ден. Той апелира към адвентисти-
те да се молят “Светият Дух да 
донесе на Църквата обновление и 
реформа”.

Т.Уилсън  беше избран от изборния 
съвет, наброяващ 246 членове и ут-
върден от делегацията на сесията 
на Генералната конференция, която 
е интернационално тяло, състоящо 
се от 2410 избрани членове. Това е 
висшето ръководно тяло на църк-
вата.  

Новият лидер на ЦАСД замести 
Ян Полсен, който бе президент от 
1999 г. 

Изборът беше направен по време 
на 59-тата сесия на Генералната 
конференция, която се проведе в 
международната конгресна зала 
„Джорджия Дом”, Джорджия, Атланта 
(САЩ). 

“Църквата не е просто една ор-
ганизация, една деноминация сред 
другите подобни. Тя е Църквата на 
Божия остатък.” - заяви Т.Уилсън, 
докато се обръщаше към делегатите 

след номинирането си. 
“Не знам всичко, но ще търся мъд-

рост от съветниците, от Библията и 
Духа на пророчеството” -  каза той, 
правейки алюзия със съоснователката 
на църквата Елън Уайт.

“Духът на пророчеството е един 
от големите дарове, които Бог е 
дал на Църквата на адвентистите 
от седмия ден - каза Т.Уилсън. - Той 
има приложение и в миналото, и в 
бъдещето. Скоро ще се завърнем у 
дома.”

Т.Уилсън призова членовете на 
Църквата да се молят, за да получат 
Божиите съвети, да се молят също 
“Светият Дух да донесе обновление 
и реформа”.

Т.Уилсън е на 60 години. Избран 
е за вицепрезидент на Адвентната 
църква през 2000 година по време на 
сесията на Генералната конференция 
в Торонто. Неговите 36 години служ-
ба в деноминацията включват също 
и изпълнителни административни 
постове в САЩ, Африка и Русия. 

Той започва своята кариера в 

Църквата като пастор през 1974 г. в 
най-голямата конференция - Ню Йорк. 
След това е заместник-директор и 
директор на Отдела за служене в гра-
довете от 1976 до 1981 г. Продължава 
да работи в делото за Западноафри-
канската дивизия (разпростираща се 
до Индийския океан), чието седалище 
е в Абиджан Кот д’Ивоар, до 1990 г. 
След това е ръководител на отдел, 
а по-късно изпълнителен секретар, 
второто по отговорност място в 
същата дивизия. 

След това става помощник-секре-
тар в продължение на две години в 

Генералната конференция в Силвър 
Спринг, Мериленд (САЩ), преди да 
поеме поста президент на Евро-
Азиатската дивизия в Москва, Русия 
от 1992-1996.  По-късно се завръща 
в САЩ като президент на „Ривю енд 

Херълд” в Хагерстаун, Мериленд, до 
избирането му за вицепрезидент 
на Генералната конференция през 
2000 г.  

Посветен пастор, доктор по тео-
логия в университета в Ню Йорк, ма-

гистър по теология в университета 
„Ендрюс” и магистър по обществено 
здравеопазване в здравното училище 
към университета „Лома Линда”.

По време на своята реч към де-
легатите той бе придружаван от 
своята съпруга Нанси Луиз  Волмър 

Уилсън, която е кинезитерапевт. 
Семейството има три дъщери. 

“Нашите съпруги са много важни. 
Моята жена е истински духовен стълб 
за мен” - каза Т.Уилсън.

Т.Уилсън е син на бивш президент 
на Генералната конференция, Нил 
Уилсън, който заема този пост от 
1979 до 1990 г.

Много от делегатите, присъства-
щи в залата, споделиха, че изборът 
на Тед Уилсън показва доверието на 
църквата в посоката, която той е 
избрал. 

Atlanta 2010  - Seventh-Day Adventist Church General Conference

Даниел Джаксън, председател 
на Адвентната църква в 
Канада, заяви: 

“Мисля, че Тед Уилсън получи един ясен мандат 
от номинативната комисия. Той има нужда от 
нашите молитви и подкрепа. Щастлив съм от 
единството, което царува в нашата църква”.

Джери Браун, председател 
на църквата в Бермудските 
острови, заяви: 

“Ние също се радваме. Т.Уилсън ще бъде ефек-
тивен ръководител. Неговите солидни принципи 
ще бъдат здравословни за църквата”.

Тед Уилсън със съпругата си Нанси на 
подиума след избирането му за президент 
на Адвентната църква.

Адвентната църква е деноминация, която през последните десетилетия нараства 
бързо в някои райони на света. Около една трета от членовете й живеят в Аф-
рика, докато другата третина - в Южна и Централна Америка. Адвентистите в 
САЩ, където е основана деноминацията през 1863 г., са около 1,1 млн.

Сред всички протестантски деноминации Адвентната църква управлява най-голяма-
та мрежа от училища и болници в света. Ръководи също и програми за развитие и 
помощ при бедствия чрез своята организация АДРА. Финансира форума за разви-
тието на религиозната свобода, създаден през 1893 г., който сега представлява 
интернационална асоциация за религиозна свобода. 

Сесията на Генералната конференция, която се провежда на всеки пет години, е 
международно духовно събрание, на което се избират ръководители на Църквата и 
се гласуват предложения за промени в църковния наръчник и в Устава на църквата. 

Сесията приключи на 3 юли.

Даниел Джаксън

Уилсън е избран за президент 
на световната Църква на 
адвентистите от седмия ден
Син на бивш президент и един от вицепрезидентите на църквата
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Прахът още не се бе утаил от операция “Пустинна буря” - войната на Америка против 
Саддам Хюсеин след иракската инвазия в Кувейт, - когато получих реклама за книга, пред-
сказваща, че това е началото на края. Предстояла битката при Армагедон. Авторът 
описваше съвсем образно как Русия се надига в подкрепа на арабите, а Съединените щати 
подкрепят Израел. Последната битка на земята била само въпрос на време! Уверяваше 
читателите, че тя ще се разрази в долината Мегидо в Израел. 

Мнозина днес са чували за битката при Армагедон. Марвин Мур про-
учва какво говори Библията по този въпрос

Думата “Армагедон” произлиза от 
две еврейски думи: “хар”, което означава 
“планина”, и “Мегидо”, т.е. “Планината 
Магедон”. Проблемът е, че не съществува 
планина Мегидо нито в Близкия изток, 
нито където и да е по света. Има обаче 
долина Мегидо в Израел, което е близо 
да хълма Кармил, където пророк Илия се 
изправя пред жреците на Ваал преди около 
3000 години.

В наше време много хора вярват, че 
Армагедон ще се разрази между две групи 
народи на земята. Това бе възгледът и на 
автора на книгата, но дали е верен?

Откъде започва всичко
Преди хиляди години един мощен ангел 

на име Луцифер - сега наричан Сатана, - 
въстава против Бога и получава мощна 
подкрепа от част от небесните ангели. 
Сатана и последователите му са изгонени 
от небето и изолирани на земята (Откр. 
12:9), а борбата им против Бога продължава 
на нашата планета до днес. 

Армагедон ще е просто окончателна-
та битка в този конфликт. В момента 
войната като че ли не изглежда съвсем 
реална. Можем да обменяме мисли за нея 
по същия неангажиран начин, по който 
бихме разговаряли за римското завладяване 
на Гърция преди 2000 години. Конфликтът 
между Рим и Гърция е вече история и ни-

кой не изживява ужаса на тази война. От 
друга страна, Армагедон е бъдеще и в скоро 
време ще бъде нещо съвсем реално!

Ето един от най-важните текстове 
в Откровение, който ще ни помогне да 
си изясним какво всъщност е Армагедон. 
“Тогава змеят се разяри против жената 
и отиде да воюва против останалите 
от нейното потомство” (Откровение 
12:17).

Змеят е символ на Сатана - дявола. 
Жената и нейното потомство симво-
лизират онези, “които пазят Божиите 
заповеди и свидетелството за Исус” (ст. 
17). Става въпрос за война между Сатана 
и Божия народ. Разбира се, Сатана не 
напада лично Божия народ в тази война. 
Той го атакува чрез своите наместници 
на земята, най-вече земните политически 
и религиозни сили, противопоставящи се 
на Бога и на Неговата истина. Йоан ни 
запознава с една от тях в следващата 
глава от книгата “Откровение”. 

Апостолът описва тази сила като 
могъщ звяр, който излиза от морето: “И 
видях звяр, който излизаше от морето 
и имаше десет рога и седем глави; и на 
роговете му - десет корони, а на главите 
му - богохулни имена” (Откровение 13:1). 
След това заявява, че хората по целия свят 
ще последват звяра. Те ще питат: “Кой е 
като този звяр и кой може да воюва про-
тив него?” (ст. 4). Звярът е непобедим... 

или може би само така изглежда?
В Откровение се казва, че на звяра “ 

бе позволено да воюва против светии-
те” (ст. 7). Причината да воюва против 
вярващите от Божия народ е, че те му 
се противопоставят. Дори са готови да 
платят висока цена за съпротивата си. 
Книгата “Откровение” продължава с твър-
дението, че звярът ще надвие светиите. 
Божият народ сякаш е обречен!

Но преди да направим подобно заключе-
ние, нека проучим какво друго е записано в 
Откровение във връзка с тази война.

Война с “червения звяр”
Следващото споменаване на войната е 

в Откровение 17 гл. В тази глава са опи-
сани световните събития непосредствено 
преди Второто идване на Христос. Описа-
нието започва с обрисуване на “блудница, 
яздеща върху червен звяр”, който има седем 
глави и седем рога - също като звяра от 
13 гл. Както ще видим, той също атакува 
Божия народ. 

В Откровение се казва, че десетте рога 
на звяра символизират десет царе, “които 
още не са получили царска власт, но за един 
час получават власт като царе заедно със 
звяра” (17:12). Думата “царе” означава “дър-
жавни глави”, което в наше време включва 
президенти и министър-председатели. 
Тези царе са представители на народи-

те, над които владеят. Тъй 
като в съвременния свят 
съществуват много повече 
от десет народи, вероятно 
това означава, че десетте 
царе са представители на 
всички народи по света във 
времето на последния кон-
фликт. Откровение заявява, 
че “те са единомислени и 
предават на звяра своята 
сила и власт” (17:13). 

Забележете нещо много 
важно: според Откровение 
тези царе на народите по 
света “ще воюват против 
Агнеца” (ст. 14). “Агнецът” 
е символ на Исус Христос. 
“Звярът” и всички народи по 
света ще се присъединят към 
дявола и ще застанат на една 
страна, докато Исус ще бъде 
от другата страна. Тъй като 
спрямо описания момент от 
Откровение Второто идване 
на Христос все още предстои 
в бъдещето, тяхната атака 
няма да е лично против Него. 
Те ще атакуват в лицето на 
Неговите светии.

Обречен ли е Божият 
народ? Ни най-малко! Стих 
14 потвърждава, че “Агне-
цът ще ги победи [земните 
народи], защото е Господ на 
господарите и Цар на царе-
те” (ст. 14). 

Как приключва  
войната?

Победата на Христос над 
бунтовните земни полити-
чески и религиозни сили е 
описана в Откровение 19 гл. 
Посочено е, че Исус Христос 
се включва лично в битката. 
Стих 11: “След това видях 
небето отворено и ето, бял 
кон, и Онзи, Който яздеше 
на него, се наричаше Верен 
и Истинен и съди и воюва 
с правда”. “Яздещият” е 
самият Бог-Син. 

Откровение продължава с 
думите, че “небесните вой-
ски, облечени в бял и чист 
висон, Го следваха на бели 
коне” (ст. 14). Изразът “не-
бесните войски” вероятно се 
отнася до небесните ангели 
от 12:7-9. От друга страна, 
Йоан вижда “звяра и земните 
царе, и войските им, събрани 
да воюват против Яздещия 
на коня и против Неговото 
войнство” (19:19). 

Това е битката при Ар-
магедон, която е символич-
но описание на Второто 
пришествие на Христос. 
Удивителното в описанието 
от Откровение е, че когато 
Христос се завърне на на-
шата планета, световните 
лидери и техните армии ще 
се опитат да Го победят. 
В съвременния свят най-
вероятният начин това да 
стане е да насочат ядрените 
си бойни глави против Него 
в опит да Му попречат да 
слезе на планетата. 

Христос няма да бъде 
победен. В Откровение е за-
писано, че “звярът бе уловен, 
а с него и лъжепророкът (...) 
те двамата бяха хвърлени 
живи в огненото езеро, което 
гори с жупел” (ст. 20). Преди 
малко прочетохме въпроса 
от Откровение 13:4: “Кой е 
като този звяр и кой може да 
воюва против него?”.  Глава 
19 отговаря на въпроса: Исус, 
Яздещият на белия кон, може 
да воюва против звяра и да 
го разгроми!

Армагедон е битка между 
Христос и народа Му, от една 
страна, и Сатана и неговите 
сили, от друга страна. 

Продължава на стр.8
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Създаване и история 

Световната адвентна благот-
ворителна организация АДРА 
е създадена през 1914 г. във 
времето след Първата световна 
война от няколко доброволци, 
решили да подпомогнат изпад-

налите в беда свои 
братя. Постепенно 
дейността се разши-
рява и АДРА заема 
място сред най-го-
лемите световни ху-
манитарни организа-
ции. Особено след 
1980 г. АДРА е един 
от най-дейните чле-
нове на семейството 
на хуманитарните 
фондации с прио-
ритет в дейността. 
Тя подпомага бед-
стващи райони при 
наводнения, земе-
тресения, епидемии. 
Оказва помощ на 
развиващите се стра-
ни, изразяваща се в 
обучение и проекти 
за водоснабдяване, 
строежи на болници, 
язовири и др.

Правителствата 
на много от развити-
те страни предоста-
вят своите фондове 
за подпомагане на 
АДРА, за да реа-
лизира хуманитарни проекти 
в различни части на света. 
Със своето поведение и пре-
цизност тя е заслужила дове-
рието на правителствените и 
международните организации. 
ADRA-International е член на 
световната организация на 
фондациите към ООН и Евро-
пейската общност. Работи и 
има офиси в 125 страни по зем-
ното кълбо. Нейната емблема е 
позната по всички континенти 
в стотици страни.

АДРА в България 
В България АДРА открива 

свой клон през 1992 г. Реги-
стрирана е на 10 юни 1992 г. и 
пререгистрирана през 1998 г. с 
решение на Софийски градски 
съд. Неин директор e - Саша Ве-

линова. АДРА България работи 
в тясно сътрудничество с:
n Министерство на труда и 

социалната политика
n Министерство на здраве-

опазването
n Министерство на образо-

ванието и науката
n Агенция за чуждестранна 

помощ
Член е на Европейската асо-

циация на АДРА, която има свой 
представител в Европейския 

съюз. За много кратко време 
АДРА - БЪЛГАРИЯ изгражда 
стабилна мрежа от сътрудни-
ци и посветени доброволци в 
повече от 100 селища в стра-
ната, готови всеки миг да се 
включат в разпределението 
на помощите. Разполага със 

складови бази и с два 
камиона.

Малките жестове, 
направени с любов, 
правят чудеса

За краткото си време 
на съществуване АДРА 
е осъществила десетки 
хуманитарни проекти. 
Един бегъл поглед раз-
крива това. Медицин-
ска техника: рентгенови 
апарати, стерилизатори, 
мамографи, ЕКГ, ехогра-
фи, операционни маси, 
инвалидни колички, сто-
тици тонове хранителни 
продукти, дрехи, медика-
менти, парични помощи, 
предназначени за пен-
сионери, за домове за 
сираци, за стари хора, 
за лица с физически, 
психически и умствени 
увреждания, за деца с 
психически разстройства 
и физически увреждания, 
за болници и училища, 

за затвори, за съюзите на: сле-
пите, глухите и инвалидите, за 
общински центрове за социални 
грижи и др. 

Представяме ви благо-
дарственото писмо на г-жа 

Цецка Цачева към ръководите-
ля на АДРА - България.

АДРА (ADRA - Adventist 
Development and Relief Agency) 
e световна адвентна благот-

ворителна организация за 
развитие и помощ.

Продължава от стр.1

Той е умрял за греховете ни. Той ни 
подарява спасението безплатно - един-
ствено чрез вяра. Това е благодатта.

Друга една особеност на благодатта 
показва нейния обхват.

Божията благодат е много-
образна (1 Петрово 4:10)

И това не се отнася само до духов-
ните дарби.

Божията благодат се простира над 
целия живот на човека. Петър говори 
за Бог на “всяка благодат“ (1 Петрово 
5:10). Благодатта обхваща всяка област 
от съществуването ни. 

Физическият живот е безплатен дар 
на Божията благодат. След като Адам 
и Ева престъпват Божията забрана, е 
трябвало да умрат (Битие 2:17). Но те 
продължават да живеят, защото Бог 
пуска в ход благодатта си. Оттогава 
насам всяка глътка въздух и всяка секун-
да живот са безплатен дар от Божията 
благодат за всеки човек по лицето на 
земята.

Спасението от греха е безплатен 
дар от Бог и това е проповядвано ясно 
в Новия завет и най-вече в посланията 
на апостол Павел (Римляни 4:16; Ефесяни 
2:1-9; Тит 2:11).

Духовното израстване и промяната на 
живота е въпрос на благодат (2 Петрово 
3:18; Ефесяни 2:10; Тит 2:12;3)

Израстването в святост не е плод на 
човешки усилия, а дело на Божията благо-
дат. Бог дава желанието и способността 
да изработваме спасението си (Филипяни 
2:13). Ако се опитаме да препишем нещо 
на себе си, ще се превърнем в крадци. 
Само Божията благодат прави реалност 
нашето освещение и посвещение. Да 
вярваш в нея и да я търсиш не е човешка 

заслуга, а смирено признание, че сами не 
можем да се справим.

Служенето на Бог е резул-
тат от Божията благодат 

Правото да служим е нейно дело (Ефе-
сяни 3:7, 8). Дарбите, с които служим, са 
от Божията благодат (1 Петрово 4:10). 
Резултатите от служенето идват от 
благодатта (Деяния 11:23; 1 Коринтяни 
3:6). Дори тогава, когато смятаме, че 
сме се трудили повече от другите и че 
нашите усилия са били решаващи, отново 
всичко е дошло от Божията благодат (1 
Коринтяни 15:10).

Така че благодатта покрива целия 
ни живот. Чрез нея имаме храна, дом, 
приятели. Чрез нея, когато сме лишени 
от тези неща, можем да продължим да 
се борим и живеем с надежда.

Божията благодат е  
безгранична  
(Римляни 5:19-21)

С това описание за благодатта 
искам да предам горното изказване на 
Павел, че там където се умножи греха, 
благодатта се преумножи.

Благодатта е подготвена за най-
тежките и ужасни грехове. Тя може да ги 
прости. Това звучи хубаво и страшно.

Какво да кажем за серийни убийци 
като Тед Бънди, който изнасилил и убил 
36 жени. Години наред обжалва присъда-
та си и отлага екзекуцията си. Малко 
преди тя да бъде изпълнена той се по-
кайва. Не знам дали го прави искрено, но 
това поставя пред мен въпроса може ли 
Божията благодат да покрие греховете 
на този човек. 

Или Джефри Дамър, който изнасилва и 

убива 18 младежи и яде от плътта им. В 
затвора се покайва и кръщава и според 
пастора, който му проповядвал, той вече 
бил нов човек и един от най-посветените 
вярващи в затвора.

Какво да кажем за хората, които 
извършват геноцид? А за тези, които 
принуждават деца и жени да проститу-
ират? А за тези, които убиват милиони 
чрез престъпна търговия с наркотици?

Каквото и да кажем, Библията казва, 
че за Божията благодат няма граници. 
Ако посочим грехове, които са по-голе-
ми от благодатта, означава да обявим 
жертвата на Исус Христос на кръста 
за недостатъчна и несъвършена.

Добрата страна за нас е, че няма грях, 
за който ако съм се покаял истински, да 
не може да бъде простен. 

И най-малкият и най-големият грях се 
нуждаят еднакво от Божията благодат. 
И най-малкият и най-големият грешник 
ще бъдат спасени по благодат. Никой не 
може да се похвали, нито да изключи себе 
си от възможността да бъде спасен.

Това пък води до друга особеност на 
Божията благодат.

Божията благодат звучи 
скандално

Божията благодат е скандална, за-
щото изглежда несправедлива. 

Помислете си за притчата за блудния 
син (Лука 15:11-32). Защо малкият получава 
нова дреха, пръстен, сандали и празник в 
чест на завръщането си. Защо големият 
не получава тези неща вместо него, а 
той да бъде наказан и отхвърлен.

Защо всички работници на лозето 
(Матей 20:1-16) получават една и съща 
заплата? Тези, които са работели един 
час, са приравнени към тези, които са 
работили 12 часа. 

В бизнеса нещата стоят различно. В 

“реалния“ свят, в който живеем това е 
абсурдно. При Бог обаче има благодат, 
а не математика.

Така е и с бирника и фарисея, които 
се молят в храма. Праведният заслужава 
похвала, а грешният - осъждане. Божия-
та благодат обръща нещата и приема 
грешника, който не е положил никакви 
усилия, а само се е покаял. Праведникът, 
който е посветил живота си да изпълнява 
Божиите наредби, е отхвърлен.

Евреите получават лозя, земя, градове, 
за които не са се трудили (Ис. Навин 24:13).
Бог скандално взима от едни и дава на други  
(Еклесиаст 2:26).

Но всичко това, колкото и да изглежда 
несправедливо, е акт на Неговата щедра 
благодат. 

Много хора са смутени и възмутени 
от Божията благодат. Те се опитват 
да я превърнат в неблагодат. Казват, 
че благодатта не е достатъчна. Тряб-
ва да прибавиш и твоите дела. Те се 
страхуват да не би благодатта да се 
превърне в разпуснатост или в сво-
бодно и произволно грешене. И за това 
добавят: благодат плюс дела. Апостол 
Павел обаче пише: “Ако е по благодат, 
не е вече от дела, иначе не е благодат.“ 
(Римляни 11:6)

Да разбереш благодатта означава на 
първо място да разбереш, че е доста-
тъчна, за да бъдеш спасен, за да бъдеш 
променен, за да растеш в святост и да 
служиш. Това, което я прави уникална, е 
личността и делото на Исус за теб. Тя 
може да покрие всеки грях.

Бог е поел риска да прояви благодатта 
си и с това да отблъсне някои хора, които 
предпочитат неверието или законническа 
религия. Но с този риск милиони хора са 
били доведени близо до Него. Милиони все 
още продължават да бъдат привличани и 
да получават спасението като дар.

Иван Мирчев Николов

Прогласяване на Божията благодат

Писмо на г-жа Цецка Цачева, 
председател на 41-то Народно 
събрание на Република България
Уважаема г-жа Велинова,

Моля, приемете моите най-сърдечни приветствия по повод 
откриването на новите домове за социално слаби ромски 
семейства. Искрено поздравявам Вас, всички сътрудници на 
фондация АДРА - България, кмета на Кюстендил, посланика 
на Австрия у нас Н.Пр.Герхард Райвегер, вашите австрийски 
партньори и всички гости на събитието.

Позволете ми като председател на 41-то Народно събрание 
да Ви уверя в своята искрена съпричастност към тази високо 
благородна инициатива, която реализирате за поредна година. 
Убедена съм, че активната благотворителна дейност на фондация 
АДРА - България е красноречив пример за ангажирано и отговорно 
отношение към проблемите на хората в неравностойно социално 
положение. Тя е доказателство, че именно общите последователни 
и ежедневни усилия на институции, местни власти и граждански 
организации могат да насърчават у тях самочувствието на 
пълноценни и уважавани личности.

Уверявам Ви, че за постигането на тази цел винаги ще 
срещате подкрепата на 41-то Народно събрание, както и моята 
лична съпричастност.

Моля, приемете пожеланията ми за много нови успехи в 
дейността Ви, посветена на една благородна кауза.

11 мàй 2010 г. С увàжåíиå, Цåцкà Цàчåвà

Саша Велинова - директор на АДРА България и прези-
дентът на организацията Никола Левтеров.

АДРА - България
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истинско мастило от сажди, лепило, смола, 
подобно на мастило от октопод, каквото 
римляните приготвяли. Древните римляни 
носели венци за всякакви случаи. На сватби 
венците били от цветя. Закачали такива по 
вратите, за да отбележат раждане, а по 
фестивалите ги подарявали на героите. 

Така, научавайки по нещо във всяко ате-
лие, приключенците отнасяха и по нещо за 

спомен, което сами си изработваха като 
лавров венец, медальон със скрита рибка 
(символ на християнството през онази епо-
ха), играчка-пумпал и др. В работилницата 
на архитекта отборите опознаха римското 
строителство, участвайки в строеж на 
акведукт. 

Един от основните атракциони беше 
возенето в римска колесница по време на 
спортните празници (във вид на писта). 

Всеки лагерник получи за спомен и снимка 
в римско облекло, в същата колесница. Ате-
лиетата заемаха само част от времето 
през деня. 

Подземната църква беше мястото, 
където се обсъждаха духовните теми с 
децата. Там те можеха да споделят мислите 
си за покаянието, жертвата на Христос 
и ежедневния живот. Разсъждаваха върху 

Божията любов и благодат, върху силата 
й да променя и да върши чудеса, както и 
за нейната спасителна мощ.

Душата и сърцето на лагера бяха ръ-
ководителите на патрули – аниматорите 
от местните църкви. Те бяха неизменно с 
децата през целия ден, а вечер организираха 
и тяхното вечерно бдение – разсъждаване 
върху вестите от деня и молитвата. По 

това време се учеха уроците от практичния 
живот – как да бъдем любезни и учтиви 
към хората около нас, как да им помага-
ме и как да им разкрием Божията любов. 
Обменяха се много идеи, изработваха се 
малки предмети за спомен – символи на 
Божията любов.

Подготовката на един такъв лагер из-
исква изключителна енергия, въображение 
и ентусиазъм. Всяко дете учи и може да 

бъде докосна-
то по различен 
начин, а да за-
държиш внима-
нието му, всички 
знаем, не е не 
е никак лесно. 
Благодарим на 
организатори-
те, аниматори-
те, спонсорите 
и всички добро-
волци, свързани с 
лагера, че всяка 
година децата 
ни са изненада-
ни с много нови, 
свежи и спон-
танни идеи в 
предаването на 

старите истини. Та нали и по този начин 
малките разбират за креативността на 
Бога, която е необятна!

Вестите за обръщането към Бога, на-
шият отговор, поемането на ангажимент, 
личното поклонение - всичко това насърчава 
децата във верския им път и несъмнено има 
вечни последици. 

Теодора Николова

Рим
Тази година приключенският лагер за деца от 6 до 11 години беше отново 

на х. Студенец. Но времето, в което бяха “пренесени” участниците, беше първи 
век след раждането на Христос, а мястото – Римската империя. Идеята на 
организаторите беше децата да научат как са живели християните по време 
на управлението на най-жестоките императори, когато започват първите пре-
следвания, затваряния и убивания на християни. 

Апостол Павел, затворен в тъмница, пазен от свиреп и дисциплиниран рим-
ски войник, беше главен исторически персонаж, който разказваше всеки ден по 
нещо от своята история. А стражарят-пазач постепенно спечели симпатиите 
на децата, особено след като от враг на Павел и християните, се превърна в 
техен симпатизант, а по-късно и отявлен последовател. 

Освен в тъмницата, децата прекарваха време и на римския форум (площад), 
чиято панорама откриваше самия Колизеум. Едни от най-интересните истории 
се разиграваха тук – сенатори ораторстваха, римски войници разчистваха 
пътя пред императора, разнасяха вести, търговци обсъждаха политиката, 
атлети показваха геройства. Обсъждаха се и “новопоявилите” се християни и 
тяхното странно поведение на смирение, любов и жертвоготовност. 

След площада следваше търговската улица, на която бяха разположени ма-
газините-работилници на писаря, бижутера, плетача на венци, ковача, дърводе-
леца. Освен автентичната историческата обстановка, в която бяха потопени 
децата в отделните магазинчета, те можеха да пробват писане с гъше перо и 

Павел и подземната църква

Приключение в

Продължава от стр.7
През цялата земна исто-

рия е изглеждало, че Сатана 
и неговите хора имат превъз-
ходство. Това е причината 
в Откровение 13:7 да бъде 
записано, че звярът побеждава 
светиите. Събитията се про-
менят по време на последната 
битка в тази вековна война, 
която Откровение нарича 
битката при Армагедон. То-
гава самият Исус ще влезе в 
битката и земните сили на 
злото ще бъдат обречени.

Какво е значението 
за нас?

Лесно е да предположим, 
че битката при Армагедон 
няма нищо общо с теб или 
с мен. Както обаче видя-
хме, Армаедон е последната 
битка в една война, която 
се води откакто нашата 
планета съществува. Тя не 
е просто война за контрол 
над земята. Става въпрос за 
контрол над твоя и моя ум! 

Както Сатана, така и Исус 
се опитват да ни спечелят 
на своя страна. От хиляди 
години дяволът се опитва 
отчаяно да принуждава 
хората да се присъединят 
към него. Той използва за 
своята цел най-вече земните 
политически сили.

Исус никога не постъп-
ва по този начин. Хората, 
които застават на Негова 
страна, го правят по силата 
на свободната си воля, без 
да са подложени на никакъв 
натиск. 

Големият въпрос е към 
кого ще се присъединим в този 
конфликт. Ще бъде прекалено 
късно да вземем решение, ко-
гато се стигне до Армагедон. 
Онези, които ще бъдат на 
страната на Победителя в 
последната битка на земята, 
са хората, които още сега 
решават да бъде така. Исус 
ни кани да направим този 
избор още днес. 

Марвин Мур, 
сп.Signs of the Times
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