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Обръщение на пред-
седателя на Евро-Аф-
риканската дивизия 
Бруно Верталие след 
Атланта

Заедно с хилядите делегати 
и десетките хиляди посетите-
ли адвентисти от целия свят, 
присъстващи в Атланта по 
време на сесията на Генерална-
та конференция, вкусихме от 
благодатта на Господа. Празну-
вахме благодатта, възпявахме 
благодатта и я прогласявахме, 
както ни приканваше и темата, 
избрана за 59-тата сесия. 

Благодарим на Бога, че ни 
въведе в тайната на Своята благодат!

Делегатите се изказваха върху об-
щественозначими теми, като например 
насилието върху жени и деца, и потвър-
диха желанието си да направят всичко 
възможно, за да бъде то прекратено и по 
този начин да бъде защитен животът и 
личността на човека.  

На този празник на благодатта бе 
изявена верността на основните учения 
на Църквата на адвентистите от седмия 
ден.  

Като президент на Евро-Африканската 
дивизия аз акцентирам върху тези вяр-
вания и се подписвам под тях. Радвам се 
заедно с вярващите, които имат тези 
убеждения, и моля Бог да живеят съобраз-
но с тях в братска любов и вяра, в мира 
и единството на църквата, в надеждата, 

в молитвата и в динамиката на 
свидетелстването, където всеки е 
ангажиран с християнската мисия. 

Нека мирът и единството в 
църквата да растат. Нека Божие-
то слово, което обичаме и от кое-
то черпим нашите вярвания, бъде 
източник на живот за църквата. 
Нека всеки неин член да бъде 
подкрепа за още един вярващ и 
никой да не смята, че няма място 
за него в църквата, понеже живее 
с въпроси относно тези вярвания. 
Благородно е да утвърждаваме 
тези учения, но още по-благородно 
е да се обичаме и да изявяваме 
чувствата на Исус към нашите 
ближни.  

Ето заради това искам да оку-
ража и братята, и сестрите, които все 
още имат въпроси относно някои доктри-
ни като Сътворението, светилището, 
Църквата на остатъка и други.

Бих искал да им кажа, че те са счита-
ни като верни членове и са добре дошли в 
семейството на ЦАСД.  

Не се смущавайте във вярата си, ако 
имате въпроси и ако вашите убеждения се 
различават от тези на други вярващи или 
пък, ако понякога се чувствате неразбрани. 
Господ вижда отвъд доктрината и теологи-
ята. Искам също да ви кажа, че се чувствам 
добре във вашата компания и се моля Бог 
да съпровожда всеки в неговия личен път.

Искам също да се обърна към лидерите 
на нашата църква. Под лидери имам пред-
вид пасторите, които ръководят църкви, 
администраторите и преподавателите в 
нашите училища.

Бъдете лидери на всички. Издигнете 
се отвъд вашите собствени убеждения, 
подкрепяйте, поучавайте и водете към 
Господа вашите братя и сестри, младежи 
и деца, като в същото време показвате 
уважение към всеки. Помнете търпение-
то и благодатта, които Исус предлага на 
човека.

Поучавайте убедително, без да предиз-
виквате объркване и неразбиране относно 
вестта, която Църквата на адвентисти-
те от седмия ден желае да предаде днес 
на света. Бъдете смирени във вашите 
изявления. Изпълнявайте вярно своята 
задача в Духа на Спасителя и нека всеки се 
чувства изпълнен с благодатта на нашия 
Господ Исус Христос...

Скъпи братя и сестри, нека да следва-
ме примера на апостол Павел, който каз-
ва: “И тъй, аз, затворник за Господа, моля 
ви да се обхождате достойно на званието, 
към което бяхте призовани, със съвърше-
но смирение и кротост, с дълготърпение, 
като си претърпявате един друг с любов 
и се стараете във връзката на мира да 
опазите единството на Духа”.  Елън Уайт 
пише: “Вярата и любовта са двата основ-
ни елемента на християнския характер.  
Тези, които ги имат,  са едно с Христос и 
изпълняват Неговата мисия”. 

В заключение каня  всеки член на ЦАСД 
от нашата дивизия да подкрепя с мо-
литва новите отговорници, които бяха 
избрани по време на сесията на Генерална-
та конференция в Атланта, за да можем 
всички заедно да работим за единството 
и мира и  да изпълним в името на Исус 
мисията, която Той ни е поверил.

Бруно Верталие
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Hands of Praise откриха едно от богослуженията по време на 59-тата се-
сия на Генералната конференция, протекла под мотото Proclaiming God’s 
Grace (“Да прогласим Божията благодат”).

посети Атланта
Благодатта
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Тя не мо же да че те и пи ше и ни ко га 
не е чу ва ла за аме ри кан с ко то спи са ние 
“Тайм”. До ка то не й по ка за ли броя от 
та зи сед ми ца, на кой то ней но то ли це 
из пъл ва ця ла та пър ва стра ни ца. Ли це 
без нос.

Та ка за поч ва раз ка зът на “Ню Йорк 
Таймс” за ед но от мо же би най-спор-
ни те ре ше ния в аме ри кан с ка та жур на-
лис ти ка от пос лед ни те го ди ни - да се 
пуб ли ку ва на ко ри ца та обе зоб ра зе но 
от ре ли ги оз ни фа на ти ци ли це.

Ста ва ду ма за 18-го диш на та Ай ша 
(фа мил но то й име умиш ле но не се 
съ об ща ва), на ка за на от та ли ба ни те 
и съп ру га си на сил ник, от ко го то би-
ла из бя га ла, с из ряз ва не на уши те и 
но са. При то ва раз п ра ва та не е ста-
на ла пре ди го ди ни, ко га то та ли ба ни те 
бя ха гос по да ри в Аф га нис тан, а през 
2009 г.

След ка то пре ка ра ла 10 ме се ца в 
убе жи ще за пос т ра да ли от на си лие 
аф га нис тан ки, в сря да тя от пъ ту ва за 
плас тич на опе ра ция в САЩ. “Не знам 
да ли то ва ще по мог не на дру ги же-
ни. Прос то ис кам да си вър на но са”, 
обяс ня ва Ай ша по по вод по я ва та й на 
ко ри ца та на ед но от най-по пу ляр ни те 
спи са ния в све та.

Кри ти ци на аме ри кан с ко то при със т-
вие в Аф га нис тан оп ре де лят ре ше ни е то 
на ре дак то ри те в “Тайм” ка то “мо ра лен 
шан таж” и до ри “во ен на пор ног ра-
фия”, а дру ги ят ла гер го из тък ва ка то 
мо щен при зив за по ве че ра зум как во 
би пос лед ва ло, ако За па дът на пус не 
ази ат с ка та дър жа ва се га.

Спо рът се раз дух ва и от заг ла ви е-
то на ко ри ца та: “Как во ще ста не, ако 
на пус нем Аф га нис тан”. Без въп ро си-
те лен знак.

Но оче вид но ужас ни не ща се случ-
ват на аф га нис тан ки те и пре ди кон тин-
ген тът на ИСАФ да си е тръг нал. Ме дии 
в стра на та твър дят, че убе жи ща та за 
пос т ра да ли же ни са прик ри ти пуб лич ни 
до мо ве, а раз с лед ва ща та ко ми сия, наз-
на че на от пре зи ден та Ха мид Кар зай, се 
ръ ко во ди от кон сер ва ти вен мол ла.

Ри чард Стен гъл, гла вен ре дак тор 
на “Тайм”, обяс ня ва на сай та на спи-
са ни е то, че “сним ка та е про зо рец съм 
ре ал ност та на случ ва що то се - и на 
то ва, ко е то мо же да се слу чи - в ед на 
вой на, ко я то за ся га всич ки ни”. Ай ша 

е при мер за ре ли ги оз ни те ек с це сии 
на та ли ба ни те и на пуш тун с ки те пле-
мен ни оби чаи в от да ле че ни те кра и ща 
на Аф га нис тан.

На 12 го ди ни тя и сес т ра й би ли да-
де ни на ро да на та ли бан съг лас но стар 
оби чай за уреж да не на спо ро ве. Чи чо 
им убил род ни на на бъ де щия мла до же-
нец и про ля та та кръв би ла из ку пе на с 
да ва не то на две те мо ми че та.

След ка то дос тиг на ла пу бер тет, я 
омъ жи ли, но по не же през по ве че то 
вре ме той се кри ел из пла ни ни те, тя 
и сес т ра й би ли зат во ре ни при до би тъ-
ка, тре ти ра ни ка то ро би и би ти за ра ди 
гре ха на чи чо си. Ай ша из бя га ла, но 
мъ жът й я от к рил в Кан да хар пре ди 
го ди на, от мък нал я об рат но в Оруз ган 
и там за на ка за ние й от ря зал уши те 
и но са. Спо ред оби чая на пуш ту ни те 

мъж, пос ра мен от же на си, все ед но 
е из гу бил но са си. За то ва и той при-
ло жил съ от вет но на ка за ние, до ка то 
зет й я дър жал да не мър да.

10-го диш на та й сес т ра е още при 
та ли ба ни те и ве ро ят но те из ли ват вър ху 
нея гне ва си, а мо же и да са по ис ка-
ли от се мейс т во то й дру го мо ми че да 
за мес ти Ай ша.

Спо ред сп. “Тайм” по-се ри оз ни ят 
проб лем е, че За па дът нег лас но е 
го тов да пре го ва ря с та ли ба ни те и 
пра ва та на же ни те мо же да са ед на 
от пър ви те от с тъп ки с ог лед ус по ко-
я ва не на по ло же ни е то. “Тряб ва да 
сме ре а лис ти. Не мо жем без к рай но 
да хар чим па ри и да пра ща ме вой-
ни ци. Тряб ва да има ком п ро мис, да 
се нап ра вят жер т ви”, каз ва за па ден 
дип ло мат пред из да ни е то.

взри ви де бат с 
шо ки ра ща сним ка на 
ко ри ца та 

сп. Time
ОБЯС НЕ НИ Е ТО НА ГЛАВ
НИЯ РЕ ДАК ТОР ЗА ЩО 
ПУБ ЛИ КУ ВАТ СНИМ КА ТА
“Дъл го мис лих да ли да пос та вим 
то зи ка дър на ко ри ца та си. Пър во, 
ис ках да съм уве рен, че мо ми че то е 
на си гур но мяс то и че раз би ра как
во оз на ча ва да се по я ви ли це то й в 
то ва списание  тя ще ста не сим
вол на це на та, ко я то аф га нис тан с
ки те же ни пла щат за реп ре сив на та 
иде о ло гия на та ли ба ни те. Убе дих ме 
се, че Ай ша е па зе на от въ о ръ же на 
ох ра на в убе жи ще на неп ра ви тел с т
ве на ор га ни за ция и че ще прис тиг не 
в САЩ за се рия плас тич ни опе ра
ции.
Прек рас но зна ем, че то зи об раз ще 
бъ де ви дян и от де ца, ко и то без 
съм не ние ще го смет нат за шо ки
ращ. Кон сул ти рах ме се с дет с ки 
пси хо ло зи за по тен ци ал ния ефект. 
Спо ред ед ни де ца та са свик на ли 
да виж дат на си лие по ме ди и те, но 
дру ги го оце ни ха ка то мно го пла
шещ и стре си ращ. По ка зах сним ка
та на си но ве те си на 9 и 12 го ди ни 
и те вед на га ка за ха, че съ жа ля ват 
Ай ша и се чу дят как мо же ня кой 
изоб що да й при чи ни то ва.
Из ви ня вам се на чи та те ли те, ко и
то смя тат сним ка та за пре ка ле но 
сил на и бих ис кал да чуя ко мен та
ри те им.
Но на хо ра та на ис ти на се случ ват 
ужас ни не ща и част от ра бо та та 
ни е да се за ни ма ва ме с то ва и да 
го обяс ня ва ме. Пред по чи там да 
пре диз ви кам об щес т ве но то мне ние 
с то ва как та ли ба ни те се от на
сят към же ни те, от кол ко то да 
го иг но ри рам. Подоб ре да се знае 
ре ал ност та.
Из тек ли те в WikiLeaks сек рет ни 
до ку мен ти ве че раз ду ха ха де ба
та за вой на та. На ша та ста тия 
и зло ве ща та сним ка на ко ри ца та 
доп ри на сят за то зи де бат. Не ги 
пуб ли ку ва ме в под к ре па или за кри
ти ку ва не на вой на та. Пра вим го, за 
да по ка жем как во ре ал но се случ ва 
на мяс то. То ва, ко е то ще ви ди
те на сним ки те и в ста ти я та ни, 
не мо же да бъ де от к ри то в оне зи 
91 000 до ку мен та: ком би на ци я та 
от емо ци о нал на ис ти на и над зър
та не то в на чи на на жи вот в ед на 
труд на стра на, как то и пос ле ди
ци те от важ ни те ре ше ния, ко и то 
пред с то ят”.

Над 2000 чуж дес т ран
ни во ен ни са уби ти във 
вой на та в Аф га нис тан

Бро ят на уби ти те във вой на та в Аф га-
нис тан чуж дес т ран ни вой ни ци над ви ши 
2000, пре да де “Рой терс”, по зо ва вай ки се 
на icasualties.org. По дан ни от сай та от 
на ча ло то на кон ф лик та през 2001 г. до 
мо мен та са за ги на ли 2002-ма во ен ни от 
чуж дес т ран ни кон тин ген ти. Та зи го ди на 
жер т ви те са 434, а през 2009 - 521, ка то 
аме ри кан ци те са над 60% от тях. В та зи 
брой ка не вли зат уби ти те аф га нис тан с ки 
ци вил ни.

За ги на ли те вой ни ци в Аф га нис тан са 
око ло два пъ ти по-мал ко от те зи през 
се дем го диш на та вой на в Ирак, от бе ляз-
ва “Рой терс”.

Пре зи ден тът Ба рак Оба ма обе ща 
пре раз г леж да не на стра те ги я та за Аф га-
нис тан след меж дин ни те пар ла мен тар ни 
из бо ри в САЩ през но ем в ри.

Ам нес ти ни со чи в док
лад за тра фик на оръ жие
Българскикартечницисе
доставятнезаконновКонго

Час ти за кар теч ни ци и зе нит ни ра ке ти 
с про из ход от Бъл га рия са би ли из пол-
з ва ни в ДР Кон го, об ви не на в на си лие 
над ци вил но то на се ле ние по вре ме на 
чес ти те сблъ съ ци меж ду бун тов ни чес ки 
гру пи ров ки и пра ви тел с т ве на та ар мия. 
Слу ча и те са опи са ни в док лад на “Ам-
нес ти ин те р не шъ нъл”, за кой то съ об ща ва 
БТА, по зо ва вай ки се на ин фор ма ция 
от аген ция “Франс-прес”. Бъл гар с ко то 
оръ жие е би ло из п ра те но за Ру ан да със 
са мо лет до Па риж, пос ле до Най ро би, 
без изоб що да стиг не до Ки га ли.

Стра ни те из но си тел ки на оръ жие 

тряб ва да за тег нат кон т ро ла при тран-
с пор та, за да се из бег не от к ло ня ва не-
то му за стра ни, къ де то се из вър ш ват 
на ру ше ния на чо веш ки те пра ва и 
во ен ни прес тъп ле ния, за я ви “Амен с ти 
ин тер не шъ нъл” в док лад, пуб ли ку ван 
на 19 юли.

Спо ред док ла да тран с пор т ни дру-
жес т ва, ба зи ра ни във Ве ли коб ри та ния, 
Фран ция, Ру сия, Ки тай и САЩ - пет те 
стра ни пос то ян ни член ки на Съ ве та за 
си гур ност на ООН, - пре воз ват кон вен-
ци о нал ни оръ жия и му ни ции до стра ни, 
в ко и то те би ха мог ли да се из пол з ват 
при во ен ни прес тъп ле ния или на ру ше ния 
на чо веш ки те пра ва.

Ка се тъч ни бо еп ри па си, на то ва ре ни 
на ко ра би, ре гис т ри ра ни във Ве ли коб-
ри та ния и уп рав ля ва ни от бри тан с ки и 
гер ман с ки ком па нии, са би ли дос та ве ни 
на па кис тан с ка та ар мия през Южна Ко-
рея меж ду март 2008-ма и фев ру а ри 2010 

г. Те зи дос тав ки са би ли из вър ше ни в 
на ру ше ние на ан га жи мен та на Обе ди не-
но то крал с т во и Гер ма ния да се от ка жат 
на пъл но от про даж ба та и упот ре ба та на 
ка се тъч ни бом би, при пом ня пра во за щит-
на та ор га ни за ция две сед ми ци пре ди 
вли за не то в си ла на Кон вен ци я та от 
Ос ло (на 1 ав густ), заб ра ня ва ща упот-
ре ба та, про из вод с т во то и тран с фе ра на 
то зи тип бо еп ри па си.

Пуб ли ку ва не то на док ла да, озаг ла-
вен “Смър то но сен по ток - кон т ро лът 
над тран с пор та на оръ жие в до го во ра 
за тър го ви я та на оръ жие”, съв па да с 
въ зоб но вя ва не то в ООН на дис ку си и те 
за из ра бот ва не на нов меж ду на ро ден 
до го вор за тър го ви я та с оръ жие. “Ам нес-
ти” при кан ва ООН да раз г ле да ро ля та 
на тран с пор т ни те ком па нии и дру ги 
пос ред ни ци във ве ри га та на оръ жей ни те 
дос тав ки, а не са мо раз ре ше ни я та на 
дър жа ви те за из нос и внос.
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Благодатта променя въ-
трешния свят на човека

Човекът, който е преживял Божи-
ята благодат, живее в мир с Бога. 

“И тъй, оправдани чрез вяра, 
имаме мир с Бога чрез нашия Господ 
Исус Христос; посредством Когото 
чрез вяра придобихме и достъп до 
тая благодат, в която стоим, и се 
радваме поради надеждата за Божи-
ята слава” (Римляни 5:1).

Да си в мир с Бог означава да си 
постигнал пълна хармония със света 
около теб. 

Конфликтът с хората и със среда-
та, в която живеем, води до стрес. 
Конфликтът с Бога обаче е по-стра-
шен. Той води до чувство за вина, до 
постоянен страх от осъждане, нака-
зание и смърт. Грехът е причината 
за конфликта с Твореца. Той е бунт 
срещу Бога. Чрез вяра в жертвата на 
Исус биваме оправдани от греха, полу-
чаваме прошка и това променя нашия 
вътрешен свят. Няма страх и ужас. 
На тяхно място идва радостта от 
надеждата за споделяне на Божията 
слава, радостта от надеждата за ве-
чния живот, който Бог е обещал.

Другата последица в личния живот 
е свободата.

“Защото грехът няма да ви вла-
дее, понеже не сте под закон, а под 
благодат” (Римляни 6:14).

Законът не може да осигури свобода 
от греха. Може само да го посочи и 
да обвини грешника. Без благодатта 
законът само засилва чувството за 
вина и зависимостта ни от греха 
(Римляни 7:8).

Всеки човек познава ужасното роб-
ство на лъжата, похотта, алчността, 
завистта, гордостта, пожеланието. 
Благодатта освобождава от всеки 
грях и зависимост. 

Който е оправдан чрез вяра, е по-
лучил тази свобода. Оттук нататък 
остава изборът от негова страна да 
я отстоява и да живее всеки ден под 
благодат. 

Дори когато се случи да съгреши 
в живота си, той не остава роб на 
греха - чрез Божията благодат полу-
чава прошка и продължава напред в 
свободата.

Тази свобода е и свобода от роб-
ството на законничеството.

 “Стойте прочее твърдо в свобо-
дата, за която Христос ни освободи, 
и не се заплитайте отново в робско 
иго.

...
Вие, които желаете да се оправ-

давате чрез закона, сте се отлъчили 
от Христа, отпаднали сте от благо-
датта” (Галатяни 5:1, 4).

Много хора робуват на постиже-
нията. Това робство е не по-малко 
тежко от робството на греха: за да 
бъдеш обичан от Бог, приет и спасен, 
трябва да изпълниш всичко, да си съ-
вършен. Това е тежък товар, който 
много християни носят.

Когато Божията благодат е пре-
живявана, човек спира да разчита 
на своите дела и постижения и се 
освобождава от капана на перфекци-

онизма. 
С всичко това Божията благодат 

води и до смирение.
Павел нарича себе си най-големия 

грешник (Ефесяни 3:7, 8; 1 Коринтяни 
15:9; 1 Тимотей 1:12-16) и смята, че е 
апостол единствено заради Божията 
благодат, която го е удостоила с тази 
свята отговорност. 

Когато човек преживее благода-
тта, става смирен. Сигурен е в спа-
сението си, но тази сигурност лежи в 
заслугите на Христос. В същото време 
осъзнава своята духовна нищета.

Как ли би изглеждала църквата, 
ако е пълна със смирени християни, 
преживели Божията благодат?

Не би имало осъждане, непрощение, 
първенствуване, недоволство, посто-

янно оплакване. Всеки 
би се отнасял към дру-
гия с респект и би бил признателен 
на Бог за всичко, което има и което е, 
защото би знаел, че всичко е резултат 
от Неговата благодат.

Благодатта променя  
отношенията 

Божията благодат ни учи да се 
приемаме.

“Затова приемайте се един друг 

както и Христос ви прие за Божията 
слава” (Римляни 15:7).

В Римляни 14 глава се казва, че сред 
християните в Рим е имало различия, 
въз основа на които те са се отхвър-
ляли едни други. Някои са спазвали 
обичаи, свързани с определени дни, 
с отказване от определени храни и 
от вино. Те са осъждали останалите. 
Другите пък са ги наричали “слаби във 
вярата” и са ги презирали (Римляни 
14:3, 4, 10).

Апостол Павел обаче казва: Бог 
ви е приел. Както едните, така и 
другите. И то не защото едните са 
по-добри - Божието приемане е въз 
основа на благодатта.

Християнинът, който е преживял 
Божията благодат, се е научил да при-

ема другите. Те може да са различни, 
с различна религиозна практика, с 
различно облекло или диета. Но както 
Бог е приел нас, така е приел и тях. 
По същия начин и ние трябва да се 
научим да се приемаме.

Приемането не означава съгласие - 
означава респект и зачитане правото 
на другия да е различен от нас.

Представяте ли си църква, в 
която хората се приемат и мислят 
и действат с цел доброто на дру-
гия - съставена от много различни 
хора, които живеят заедно въпреки 

различията си. Не се осъждат, не 
се презират, а зачитат правото на 
другия да е различен. Това е едно от 
най-големите предизвикателства на 
благодатта. 

Мечтая за църква, която приема 
грешниците от този свят и им 
представя Божията благодат.

Мечтая за църква, в която прос-
титутките и престъпниците да 
идват и да намират спасение. Църква, 
в която неудачниците и провалилите 
се в личния си живот да са приети и 
чрез Божията благодат да намират 
спасение и промяна.

Хората, които не са преживели 
благодатта, осъждат и отхвърлят 
другите и искат да ги направят като 
себе си. Другите, които вярват, че 
са приети от Христос, се стремят 
да простират тази благодат и над 
останалите.

Освен към приемане, преживява-
нето на Божията благодат води и 
към прошка.

“Прощавайте си един на друг, 
както и Бог в Христа е простил на 
вас” (Ефесяни 4:32).

Да простиш означава да признаеш: 
“Аз също се нуждая от благодат и 
прошка”. Да простиш означава да 
кажеш: “Аз знам какво значи бъдеш оп-
ростен. Прощавам ти, за да получиш 
и ти свободата, която имам аз”.

Когато прощаваме, правим Божи-
ята благодат достъпна и за хората 
около себе си.

Но ние, все още живеещи в гре-
ховната човешка плът, не прощаваме 
автоматично. Затова трябва да ни 
се напомня, че също сме грешници, 
които имат нужда от прошка.

Исус постоянно прави това в 
своите проповеди. В Притчата за 
немилостивия слуга (Матей 18:23-35) 
господарят отменя прошката, която 
е дал на служителя си, защото той 
се е оказал неспособен да прости на 
свой ред на ближния си. В молитвата 
“Отче наш” прошката на нашите 
грехове е обвързана с прошката, ко-
ято ние даваме на другите (Матей 
6:14, 15).

Така Бог ни учи не само да прие-
маме благодатта, но и да я даваме 
на хората около себе си.

Благодатта променя отно-
шението ни към Бога

Това е представено много силно 
в сцената с гостуването на Исус в 
дома на фарисея Симон (Лука 7:36-47). 
Скандална история, в която една 

проститутка плаче в 
нозете на Исус, целува 
ги и Го облива с парфюм. 
Домакинът и гостите 
са шокирани. Как е въз-
можно Исус да допуска 
тази пропаднала жена 
толкова близо до Себе 
Си?

Но Той обяснява ней-
ната постъпка с голямата й любов 
поради многото, което й е било 
простено, т.е с голямата благодат, 
която й е била дадена.

Благодатта, прошката засилва 
нашите любов и признателност към 
Бог. Само човек, който истински е 
преживял Неговата благодат, може 
силно да Го обича. 

Когато знаеш, че нищо не можеш 
да направиш за спасението си и че 
всичко ти е дадено от Бог, тогава 
обичаш истински.

Продължава на стр.7

Хората 
в този свят имат нужда от Божията благодат и 
пред църквата стои отговорната и уникална задача 
да я представи. Но тази задача не се състои просто 
в теоретично проповядване. Благодатта трябва да 
бъде преживяна и видяна реално в живота, за да бъде 
приета.
Има християни и църкви, които проповядват Божия-
та благодат, но живеят законнически. На практика те 

не я познават и не могат да изпълнят Божията задача 
да я представят пред свeта.
Какво се случва в живота на човека, когато преживее 
Божията благодат?
Как би изглеждала църква, в която вярващите са я 
приели и живеят с нея? Каква би била атмосферата 
там? Какви биха били отношенията между вярващи-
те? Как хората извън църквата биха гледали на нея?
 Какви са последиците от преживяването на Божията 
благодат в живота на вярващия?

Резултатите на
благодатта
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От много време 
мисля върху идеята за единството. Тя е пред-

ставена ясно в християнската апологетика. Като 
християнин  съм съгласен с библейските авто-

ри, които недвусмислено предават посланието: 
“Да бъдат всички едно, както сме Ние, Отче!”. 
“Едно тяло с различни части; части с различни 

прояви.” “Един Господ, една вяра, едно спасение.” 
“Няма нито грък, нито варварин, нито евреин, 

нито мъж, нито жена, защото всички сме едно...”  
“Каквото сте направили на един от тия Мои 
най-малки братя, на Мен сте го направили...”

Животът и всичко съществуващо е проява на 
един и същи Дух. Тази идея е част от неписаните 
закони на Вселената, но познати на науката с ня-

алтернативно

каква елементарна логика под формата на изведени 
физични постулати.

Идеята за единството не може да бъде подмината 
от мислещия човек, който е убеден, че всяко нещо 
е част от Божествения алгоритъм за развитие на 
съществуващата хармония и намаляване на ентро-
пията. Всяко нещо има своя дълбок смисъл и е част 
от смисъла на общото - част от една общност в 
тази “една песен” (както се тълкува смисълът на 
понятието “вселена”). То е на точното си място и 
има своето специално предназначение. Освен това е 
в тясно сътрудничество и в непрекъснат обмен на 
свободна и свързана енергия и информация...

Как приемам идеята за единството в личния си 
живот и в отношенията си с хората? Звучат силно 
думите на Майка Тереза, която ми дава отправна 
точка за дефиниране: “В крайна сметка осъзнаваш, че 
отношенията са между теб и Бог, а не между теб 
и хората”. Това означава ли, че за мен съществува 
само Бог, а всички останали, в които пулсира живот, 
трябва да игнорирам или да приема за нереални? 
Мога, разбира се, да ги подмина, ако не ми се пре-
чкат или не ме забелязват. Но ако влизат в моето 
“лично пространство”, ако прескачат поставените 
от мен бариери, бъркат се, където не трябва, и ме 
провокират, няма как да не зачета присъствието 
им. Със сигурност всячески ще се напрягам да не им 
обръщам внимание, но именно това ще означава, 
че за мен те съществуват. Ще знам, че дори да 
строя с години, може да се намери някой, който да 

разруши всичко за една нощ. Или ако преуспявам, 
със сигурност ще си спечеля искрени врагове. Ще 
имам едно наум, че ако открия блаженство, покой и 
щастие, някой може да ми завиди и последствията 
- знаете - са предвидими. Или, ако дам най-доброто 
от себе си на света, то  в никакъв случай няма да 
му е достатъчно.

Другият - този, който е срещу мен - може да е 
баща ми, бившата ми съпруга или настоящият ми 
съпруг, бездомникът, шефът на банката, пасторът, 
уличният чистач, престъпникът рецидивист... и 
всеки друг. Другият съществува. За добро или за зло 
той е част от живота, част и от моя живот...

След като знам, че съществува, възприемам 
другия, близкия (или ближния) като мое алтер-
нативно Аз. Какво ще рече това “той” да бъде 

“аз”? Нима е възможно човек да възприема по този начин околните? А 
защо не? Та, ако аз имах неговото светоусещане, ако и мен ме обсебваха 
неговите тревожни мисли и ме тласкаха към безумие всякакви вариращи 
емоции, ако бях поставен в условията, при които живее той, ако имах 
базата данни, с които другият разполага в ума си, ако неговото обкръ-
жение въздействаше и върху мен, нямаше ли да съм като него? Или да 
погледнем и от другата страна: ако съм благословен като него, ако съм 
щедър и богат с любов - дали при всички тези  различни -  благоприятни 
или превратни - условия няма да бъда същият като него? Със сигурност! 
Щом той е това при тези условия, при тях и аз ще бъда такъв. Той е 
моето алтернативно Аз, независимо от външните ни форми и изяви 
във времепространството. В неговата ситуация и аз бих правил всичко, 
което сега прави той.

Дали щях да вкуся от примамливия плод, ако бях алтернативата на Ева? 
Щеше ли да ме ласкае богатият и модерен град Ур, а не Божият апел да 
изляза оттам и да стана скитащ пилигрим, който търси нова земя, ако 
бях на мястото на Авраам? Парите или ценният живот на Христос щях 
да предпочета, ако бях един от апостолите? За спасение чрез вяра или за 
самобичуване до края на живота си щях да мисля, ако като Лутер изкачвах 
някой съвременен зикурат?

Какво иска интелигентният вселенски Разум да проумея чрез истина-
та за единството? И защо животите ни - моят и на другия - в даден 
момент се пресичат? Вероятно защото трябва да изживея заедно с него 
тази ситуация, тази друга за мен алтернатива, макар ситуацията като 
неповторима да се проявява само в неговия живот. Аз трябва да съм с него 
- с моя ближен. Ако той поиска, трябва да вървя заедно с него не една, а 
две мили. Да плача, когато той скърби. Да се радвам в неговото щастие. 
Дори да оставя дара си пред олтара и да не пренебрегна моралните си 
задължения заради съчицата в окото му, която съм забелязал. 

Продължава на стр.7
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За една година 
повалената от 
неизвестна болест 
Капка Мавродиева 
(34 г.), която живее 
в Канада, преминава 
през ада. Лекари от 
Торонто й заявя-
ват, че умира. Со-
циални работници 
пълнят къщата й и 
подготвят дъщеря 
й Глория (13 г.) за 
нови родители - от 
приемно семейство.

Без всякаква надежда за по-
мощ в Канада българката пристига 
у нас в инвалидна количка.

Без сили и полужива, Капка 
тръгва от кабинет на кабинет в 
София. Доста от нашите лекари 
също й заявят да не прави усилия, 
а спокойно да издъхне. Ужасът 
свършва, когато среща проф. 

Радослав Гайдарски, водещият 
коремен хирург на България 

 
Като по филмите с няколко опе-
рации той я връща към нормален 
живот. Защото при некомпетент-
на хирургична намеса важен 
канал и артерия в тялото на 
Капка не са оперирани както 
трябва...

Заплахата за живота й започ-
нала от канал (с дължина 3-4 см 
и ширина 3-4 мм), водещ жлъчката 
в жлъчния мехур. При операцията, 
не както са изискванията, на едно 
ниво с канала е “вързана” чрез 
скоба и артерията, която храни 
жлъчния мехур. Не са “почистени” 
също нервните окончания, намира-
щи се в тази област. Така се стига 
до неистовите болки. Състоянието е 
известно в медицината като синд-
рома дуктус цистикус ремнън.

“През април м. г. бях приета 
по спешност с невероятни болки в 

болница в Торонто заради панкре-
атит”, започва разказа си Капка. 
След седмица престой обаче по-
добрение нямало. Затова лекарите 
решили да отстранят жлъчката 
й. Смятали, че така ще решат 
всичките й проблеми. Обяснили 
на пациентката, че само часове 
след лапароскопската операция 
болните започват да се движат.

Точно така се случило с ос-
таналите пациенти в отделението 
на Капка. Но не и с нея. Тя не 
можела да помръдне. Докторите 
обяснили, че щом се върне у дома, 
ще се възстанови. В същото време 
хирургът започнал да звъни на 
съпруга на Капка и да споделя, че 
е много притеснен от операцията. 
Защото, докато отстранявал жлъч-
ката, бил причинил кръвоизлив на 
черния дроб. И че жлъчката била 
пълна с малки камъни - съвсем не 
била безобидна.

“Мъжът ми го молеше да ни 
помогне. Казваше, че след 15 г. 
брак не ме е виждал в такова 
състояние - да не мога да стана, 
да се храня, да повръщам всич-
ко погълнато”, спомня си Капка. 
След 15 дни на мъки и пълна 
обездвиженост жената се върнала 

в болницата. Направили й втора 
операция. “Докторите ми връчиха 
буркан с морфин защото много 
щяло да ме боли, и казаха да си 
отивам вкъщи. Но всичко щяло да 
бъде нормално”, разказва жената. 
Между май и август м. г. тя не 
можела да се храни, повръщала 
течностите, постоянно се обаждала 
на лекарите.

“Но те обясняваха, че вероятно 
се касае за трудно интегриране 
след 2 тежки операции и да си 
дам време. Тогава поискахме 
консултация с гастроентеролога, 
който ме бе приел преди операци-
ята. Защото вече се движех само 
с проходилка. Застрахователната 
компания започна да иска инфор-
мация за мен - болничните ми 
свършваха”, добавя Капка.  Като 
получили копието до компанията 
от докторите, в него въобще не 
се споменавало, че жената не 
може да се движи, че повръща, 

че е с постоянни болки. Напротив 
- пишело, че се подобрява и че 
нямало защо повече лекарите да 
се виждат с нея...

В края на септември леко се 
подобрила и се върнала на работа. 
Но само за 2 месеца. След това 
състоянието й рязко се влошило. 
Отишла обаче в друга канадска 
болница. Там била настанявана 
4 пъти до края на януари, вече 
2010 г. Едва дишала, камо ли да 
задържа течности. А болките я 
смазвали.

“Питахме дали може да ни посъ-
ветва някой, който има повече опит. 
Помислихме, че е рак, но защо 
тогава повръщах зелена течност? 
За всичко това ми обясниха, че 
могат да ми изпишат само бол-
коуспокояващи, които да вземам 
по-често - на 2 часа. Но това не 
ме лекуваше”, връща се назад 
българката. Тя молела и молела 
да потърсят други специалисти. Но 
без резултат. Върнала се вкъщи 
обезводнена. Тогава се обадила 
на организация за медицински 
сестри и им заявила, че ако не й 
помогнат, ще потърси медиите. “И 
всичко това се случваше в ХХI век, 
в държава, която твърди, че здра-

веопазването й е безплатно и 
висококвалифицирано”, казва 
Капка. Медсестрите я убедили 
да бъде по-настоятелна.

Така и направила - оти-
шла в болницата, казала, че 
вече умира и иска помощ. 
Дъхът й спирал от болките. 
Приели я и й давали морфин 
на 2 часа. Както и лекар-
ства срещу повръщането.  
Без да се знае каква е при-
чината за болестта! “Казваха 
ми, че нищо повече не могат 
да направят за мен. Да се 
върна у дома и ако имам 
проблеми, да се обръщам към 
семейния лекар”, разказа със 
сълзи в очи жената. В същото 
време в дома им започнал 
да идва социален работник 
за дъщеря й.

И да обяснява, че поняко-
га се случват тъжни неща в 
семейството. Малката обаче 
заявявала, че няма нужда от 
нищо и че са сплотено семей-
ство от европейски произход. 
“На нас ни звучеше смешно, 
но така тя се отбраняваше. 
И казваше, че не иска да 
я отделят от родителите й”, 
добавя майката.

Когато я изписали от вто-
рата болница, в епикризата 
пишело, че болната вече е 
добре, не повръща, но й из-
писват на 2 часа морфин. А 15 
минути по-рано тя повърнала 

точно пред екипа. След много 
настояване и 5 часа в болница-
та епикризата била поправена. 
Мъжът й попитал доктора докога 
ще продължава този ужас, а той 
отвърнал: “Докато издържи”.

Състоянието на Капка се вло-
шавало. Колегите й я посещавали, 
плачели и си тръгвали, сбогувайки 
се с нея. Жената и мъжът й из-
пращали писма до болници в САЩ, 
но без отговор. Родителите й пък 
търсели помощ в България. Така 
стигнали до “Токуда”, където д-р 
Роза Балабанска казала болната 
веднага да взема самолета.

След обиколки из десетки каби-
нети стигнала до проф. Гайдарски 
през март. След като я оперирал, 
още на другия ден тя се чувствала 
добре. Миналата седмица тя бе на 
контролен преглед, който го потвър-
ди. А днес е нормален човек.

Вестник “Труд”, 27 юли 2010 г.

- Проф. Гайдарски, какво си по-
мислихте, когато се запознахте 
със състоянието на Капка и с 
причините, довели до него?
 Това със сигурност не е нормал
но. Стига се до такива усложне
ния, които се наблюдават след 

извършена хирургическа интервенция  като в Канада. Но 
когато пациентът премине на преглед при съответните 
лекари  хирурзи и гастроентеролози,  би трябвало про
блемът да се забележи. При Капка обаче нещата не се 
развили така. Настанали изключително тежки събития 
както за нея, така и за семейството й.
- Добре, какво не са направили чуждите лекари, както 
изисква стандартът?
 Много важно е каналът и артерията, която върви 
успоредно до него, да се “вържат” отделно. А канадски
те хирурзи са ги хванали “общо”, на едно и също място 
със скоба. Освен това каналът не е бил “хванат” на 
нивото, на което се прави. Оставен е подълъг  3 см, 
а е трябвало да бъде 0,30,5 см. Задължително е било и 
да се почистят нервните клончета в самия канал.
- А каква е ролята на артерията до важния канал?
 Тя кръвоснабдява целия жлъчен мехур.
- Защо Капка повече от година е повръщала зелена 
течност?
 Ето, това се дължи на развития синдром.
Случаят на Капка е много сложен. На лекции аз об
стойно запознавам студентите с него. И затова се 
чудя как така канадските лекари не знаят за подобни 
усложнения? Или са ги забравили.
- При вас идват ли често такива болни?
 Да, разбира се. Вижте, този синдром не е известен 
само в България. Той е описан в световната литерату
ра. Необходимо е просто да се прочете. Дуктус цисти
кус ремнън е нозологична единица и когато махнем 
жлъчния мехур плюс наличие на силни болки, търсим 
именно този синдром.
- Спомняте ли си в какъв вид приехте Капка?
 Беше много зле. Майка й и баща й я водеха. Найин
тересното беше, че след като я оперирах (а аз заснех 
всичко), разбира се, назначих обезболяващи  както се 
предвижда за всички болни. На другия ден след операци
ята обаче тя ми каза: “Ама аз не се нуждая от тези 
лекарства! Не ме боли...”. Представяте ли си, след 
като е преживяла такъв ужас и толкова дълго време, 
на другия ден тя вече не чувстваше болки. За часове 
състоянието й се оправяше. А дойде буквално полу
мъртва. Мислеше, че краят на живота й е настъпил. 
Предполагам, че ви е разказала.
- Да, разбира се. Това лекарска грешка ли е?
 Не е груба лекарска грешка, но е могла веднага да 
се коригира в следоперативния период  още щом са 
видeли, че повръща, че има силни болки. Но за съжале
ние лекарите в Канада са решили, че не е добре психи
чески. Затова са я изпращали при психиатри, невролози 
и знам ли къде още.
- Обаче преди да стигне до вас, Капка е обиколила и 
доста наши лекари. Те също смятали, че си отива...
 Защото не са се задълбочили в характера на заболя
ването й. Даже един от нашите професори й казал да 
си лекува нервите.
- Това е некомпетентно.
 Той не е хирург. Основно са я гледали гастроентеоро
лози.
- Т. е. без вашата намеса жената е щяла да умре, така 
ли?
 Влошавала се от ден на ден...

спаси я българин
В Канада отписали Капка,

Чета лекции за такива 
случаи, защо не ги знаят?

Проф. Радослав 
Гайдарски: 
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Натрупаните от изследванията данни от цял свят показват, че 
същата храна, която е добра за предотвратяването на ракови 

заболявания, е добра и за превенция на сърдечните заболявания, както и на 
затлъстяването, диабета, катарактата, макуларната дегенерация, алцхай-
мера, атеросклерозата, множествената склероза, остеопорозата и много 
други болести... Има само един начин на хранене, който да противодейст-
ва на тези заболявания...”

Чарлс Милс задава интересен 
въпрос: Какво ще има в менюто, 

когато Бог приготви храната? 
Отговорът на Чарлс сигурно ще 

ви изненада.

В началото на 80-те години на ХХ век Колин 
Кембъл решил да открие съвършения протеин. Бил 
движен от благородни подбуди. Искал да помогне 
на гладуващите по света да намерят достатъч-
но храна - такава, която да е вкусна и в същото 
време да укрепва здравето.

Кембъл бил израснал в кравеферма и се надявал 
да дойде времето, когато всички деца по света 
да се радват на изобилието, към което той бил 
привикнал. Смятал, че има начини добитъкът да се 
отглежда така, щото млякото и месото да бъдат 
по-питателни и достъпни за повече хора.

По време на търсенията си на нов и подобрен 
източник на протеин момчето от фермата се 
превърнало в епидемиолог, който имал възмож-
ността да провежда научни изследвания. Смятал, 

храним?
Интересува ли се

Бог с какво се

“

че неговите проучвания ще направят 
революция в областта на храненето, 
в начина на живот на хората и в 
медицината. Той провел най-всеобх-
ватното изследване в историята на 
медицината, което било наречено от 
вестник “Ню Йорк Таймс” “Гранд 
При на епидемиологията”.

Кембъл и екипът му от учени си 
стегнали багажа и се установили в 
Китай, където открили, че в тази 
огромна страна има два различни 
начина на живот - селски и градски. 
Нещо повече, тези два начина на жи-
вот се характеризирали и с огромни 
различия в храненето.

Учените запретнали ръкави 
и се захванали за работа. 

Колкото повече информация съ-
бирали, толкова по-удивителна кар-
тина се очертавала. Китайците, 
които живеели в големите градове, 
страдали от болести, почти непо-
знати за хората от провинцията. 
Селските жители живеели по-дълго, 
имали по-малко телесна мазнина и 
сред тях почти не се срещали ракови 
заболявания. 

За да изключат възможността 
околната среда или наследственост-
та да са причина за различията, 
учените проверили какво се случва, 
когато хора от селата се преместят 
в големия град и обратно. Резулта-
тите били повече от красноречиви. 
Когато някой от едната група за-
почвал начина на живот и хранене 

на другата, неизбежно стигал до 
подобряване или влошаване на здра-
вето, характерни за съответната 
група. Но как би могла да се обясни 
тази разлика?

Накрая д-р Кембъл и екипът му 
събрали достатъчно данни. Много-
кратно проверявали и препроверявали 
извършените тестове. Цялата ин-
формация била прецизно анализирана. 
Започнали да се оформят заключения, 
основаващи се на мащабни научни 
доказателства. Всичко се свеждало до 
едно изречение, както самият Кембъл 
заявил в революционната си книга 
“Китайско изследване”. След години 
на лабораторни тестове и пътувания 
из страната той стигнал до изво-
да, че “всичко в храната съдейства 
за създаване на здраве или болест”. 
Развивайки тезата си, той добавил: 
“Натрупаните от изследванията дан-
ни от цял свят показват, че същата 
храна, която е добра за предотвра-
тяването на ракови заболявания, е 
добра и за превенция на сърдечните 
заболявания, както и на затлъстя-
ването, диабета, катарактата, ма-
куларната дегенерация, алцхаймера, 
атеросклерозата, множествената 
склероза, остеопорозата и много други 
болести... Има само един начин на 
хранене, който да противодейства на 
тези заболявания - необработената 
храна и диетата, основаваща се на 
растителни храни.”

Хората в селските райони на 
Китай имали точно такъв начин на 
хранене. Живеещите в огромните и 

пренаселени градове се хранели съвсем 
различно.

Това ни води до въпроса: “Инте-
ресува ли се Бог с какво се храним?” 
Кембъл със сигурност се интересува. 
В края на книгата си той пише: 
“Стигнали сме до точка в нашата 
история, където лошите ни навици 
не могат повече да бъдат търпени. 
Като общество сме на прага на ог-
ромна бездна. Можем да стигнем до 
болест, бедност и деградация или да 
приемем здравето, дълголетието и 
изобилието. Единственото, което 
е необходимо, е смелостта да се 
променим.” 

Бих искал да добавя още една дума 
към изказването на този велик учен. 
Единственото, което е необходимо, 
е смелостта да се променим, като се 
върнем назад. Назад към онова, което 
Бог е имал за нас, когато ни е създал. 
Назад към идеала, поставен преди 
6000 години. Назад към Едем! 

Библията споменава за две особени 
взаимодействия между Бог и човешки-
те същества - два случая, при които 
Творецът взема решения въз основа 
на това, което е най-добро, вместо 
да направи компромис, за да угоди 
на хленчещата, разгневена и невежа 
тълпа или отделна личност. 

Вечеря в градината

Първото взаимодействие се случва 
малко след като Адам и Ева са сът-
ворени. При този случай Бог действа 
като екскурзовод на съвършеното 

семейство и им показва техния но-
восъздаден дом. 

Много читатели на Библията 
пропускат да забележат в тази сце-
на какво Бог е определил за храна 
на Адам и Ева и техните потомци. 
“Плодете се и се размножавайте”, 
заръчва техният Създател. “Напъл-
нете земята и я покорете, бъдете 
господари над морските риби, над 
въздушните птици и над всяко живо 
същество, което се движи по земята” 
(Битие 1:28). 

Животните щели да бъдат важна 
част от човешкия живот. Бог дори 
заръчал на Адам да им даде имена 
(Битие 2:19, 20). 

След това Творецът отво-
рил вратите на едемския 
супермаркет: 

“Вижте, давам ви всяка семеносна 
трева, която е по лицето на цялата 
земя, и всяко дърво, което има в себе 
си плод на семеносно дърво; те ще ви 
бъдат за храна” (Битие 1:29). 

Следващото изказване на Бога 
може би ще шокира мнозина: “А 
на всички земни зверове, на всички 
въздушни птици и на всичко, което 
пълзи по земята, в което има живот, 
давам всяка зелена трева за храна” 
(ст. 30). Ако Колин Кембъл бе стоял 
до Адам и Ева в онзи ден, със сигур-
ност би възкликнал: “Знам защо Бог 
постъпва така!”.

Продължава на стр.7
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Продължава от стр.6

Бог е проявил голяма загриже-
ност за това, което Адам и Ева 
и техните потомци ще използ-
ват за храна. Той е определил 
какво да има на тяхната първа 
трапеза и там намираме точно 
тази здравословна растителна 
храна, която днес предпазва го-
лям брой китайци по селата от 
много заболявания. Едемската 
храна от периода преди грехопа-
дението не е била произвеждана 
в кланици и млекокомбинати. 
Тя се е намирала в градината! 
Единствената й обработка са 
били действията по нейното 
откъсване или изкопаване, на-
рязване и разбира се - даващото 
удоволствие дъвчене. 

Грехът има отвратителни 
методи за създаване на бъркотия 
дори в добрите неща. Не след дълго 
точно тези животни, на които 
Адам бил дал имена, започнали 
да се появяват върху подноси и 
в менютата на ресторантите. 
Човекът си създал правилото: “Ако 
нещо има добър вкус, изяж го”. В 
резултат здравето започнало да 
се влошава, продължителността 
на живота тръгнала надолу и 
грехът си намерил солидна база 
в начина на живот на хората. 
Сатана преобразил човешкия вкус 
за плодове и зеленчуци в жажда за 
кръв и плът. 

В храма

Четири хиляди години след 
като Адам и Ева избрали апетита 
пред послушанието, ситуацията 
станала повече от ужасяваща. 
Навсякъде по света хората изо-
бретили безброй начини за омър-
сяване. Това подтикнало апостол 
Павел да попита членовете на 
църквата в Коринт: “Не знаете 
ли, че сте храм на Бога и че Божи-
ят Дух живее във вас? Ако някой 
оскверни Божия храм, него Бог ще 

развали” (1Коринтяни 3:16, 17). 

Как точно Бог разваля 
унищожителя на храма?

Научен факт е, че храненето с 
мазнини и бедни на фибри храни 
(животинските продукти съдър-

жат много мазнини и никакви 
фибри) унищожава човешкия жи-
вот. Точно това открили Кембъл 
и неговият екип, при това за 
своя голяма изненада. Как Бог 
откликва на подобно разрушаване 
на телата ни? Библията ни дава 
отговор. Храмът в Йерусалим 
служи за сцена.

Малко след триумфалното 
Си влизане в този красив град, 
Христос прави това, което се 
очаква от повечето посетители 
на Йерусалим. Спира се до храма. 
Онова, което вижда, Го кара да 
постъпи така, както последова-
телите Му никога преди не били 
виждали. “И Исус влезе в Божия 
храм и изпъди всички, които 

продаваха и купуваха в храма, 
и преобърна масите на обмени-
телите на пари и столовете на 
онези, които продаваха гълъбите, 
и им каза: “Писано е: Домът Ми 
ще се нарече молитвен дом, а 
вие го правите разбойнически 
вертеп” (Матей 21:12, 13).

През онзи ден Бог “развалил” 
цяла тълпа от 
унищожители на 
храма. Как? Нака-
рал ги да спрат 
да правят това, 
което имали оби-
чай да правят. 
Преобърнал ма-
сите им и раз-
пръснал стоката 
им. Напомнил 
им каква е целта 
на съществува-
нето на храма. 
Агресивно и ефек-
тивно “очистил 
дома”. 

Точно това 
Бог желае да на-
прави с храмо-
вете на нашите 
тела. Иска от 
нас да спрем да 
ги омърсяваме с 
нездравословна 
храна. Желае да 

мине през кухните ни и да изхвърли 
онези неща, които скъсяват живо-
та ни, изпълват ни с болести и 
ни лишават от бистър ум. Иска 
да ни напомни, че съществува 
начин на хранене, специално съз-
даден за наше добро и проявяващ 
уважение към Божието творение, 
включително животните, които 
би трябвало да са наши приятели. 
Той желае да очисти дома ни!

Желае и ние да сме готови да 
изпитаме наслада от бъдещата 
храна, която приготвя за нас. 
Когато седнем на небесната 
трапеза, Бог ще постави пред 
нас нещо, което ще бъде познато 
на Адам и Ева и което ще накара 
Колин Кембъл да се усмихне с 
одобрение. Нашата небесна храна 
ще бъде изпълнение на Божието 
обещание, че “няма да навреждат, 
нито погубват в цялата Ми свя-
та планина; защото земята ще 
се изпълни със знание за Господа” 
(Исая 11:9).

Интересува ли се Бог с какво 
се храним? Да, винаги се е инте-
ресувал и винаги ще го прави!

Продължава от стр.4

Да изповядвам неразумните 
си и необмислени постъпки 
спрямо него. Да се моля за него, 
за здравето и благоденствието 
му. Както прави Христос! Вър-
ви заедно с нас. Огъва се като 
хилядолетна секвоя под напора 
на изкушенията и издържа, за 
да може да ни съчувства и по-
мага. Показва ни какво означава 
да се преместват гигантски 
планини с достатъчно вяра. 
Лекува мигновено само с едно 

докосване и дори от разстоя-
ние. Освобождава душите от 
легиони демони. Макар да е 
Възкресение за мнозина, умира 
невинен. Но разкъсва с любовта 
Си оковите на смъртта.

Той е моето алтернативно 
Аз. Като духовно същество 
Христос влиза във времето и в 
нашето пространство, защото 
вижда Себе Си в частицата 
“ние” - голямото човешко семей-
ство. Той е извървял нашия път 
и е доказал, че това е единстве-
ната подходяща и здравословна 

за нас посока. Така че и ние да 
прескочим дори най-голямото 
препятствие - смъртта, неиз-
бежния край.

...
Ти си моето алтернативно 

Аз. Заедно вървим по пътя...
Исус Христос е моето алтер-

нативно Аз. “Аз” съм част от 
“Него” и “Той” е част от моето 
Аз. Заедно втъкани в безкрайния 
живот на необятната Вселена; 
част от вечния живот - алтер-
нативата на моя живот... 

Мирослав Митев

моето алтернативно Аз

Интересува ли се Бог с какво се храним?
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Резултатите на 
благодатта

Продължава от стр.3
Ако смяташ, че все пак повечето си направил 

ти или наполовина, или поне някаква малка част, 
тогава не обичаш, а очакваш правата си.

Ако се възприемаш като най-големия греш-
ник обаче, си готов да отговориш на Божията 
благодат с пълно себеотдаване.

Вярващите със законнически манталитет 
не могат да обичат истински Бога. Те искат 
винаги да Му се харесат, да Го спечелят. Ни-
кога обаче не могат да осъзнаят цената на 
Неговата жертва и своята огромна нужда 
от нея. Не могат и да дадат всичко - и най-
вече сърцето си - на Бога, защото в самата 
си основа техните стремежи са насочени към 
тях самите.

Когато преживеем Божията благодат, то-
гава животът става различен.

Тогава намираме мир, радост и свобода. 
Ставаме смирени. Променя се отношението 
ни към другите. Пред нас стои нова отговор-
ност - да се приемаме и да си прощаваме както 
Исус ни е приел и простил. Тогава любовта ни 
към Бог става истинска и неподправена и ние 
сме готови да отдадем всичко за Него - както 
Той е направил всичко за нас...

Иван Мирчев Николов
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Тази година се навършват 10 
години от началото на па-
латковите летни младежки 
лагери в църквата ни в Бъл-
гария. Първият организиран 
такъв беше на Узана през ля-
тото на 2000 г. в Габровския 
балкан с говорител Корадо 
Коци. Мотото беше “Христос 
- място за всеки”. Въпреки 
голямото безводие и труд-
ните битови условия всички 
участници бяха изключител-
но удовлетворени и заредени 
духовно. Незабравима остава 
атмосферата на еуфория от 
голямото начало на младежки-
те срещи. 
Оттогава насам всяка година 
Младежкият отдел към църк-
вата ни организира младежки 
лагери.
Освен духовна програма ла-
герите вкючват неизменно 
работа в малки групи, екшън 
игри, писти, кръстословици, 
вечери на талантите и други 
атракциони.
Ето няколко мнения на раз-
лични участници в лагерите.

Роман Василев

Защо ти харесва да ходиш на мла-
дежки лагер? 

Харесва ми, защото се срещам с дру-
ги млади хора от църквата, т.е. това, 
което ми харесва, е възможността за 

общуване. Как иначе ще се 
зародят приятелствата? 
В местните църкви няма 
толкова младежи, особено 
на по-малките места. След 
това самата програма, го-
ворителите, дискусиите... 
Даже си мисля (макар да 
звучи малко пресилено), че 
младите хора са в църквата и заради 
лагерите. За една определена възраст, 
когато приятелите и средата, са 
особено важни, това непременно се 
оказва фактор.

По време на лагери винаги има 
работа в група. Мислиш ли, че това 
е полезно и не се е изчерпало като 
форма?

Трудно ще тръгна да разговарям 
с някого просто така, а 
работата в група подпома-
га хората да се отпуснат, 
да изградят доверие и да 
се създаде атмосфера на 
непосредствено общуване. 
Когато правиш нещо заедно 
с други хора, се сближаваш 
с тях...

С какво си спомняш Мла-
дежкия лагер 2000?

Бил съм на 13 години. 
Майка ми и баща ми бяха 
от организаторите. Голяма-
та палатка беше истинска 
атракция. Спомням си, че се 
запознах с Корадо. Почувст-
вах го като човек с южняшка 
кръв, изключително прия-
телски настроен.

Михаил Маринов 
(един от членове-
те на младежкия екип през 
годините)

Какво ти е мнението за палатко-
вите лагери?

Полезно е да има лагери. Самият 
факт, че идват младежи от всички 

краища на България и че всяка година 
идват със стотици, показва, че има 
нужда от тях. Това е едно от най-
важните неща - събирането на много 
младежи от църквата на едно място. 
Виждаш си приятелите, можеш да си 
поговориш с тях. За много хора това е 
единствената почивка и разнообразие 
в годината.

Мисля, че още повече трябва да се 

наблегне на възможностите хората на-
истина да общуват свободно, да имат 
повече свободно време. Няма нужда от 
пренатоварена програма. 

Сияна Миланова, 20 г.

Защо ти харесва да ходиш на мла-
дежки лагер?

От десет години ходя на лагери. 
Не съм пропускала нито едно лято. 
В началото ходих на изследователски, 
след това на младежки и на различни 
обучения.

Лагерите много се промениха през 
годините. В началото бяхме разделени 
на области, географски, а не на възра-
сти. Това разделение на възрастови 
групи има и предимства, и недоста-
тъци. 

Като цяло ми харесва атмосферата. 
Благодарение на лагерите мога да се 
видя с приятели от цялата страна. 
Харесват ми гостите говорители - с 
тях можем да разглеждаме една тема 
в продължение на цяла седмица, а не 
набързо. Обичам да пеем на Бога за-
едно с групата за хваление. А когато 
съм сред природата, осъзнавам по-ясно 
нещата от живота. Тя ми дава нещо, 
което не мога да получа другаде. В града 
забравяме важните неща, лагерите ни 
ги припомнят.

Когато бях по-малка, много се при-

теснявах да взимам участие в групите, 
в които бях разпределяна на лагерите. 
Но с течение на времето сама се убе-
дих, че работата в определен кръг от 
хора ми помага - както емоционално, 
така и физически, практически и ду-
ховно. Истина е, че в група се раждат 
хубавите идеи, в група се забавляваш 
по-добре, отколкото сам. В група се 
научаваш на работа в екип, на помощ, 
търпение, прошка... 

Благодаря на Младежкия отдел за не-
щата, които правят за нас. Лагерите, 
младежките съботи, конференциите. 
Всичко това изисква време, което те 
отделят, за да прекарваме ние хубаво 
време заедно. Благодаря и на Бог, Кой-
то е Вдъхновителят и Най-добрият 
ни Приятел. 

Иван Мирчев Николов - ръко-
водител на Младежки отдел 
към СЦАСД 

Кои са най-големите предизвика-
телства, свързани с лагерите?

Има няколко големи предизвика-
телства. Намиране на подходящо 
място, което да отговаря на следни-
те изисквания - подходяща надморска 
висичина - около и над 1000 метра, за 
да се избегнат опасните летни жеги, 
поляни, гори, подходящи за разполагане 
на палатковия лагер и цялата му ин-
фраструктура, достатъчно количество 
вода за около 200 души и ползване 
на електрически ток. Напоследък се 
чувства нуждата от по-добри условия 
в хижа или хотел наблизо, което до 
момента не е било приоритет.

Друго предизвикателство е съста-
вянето и осъществяването на програ-
мата. Чрез нея трябва да мотивираме 
участниците да се включат активно 
в различните дейности на лагера. Тя 
трябва да балансира между духовни, 
спортни и развлекателни занимания, 
туризъм и свободно време. 

Най-голямото предизвикателство 
е смесването на различни възрастови 
групи, тъй като техните интереси 
и нужди са различни и трудно могат 

да бъдат посрещнати чрез общи дей-
ности.

Дисциплината по време на лагерите 
е също едно голямо предизвикателство. 
Обикновено всеки лагер има своите 
правила, които са свързани със съблю-
даването на християнските ценности 
и спазване режима на лагера. Ръково-
дителите не могат да следят всяко 
действие на младите и понякога се 
получава напрежение, когато отделни 
лица нарушават установените прави-
ла. Ние разчитаме на доброто възпи-
тание, което младежите получават в 
семействата си и местните църкви. 
Тук отново трябва да подчертая, че 
смесването на различни възрастови 
групи (тази на по-малките от 16 до 
20-годишните) и на по-големите (от 
20-35-годишните) създава трудности 
в контрола и спазването на дисци-
плината.  

Най-вълнуващото преживяване на 
лагерите е кръщението на млади хора, 
каквото има всяка година. Xm

Семково 2004

Летните лагери

10 годининавършиха

Чернатица 2010

Кратка история на лагерите за 
младежи от 20 до 35-годишни

2000 г. - “Христос - място за всеки” - местност 
Узана
2001 г. - х.”Тъжа” - “Поеми живота”
2002 г. - х.”Семково” - “Вдъхновени от миналото, устре-
мени към бъдещето” и лагер за 16 до 20-годишни.
2003 г. - общи регионални лагери - х.”Узана”
2004 г. - х.”Семково” - “Елън Уайт в 21-то столетие - един 
християнски прочит” и лагер за 16 до 20-годишни
2005 г. - “И ти можеш”, х.”Панагюрски колони” и лагер 
за 16 до 20-годишни
2006 г. - “Измери живота”, х.”Гургулица” и лагер за 16 
до 20-годишни
2007 г. - “Над всичко” х.”Гургулица”
2008 г. - Розовски вриз, младежки лагер и семеен 
лагер
2009 г. - “Преобразени в Христос”, х.”Гургулица”
2010 г. - “Страната на вярата”,  х.”Чернатица”


